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HASSING, den afholdte og højtagtede køben
JOH.
havnske læge, arbejdede det sidste par aar af sit liv
paa udgivelsen af sin bedstefaders, OLUF BANGS,
Livs Minder, uden at det dog lykkedes ham at faa sin
plan bragt til udførelse. Ved sin død, 21. januar 1925,
efterlod han mig baade det originale manuskript og sine
egne optegnelser. Jeg skal ikke forsøge at give noget
udtryk for, i hvor høj grad jeg paaskønner den venlighed
og tillid, HASSING derved viste mig. Men jeg kan ikke
andet end udtale min oprigtigste beklagelse af, at han
ikke naaede mere end at samle en række spredte op
lysninger; ti han, som ikke alene var i sjælden grad
interesseret i sin slægt, men ogsaa havde kendt forfat
teren af Livs Minder og de allerfleste af de deri omtalte
medlemmer af slægten, var bedre udrustet til den op
gave, han havde paataget sig, end nogen anden. Selv
har jeg ingen af de betingelser, HASSING ejede, og
maa derfor bede læseren om overbærenhed for de unøj
agtigheder og fejl, der vel desværre forekommer. Jeg
haaber kun, de ikke maa være for mange.

Vilhelm Maar.
13, Store Kannikestræde
København
29.juni 1929.

NTAGELIG har J . H
faaet manuskriptet til
. Livs Minder af, eller efter, sin moder O
H
,
A
født B
(1829—1908), gift med overlæge, professor, dr. med.
oh

assing

livia

ang
Morten Hassing

assing

(.1813—63) og datter af Livs Minders for
fatter, lægen geheimekonferensraad, professor, dr. med. Oluf
Lundt Bang (1788—1877).
Manuskriptet (271 K 213 mm.) er indbundet i mørkviolet,
stift shirtingsbind. Paa dettes forside er med guld trykt:
Livs-Minder. Selve manuskriptet bestaar af 101 blade af
hvidt, linieret papir. De to første blade er upaginerede:
(p. 1) titel, (p. 2) blank, (pp. 3 og 4) indholdsfortegnelse. Der
efterfølger selve teksten: p. 1—p. 189. Pagineringen er ikke den
oprindelige, og der e?‘ to pp. 143 Pp. 190 og 191 er blanke.
P. 192 indeholder: anmærkninger. Herefter følger fem blanke,
upaginerede sider.
Den allerstørste del af manuskriptet er skrevet med samme
letlæselige haand, utvivlsomt en damehaand, og er sikkert en
af Bang anerkendt renskrift af hans oprindelige manuskript.
Hans Livs Minder er sagtens i hovedsagen bievne til i løbet af
1873. Efterskriften (kap.xxxm) har tilføjelsen 1874 med
Bangs egen haand, og kapitlerne xxxiy til xxxvn angives ud
trykkelig at være fra 1873 til 77. Disse, samt anmærkningerne
(p. 192), er helt og holdent med hans haand. P. 118 er de 3
sidste vers (p. 128 vv. 3—3 i denne udgave) skrevne paa papir,
der er klæbet over den oprindelige tekst. Pp. 119—22 (p. 128
v. 6 til p. 132 v. 3 i denne udgave) er helt med Bangs haand,
og disse 2 blade er føjet ind i bogen. — Der er talrige rettelser
i hele teksten med i hvert fald een senere haand (Hassings),
som utvivlsomt er foretagne for at gøre bogstaveringen og
tegnsætningen konsekvente og for at bøde paa den ofte fejlagtige
bogstavering af egennavne eller fremmede ord. Disse rettelser
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er gjorte med saa stor grundighed, at det som oftest er umu
ligt at se, hvad der har staaet i forvejen.
Bangs Livs Minder trykkes nedenfor, uden at der er fore
taget den ringeste rettelse i hans langtfra konsekvente ortografi.
Kun rene skrivefejl er rettede, og manglende tegn er nu og da
tilføjede. Dette gælder dog udelukkende den del af teksten,
der er skrevet med Bangs haand. Den er nedenfor trykt
med fraktur.
Den langt overvejende del af teksten er jo, som lige nævnt,
en afskrift. Ortografien er usikker, især naar det gælder
fremmede ord. Den er noget yngre end Bangs; og der er,
som anført, rettet grundigt i manuskriptet. Denne del af
teksten er behandlet frit, hvad ortografien angaar, og i det
store og hele er den af Molbech i 1859 angivne ortografi an
vendt. Denne svarer i alt væsentligt til den, Bang i regelen
fulgte. Udtalt forkert bogstavering af egennavne er rettet,
ligeledes skrivefejl.
Som indledning til Livs Minder er der nedenfor givet
nogle biografiske oplysninger om Bang i det haab, at læsere,
der ikke i forvejen kender synderligt til hans liv, ved hjælp
af dem vil kunne faa mere ud af de minder, den gamle læge
kaldte frem i sin erindring, da han nærmede sig de 90 aar.
Netop paa grund af at Bang blev saa gammel, som han
gjorde, har denne indledning ikke kunnet gøres helt kortfattet;
men den er gjort saa kortfattet, som det har været muligt,
og det har været dens forfatter magtpaaliggende ikke om Bang
som menneske at meddele andet eller mere, end hvad man kan
læse sig til ud af hans egen produktion. Som supplement
hertil er der saa som tillæg aftrykt to korte biografier af
Bang, den ene skrevet af hans ven og kollega C. Otto,1) den
anden af hans sønnesøn, den dengang purunge Herman Bang.2}
Og hertil slutter sig saa endelig et brudstykke af Bangs ka
rakteristik af sig selv og sin virksomhed, forfattet, da han
var 70 aar gammel3}.
Én udførlig fortegnelse over alle længere eller kortere bio
grafier af Bang kunde synes paa sin plads paa dette sted.
x) P. 310.

2) P. 329.

8) P. 306.
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Den er imidlertid udeladt, da den vilde tage uforholdsmæssig
stor plads og kun interessere meget faa af denne bogs læsere.
Den vilde tilmed være af ringe værdi selv for dem, der kunde
ønske at vide mere om Livs Minders forfatter, da de let vil
kunne finde sig tilrette paa grundlag af de oplysninger, der er
givet i Erslews Forfatter-Lexicon og de forskellige udgaver af
Den danske Lægestand i forbindelse med nekrologer over
Bang i den medicinske fagpresse eller i uge- og dagbladene
fra 1877.
Men det er muligvis ikke helt overflødigt at minde om, at
Oluf Bang, hans fader og moder, onkler, tanter, søskende og
deres ægtefæller, hans sidste hustru, hans børn og børnebørn
genfindes i flere af Herman Bangs værker lige fra hans første
store bog at regne, Haabløse Slægter, fra 1880. Oluf Bang
og slægtens forskellige medlemmer er alle steder let kendelige,
og skildringerne af dem præger sig dybt i læserens erindring.
Et enkelt af Herman Bangs arbejder, Det graa Hus fra
igo i, handler endda ridelukkende om ekscellencen Bang og
hans nærmeste familie. Er end fornemheden, som ofte hos
Herman Bang, ogsaa her draget for meget i forgrunden, og
er der end over baggrunden en dysterhed, som ikke skal have
svaret til de virkelige forhold, saa er de enkelte personer al
ligevel skildrede med det mesterskab, der var Herman Bang
egent, og det mindesmærke, han her har sat sin gamle bedste
fader, er sagtens paa een gang det varigste og det fineste, der
er rejst over Oluf Bang.
Maaske vil en og anden i denne udgave af\dw$ Minder
savne en bibliografi over alt, hvad Bang har publiceret. Den
vilde i virkeligheden ogsaa forsaavidt være berettiget, som den
fortegnelse over Bangs arbejder, der findes i Erslews ForfatterLexicon, kun gaar til 1853. Naar der alligevel ikke her er
medtaget nogen bibliografi, skyldes det dels ønsket om ikke at
tynge denne udgave med et alt for stort ydre apparat, dels,
hvad der omtrent er det samme, sagt med andre ord, den om
stændighed, at denne lille bog skal være Bangs Livs Minder,
udgivne med de nødvendige oplysninger, men derimod ikke skal
være en udtømmende biografi af Bang* En saadan kunde
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iøvrig blive af den allerstørste interesse, fordi Bang ifølge sine
familieforbindelser og sin position i sit lange liv kom i mer
eller mindre noer berøring med saa overmaade mange, der be
tød noget i landet, fremdeles fordi han kom til at øve saa stor
en indflydelse paa vigtige omraader indenfor sit fag, og ende
lig, ikke mindst, fordi han var saa sloegtsbestemt, som han var.
For Bang betød det overmaade meget, at han hørte til en
gammel slægt. For andre indenfor denne betød det endnu
mere. For hans sønnesøn, Herman Bang, blev det afgørende
for hele hans liv og al hans kunst. At skrive en bog om
Oluf Bang set i forhold til sin slægt eller maaske hellere en
bog om slægten Bang vilde være en stor og smuk opgave for
den, der evnede at løse den.
De noter til Bangs Livs Minder, der findes p. 207—277
i denne udgave, er for en del udarbejdede paa grundlag af
Hassings optegnelser, og deres omfang er i det væsentlige det,
som det skønnes, Hassing havde ønsket at give dem.
De i det følgende givne oplysninger er kun forsynede med
kildeangivelser, saafremt de paagældende kilder ikke er dem,
man ganske selvfølgelig vil ty til, saasom Bricka: Dansk
biografisk Lexikon, Wiberg: Præstehistorie, Carøe: Den
danske Lægestand, o. s. v.
Naar intet trykkested er anført, er det København. Naar
intet format er anført, er det oktav.
Der er anvendt følgende forkortelser:

Callisen: Schriftsti.-Lexicon = Adolph Carl Peter
Callisen: MedicinischesSchriftsteller-Lexicon. I—XXX. Co
penhagen 1830 — Altona 1845.
Erslew: Forfatter-Lexicon = Thomas Hansen Erslew:
Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark . . .
fra 1814—1840. I—III. Kjøbenhavn 1843—53, og: Supple
ment til . . . I—III. Kjøbenhavn 1858—68.
Hirsch : Officerer = I. C. W. Hirsch & Kay Hirsch : For
tegnelse over danske og norske Officerer med Flere 1648—1814.
I—XII. Kjøbenhavn 1888—1907. fol. (MS. — Det kgl.
Bibliotek).
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Hundrup : Stamtavle = F. E. Hundrup : Stamtavle over
Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden, Kjøbenhavn
i875- 4°.
Otto : Livserindringer (A) — C. Otto : Livserindringer
fra mine Reiser. Kjøbenhavn 1873.
Otto: Livserindringer (B) = C. Otto: Livserindringer.
O. L. Bang, i: Fra Romantik og Historie. Udg. af H. P. Holst.
Tiende Hefte. Kjøbenhavn 1877. Se Tillæg VLL. p. 310—28.
Otto : Af mit Liv = C. Otto : Af mit Liv> min Tid og
min Kreds. Kjøbenhavn 1879.
Wiberg : Præstehistorie = S. V. Wiberg : Personalhistoriske,
statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præste
historie. I—III. Odense 1870—71, og Supplement af C. F.
Nielsen. IV. Faaborg 1879.
OS overmaade mange har jeg søgt oplysninger, her i
landet eller i udlandet, mundtligt eller skriftligt. Nogle
H
af disse er nævnede paa det paagældende sted i noterne;
men det er mig umuligt at nævne dem alle. Jeg maa derfor
indskrænke mig til her at bede hver enkelt, der venligt
har hjulpet mig, modtage min erkendtligste tak. Men til
to staar jeg ganske særligt i taknemmelighedsgæld:
Dr. med. G. V. Th. Borries, Joh. Hassings søstersøn, Oluf
Bangs datterdattersøn, har med den største forstaaelse og
venlighed givet mig mange og værdifulde oplysninger, laant
mig familiepapirer og tilladt mig at reproducere portræter,
der er i hans eje.
Cand. mag. Astrid Wentzel har under hele dette arbej
des tilblivelse med aldrig svigtende interesse stillet sin om
fattende viden og sjældne arbejdsevne til min raadighed.
Jeg beder dem begge modtage min oprigtigste tak.
V. M.

■J^FTER en gammel tradition indenfor slægten Bang skulde
-L' denne gennem et søskendebarn af ærkebiskop Absalon,
Skjalm Bang, nedstamme fra den i 12. til 14. aarhundrede
saa navnkundige Hvide-slægt.1)
Som stamfader plejede man dog at regne den Oluf
Bang, der fødtes omkring 1480 i Middelfart, hvor han vides
at have været borgermester i 1521. Han var 17. maj 1517
i Buda bleven adlet af kong Ludvig II af Ungarn og I af
Böhmen, og teksten til hans adelspatent med nøjagtig be
skrivelse af hans vaaben kendes den dag i dag.2)
Men ikke engang saa langt tilbage kan man med sik
kerhed følge den slægt Bang, som forfatteren af de neden
for trykte Livs Minder tilhører.3) Den ikke-adelige Jørgen
Bang,4) borger i Assens, hvor han blev raadmand, og hvor
han døde i 1579, maa, i hvert fald indtil videre, betragtes
som slægtens stamfader. Han var gift, uvist med hvem,
og havde en søn, Jens Jørgensen Bang,5) der 1. marts 1585
udnævntes til tolder og akcisemester i Assens. Ved konge
ligt brev af i.juli 1616 fik han ordre til at begive sig til
1) Christopher Giessing : Nye Samling af Danske, Norske og
Islandske Jubel-Lærere. 1779—86. 4.0 III. I. p. 102—177. — Hundrup:
Stamtavle. Forordet.
3) Udførlige oplysninger om Oluf Bang hos Giessing : Op. cit.
p. in — 113, noten, og om hans vaaben i Lexicon over Adelige Fami
lier i Danmark, Norge og Hertugdomene. I. s. a. 40. p. 26, tab. V. nr. 36
og tab. XV. nr. 393. P. 26 beskrives vaabenet: »Skioldet to gange
tverdeelt, øverste Feldt guld, deri en rød Rose, mellemste Feldt sølv,
deri tre femoddede Guldstierner; nederste Feldt blaat, deri en hvid
liggende Halvmaane.« — Cf. H. R. Hiort-Lorentzen og A. Thiset :
Danmarks Adels Aarbog. II. 1885. p. 30—31 og flere følgende aargange.
3) C. U. A. Plesner : »Slægten«. Bang, dens Herkomst og Paastand
paa dansk Adelskab, i: Personalhistorisk Tidsskrift. III. 1882. p. 279—
286.
4) Hundrup: Stamtavle, p. 62. A 6. 5) Ibid. p. 62. B.
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København p. g. a. forsømmelse med regnskabsaflæggelse, og
han blev vistnok afsat fra sit embede. Han havde ægtet
Marine Friis fra Odense og havde med hende tre børn.
Den ældste søn, Jørgen Jensen Bang,1) fødtes c. 1593, var
i 1634 borger i Assens og senere borgermester samme
steds. Han underskrev paa Assens bys vegne de danske
købstæders valgbrev af 19. april 1648 for Frederik III og
døde 15. april 1666 i Assens. I sit ægteskab med Anne
Olufsdatter, født c. 1592, død 17. april 1655, havde han
fire sønner, af hvilke den anden, Jørgen Jørgensen Bang,2)
fødtes i Assens 1628, deponerede fra Slagelse skole 1652
og 17. marts 1658 ordineredes til sognepræst i Sandager
og Holevad paa Fyn. Han døde 1676.3) Den 22. juli 1660
havde han ægtet Ingeborg Jørgensdatter, enke efter hans
formand Hans Boesen Arnou. I dette sit ægteskab havde
han fem børn, af hvilke det fjerde, en søn, født 166., bar
samme navn som faderen, Jørgen Jørgensen Bang,4) de
ponerede fra Odense skole 1687 og 14. september 1695 ud
nævntes til sognepræst i Vorbasse i Ribe stift. Han døde
1720. I 1695 havde han ægtet Marie (eller Mariche)
Johansdatter Kock, født i Vorbasse og datter af sogne
præsten der Johan Henriksen Kock. Hun døde 1736 i
Kolding. Hun var, som sin fader, et overmaade virksomt
menneske, og der fortælles om hende, at »hun kørte med
sin Plov, røgtede selv sine Høveder, var undertiden 2 til
3 Dage og Nætter tillige borte i fremmede Sogne om Føde
til sig og sit Hus.«0) Præsten selv »holdt Latinskole her
for fornemme Folks Børn«. Jørgen Bang havde i sit ægte
skab seks børn. Hans anden søn, Niels Christian Bang,6)
fødtes 1697, blev 16. september 1728 forvalter over de kon’) Ibid. p. 62—63. B c i. 2) Ibid. p. 63. d 2.
3) Hans ligsten, der er meget slidt, findes endnu i Sandager kirke.
Afskrift af inskriptionen i Nationalmuseet.
4) Hundrup: Stamtavle, p. 64. e 4.
5) O. Nielsen : Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe
Amt), i: Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. III. 1867—68. p. 289—350. Se p. 339—40.
6) Hundrup: Stamtavle, p. 64. f2.
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gelige godser i Odsherred, 19. december 1744 virkelig kammerraad og døde i december 1760.1) Han var to gange
gift: første gang med Cathrine Marie Kjær, der døde 1743
efter at have født ham ti børn, anden gang, 1743, med
den 16-aarige Ulrikke Eleonore Schwane, datter af kommerceraad Peter Schwane, ejer af Annebjerggaard og Ellingegaard i Odsherred og Vibecke Margrethe Veiling. Hun
skænkede sin mand ni børn.2)
Af Niels Christian Bangs nitten børn naaede to frem
til ansete stillinger:
Oluf Lundt (de) Bang3) fødtes i faderens første ægte
skab, ii. september 1731, blev student fra Frederiksborg
skole 1747, cand. tHebTri75o, cand. jur. 1753, advokat i
Højesteret 17 5 8 og kammeradvokat 1763. Han var i Struenseeprocessen 1772 offentlig anklager overfor Caroline Mathilde.
Aaret efter blev han justitsraad og fik under 23. juli 1777
et kongeligt naturalisationspatent, hvorved han og hans
efterkommere optoges og indlemmedes i den danske adel.
Det tillodes ham at føre et vaaben, der i alt væsentligt var
som det, kong Ludvig i 1517 havde tildelt »stamfaderen«
Oluf Bang. Oluf Lundt de Bang døde som konferensraad
og justitiarius i Hof- og Stadsretten den 26. september 1789
58 aar gammel. Han var to gange gift og havde fire børn.4)
Den anden af Niels Christian Bangs børn, der fortjener
at mindes, og da ganske særlig her, er Frederik Ludvig
Bang.5) Han fødtes i faderens andet ægteskab, den 5. januar
1747, paa Egebjerggaard. 14 aar gammel blev han student
fra Herlufsholm i 1761. Aaret før var hans fader død uden
at efterlade sig formue, hvorfor han kom i huset hos sin
Om hans mange efterkommeres sundhedstilstand se: O. Bang:
Om pathologiske Stamtavler. i: Bibliothek for Læger. 3. række. III. 1848.
p. 230 ff.
2) Aaret efter hans død giftede hun sig anden gang, i 1761, med
kammerraad Jacob Hansen, forvalter over de kongelige godser i Ods
herred, og døde 1791. 8) Hundrup: Stamtavle, p. 65. g 2.
4) Eller vel rettere fem. Om hans hustruer og efterkommere se
Hundrup: Stamtavle, p. 65 — 67. — Cf. noten til p. 9 1. 21.
Hundrup: Stamtavle, p. 76. g 9.

XXII
ovenfor nævnte, 16 aar ældre broder, som i de følgende
aar var ham i faders sted. Fra 1765 til 68 var han alumne
paa Valkendorfs Kollegium. Mod sit eget ønske, men til
skyndet dertil af broderen, studerede han medicin og tog
1767 medicinsk eksamen, 20 aar gammel. Fra 1770 til 72
var han paa studierejse i Tyskland og Frankrig, tildels med
understøttelse af broderen. Netop paa denne tid var han
i en sygelig gæringsperiode, og skønt han studerede meget
flittigt, levede han dog tilbagetrukket uden at komme i nær
mere forbindelse med de berømte læger i Berlin, Strasbourg
og Paris, og han vendte hjem, efter hvad han selv siger,
»mager og fortørret baade paa Sjæl og Legeme.« Kort
efter sin hjemkomst blev han alvorlig syg — en heftig
»forraadnelsesfeber« —; men da han omsider kom til kræfter
efter den, var ogsaa hans melankolske sygelighed svunden,
og efter den tid arbejdede han med stor energi og dygtig
hed i mange aar.
Endnu før han blev syg, var han, 24. februar 1773,
bleven dr. med. paa en i udlandet udarbejdet afhandling:
De usu medico acidi vitriolici. 1773. 40. Aaret efter blev
han reservemedikus ved Frederiks Hospital hos den gamle
J. C. Fabricius, og ved dennes død, 4. maj 1775, udnævntes
han, kun 28 aar gammel, d. 18. maj samme aar til overmedikus.1) F. L. Bang beklædte denne stilling i 25 aar, til
9. august 1800, da han, der 29. maj 1782 var bleven pro
fessor medicinae designatus, udnævntes til prof. ord. Pligt
opfyldende, samvittighedsfuld, nøjagtig og nøgtern gjorde
han sig baade som overmedikus og i 20 aar derefter som
professor fortjent af lægekunsten og det medicinske studium
herhjemme. Særlig fortjener det at bemærkes, at æren for,
at der omsider her i landet indførtes klinisk medicinsk
undervisning, tilkommer ham. Han skildres som en højt
begavet og lærd mand, en fortrinlig universitetslærer og
overlæge, og han skal ved sin hele personlighed og ved
sit eksempel have bidraget meget til at højne lægestandens
x) Benævnelsen var dengang endnu simpelt hen: medicus.
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niveau. Ogsaa hos sine private patienter nød han stor
anseelse og tillid, og han havde en udstrakt praksis.
løvrig kan tilføjes, at han 3. marts 1786 blev medlem
af Collegium medicum, 1795
Direktionen for Frederiks
Hospital, samme aar af Jordemoderkommissionen og 13. maj
1803 af Sundhedskollegiet. 1806 var han Universitetets
rektor, 2. januar 1811 udnævntes han til etatsraad, og ridder
af Dannebrog blev han 28. januar 1813.
F. L. Bang var, foruden til sin disputats, forfatter til en
kelte mindre, videnskabelige arbejder og en betydelig række
medicinske tidsskriftsafhandlinger. Men det var især to
større værker, som han begge to udgav i 1789, der vandt
ham anerkendelse langt udenfor Danmarks grænser, nemlig
Selecta diarii Nosocomii Regii Fridericiani Hafniensis, I—II,
og Praxis medica systematice expósita selectis diarii Nosocomii
Fridericiani illustrata. Det første bestaar af en stor samling
omhyggelig observerede sygdomstilfælde og sektionsfund.
Det sidste er en systematisk lærebog i medicinsk patologi
og terapi. I umiddelbar tilslutning til Linne's systematik
var man begyndt ogsaa at ordne sygdomme eller maaske
rettere deres symptomer i classes, ordines, genera og species,
og navnlig Boissier de Sauvages’ Nosología methodica fra
1763 blev Bangs forbillede. Han fulgte dette nøje, omend
hans egen rige erfaring ikke kunde undlade at gøre sig
gældende. Men hele denne retning indenfor medicinen var
uhjælpelig forfejlet, og Bangs værker fik ingen betydning
for videnskabens fremskridt.
Allerede tidlig havde F. L. Bang været religiøst interes
seret, og han udviklede sig efterhaanden til at blive en
repræsentant for den strængeste pietisme, og det ikke alene
indenfor hjemmets snevre grænser, men, gennem en be
tydelig litterær virksomhed, i langt videre krese. Saa tidlig
som 1782 udgav han i dansk oversættelse to oprindelig
som program og tale ved en reformationsfest paa Univer
sitetet paa latin trykte smaa arbejder: Fornuftens Begreb om
Gud og Christi Læres Overeensstemmelse dermed; samt en
Læges Opmuntring til at høiagte og bevare Christi Religion,
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og denne lille bog efterfulgtes af flere lignende i de føl
gende aar. Han vandt endog prisen for et lille skrift, der
tryktes med titlen: Afhandling, som har vunden den udsatte
Priis over Spørsmaalet: Hvorfor tale Menneskene saa lidet
og sielden om Gud i deres Omgang og Selskaber, da dog
deres Samtale ei kunde have nyttigere Indhold? 1791. Ja,
han udgav skrifter som: Udsøgte Bibelsteder i passende Orden
fremsatte og tillige oversatte i latinske Sexmaalsvers til daglig
Brug og Erindring. 1818.
I sine sidste aar var Bang »gigtsvag og asthmatisk«,1)
led af en »gigtisk Hjertesygdom«2) og døde 26. december
1820 efter 14 ugers sygeleje, næsten 74 aar gammel, i pro
fessorresidensen ii, Store Kannikestræde.3)
Han var tre gange gift. Første gang, 17. oktober 1777,
ægtede han den 27-aarige Frederikke Nicoline Christiane
Münster, f. Ring, der var døbt 6. november 1749 og var
datter af Hieronymus Ring, sekretær hos grev Danneskiold
samt inspektør ved Frederiks Hospital, og Karen Sophie
Rosengaard, og enke efter kammerraad og inspektør ved
Frederiks Hospital Christian Gutzon Peter Münster, der var
død, 35 aar gammel, den 17. februar 1777. Hun blev
saaledes viet til Bang paa 8-maaneders dagen for sin første
mands død og døde selv, af tuberkulose, efter knap halv
andet aars ægteskab den 6. maj 1779. To sønner af hendes
første ægteskab blev Bangs stifbørn og blev senere ansete
mænd: Ole Hieronymus Mynster, Bangs efterfølger som pro
fessor ved Universitetet og overlæge ved Frederiks Hospital,
og Jacob Peter Mynster, Sjællands biskop.
Bangs anden hustru var 25 aar, da han ægtede hende,
24. september 1779. Hendes pigenavn var Ingeborg Madsen.
Hun var født 1754 og var, da hun blev viet til Bang, enke
efter skibskaptejn Niels Mohrum. Hun skildres som et møn
ster paa en dygtig og gudfrygtig hustru; men hun døde,
x) V. Ingerslev : Danmarks Læger og Lægevæsen. 1873. II. p. 522.
2) O. Bang: Om pathologiske Stamtavler, p. 231.
3) Han blev begravet 29. december fra Vor Frue Kirke og jord
fæstet paa Assistens Kirkegaard (afdeling E, nr. 878). Senest 1890
blev graven sløjfet.
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ligeledes af tuberkulose, efter knap to aars ægteskab, den
9. august 1781.
I disse sine to første ægteskaber fik Bang 4 børn, der
alle døde som ganske smaa.x)
10. januar 1782 giftede han sig allerede igen, denne
gang med en ganske ung pige, den 16-aarige Louise Hansen,
døbt 26. juli 1765 og datter af sognepræst ved Helliggeist
Kirke i København Mourits Hansen og Anna Dorothea
Muus. Hun led, i hvert fald en tid, af krampe og gennem
gik mange sygdomme, men var dog i det hele en stærk
kone. I besiddelse af digterisk evne, livslysten og rundhaandet bragte hun en højst tiltrængt lysere stemning ind
i Bangs hjem,2) der, efterhaanden som hans to stifsønner,
brødrene Mynster, voksede til, ogsaa kom i berøring med
meget af det bedste indenfor den ny tids aandsliv.3) Det
Bangske hjem, der er skildret indgaaende af Henrik Stef
fens4) og med særlig pietet og forstaaelse af J. P. Mynster,5)
var forøvrig paa denne tid et meget stort hjem. Foruden
Bang og hans hustru var der børn af begge køn fra Bangs
to første hustruers tidligere ægteskaber, der var hans sviger
moder og to svigerinder, og endelig var der de børn, hans
tredje hustru, Louise, fødte ham i et antal af ni. — Hun
overlevede sin mand i 25 aar og døde 16. januar 1845,
79 aar gammel, i Ferslev i Hornsherred, hvor en af hendes
sønner, Joachim Vilhelm Bang, paa det tidspunkt var præst.6)
Af Bangs 9 børn i hans tredje ægteskab kom følgende
4 til skels aar og alder:7)
1) Hundrup: Stamtavle, p. 76—77. h 1—h 4.
2) Se Herman Bang: Haabløse Slægter. 1880. p. 10.
8) Se f. eks.: O. H Mynster — Kamma Rahbek, en brevsamling
udg. af Hans Kyrre og Vilhelm Maar, Leiden 1926, indledningen.
— Astrid Wentzel: O. H Mynster. 1928. p. 22 ff.
4) Henrich Steffens: Was ich erlebte.l—X. Breslau 1840--44.
6) J. P. Mynster: Meddelelser om mit Levnet. 1854 (2. udg. 1884).
6) Den 24. januar begravedes hun i sin mands gravsted paa Assi
stens Kirkegaard. Se note 3 foreg, side. — Frue Assistents Kirkegaards
Skjøde Protocol. No. 2. 1814—1822.
7) Hundrup: Stamtavle.
—81.h$—1113. Cf. p.76 og O.Bang :
Om pathologiske Stamtavler, p. 231.
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Nicoline Ingeborg Bang fødtes 4. juni 1785 og døde
15. maj 1832 i Glückstadt. Hun blev 1811 gift med Valde
mar Fremming v. Beichmann (1783—1836), først premierløjt
nant, senere ritmester, justitsraad og toldkasserer i Glückstadt.
Den ældste af de 3 sønner var Oluf (Ole) Lundt Bang,
om hvem mere nedenfor.
Den næste var den ovenfor nævnte Joachim Vilhelm
Bang, der fødtes 15. november 1802 i København og døde
24. marts 1876 som sognepræst i Stenløse, Sjælland. Han
blev 4. august 1828 gift med Frederikke (Rikke) Louise
Dahlerup (1804—76),x) datter af vejfiskal, hospitalsforstander
og postmester i Hillerød Hans Dahlerup og 2. hustru Vilhelmine Marie Birch. Frederikke Dahlerup var søster til
Oluf Bangs anden hustru.
Den sidste af de tre sønner var endelig Frederik Ludvig
Bang,2) der fødtes i København 1808 (døbt 5. juni). Han
lærte landvæsenet og døde, 23 aar gammel, som kolonist
i Amerika i 1831.
Oluf Lundt Bang fødtes i overlægeboligen paa Frede
riks Hospital i stueetagen i den nord-østre pavillon ud mod
Bredgade 27. juli 1788. 15 aar gammel blev han, efter
5 aars skolegang, i april 1804 dimitteret fra det Schouboeske Institut, laudabilis et publico encomio ornatus. Han
gav sig straks, om ikke straks med flid, til at studere me
dicin, og 1805 tog han filosofikum cum laude. Hans stu
dium afbrødes dog i 1807, da han under Københavns
bombardement blev læge ved Kongens Livjægerkorps (Stu
denterkorpset), hvilken stilling han vedblev at beklæde i
to aar.3) Som sine lærere fra disse aar nævner Bang4)
først og fremmest sin fader, der holdt forelæsninger over
almindelig og speciel patologi og terapi. Derefter Johan
Sylvester Saxtorph, der fra 1800 var akkuchør ved Fødx) Hundrup: Stamtavle, p. 80. h 10. — Stamtavle over Familien
Dahlerup (4. udg.). 1913. p. 21, 55 og 68.
2) Hundrup: Stamtavle, p. 81. h 13.
s) E. Ingerslev : Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1800—184g.
1915. p. 128.
4) Solennia Académica. 1813. 40. p. 26—28.

XXVII

selsstiftelsen og fra 1805 professor, og som, endnu ung og
lovende, docerede kirurgi og teoretisk og praktisk fødsels
videnskab. Saxtorphs svigermoder, Anna Christine Hansen,
født Liebenberg, havde forøvrig 8. juli 1802 ægtet Ole
Hieronymus Mynster, Bangs stifbroder, der samme aar var
bleven overlæge ved Frederiks Hospital og 1805 prof, extr.,
og hvem Bang nævner som den tredje af sine lærere; han
docerede medicinsk klinik og farmakologi. Bangs lærer i
fysiologi, retsmedicin og receptskrivning var Johan Daniel
Herholdt, sikkert den mest fremragende videnskabsmand af
dem alle. Ogsaa han var i 1805 bleven prof, extr., og det
samme gælder Bangs lærer i anatomi, Michael Skjelderup,
der var nordmand og 1813 blev professor ved universitetet
i Christiania. Fremdeles hørte Bang forelæsninger over
botanik af den udmærkede botaniker Jens Wilken Hornemann, der fra 1801 var lektor ved Botanisk Have og fra
1808 prof. extr. ved Universitetet, og over kemi af den
veluddannede og dygtige apoteker og kemiker Gottfried
Becker, der fra 1795
1806 var professor i kemi ved
Universitetet. Efter 4V2 aars studium absolverede Bang
medicinsk eksamen, 4. november 1808, idet han med lethed
— alt for stor lethed — opnaaede karakteren laud.* (o:
laudabilis unanimi consensu).
Oluf Bangs liv kom i mangt og meget til at minde om
faderens. Han beklædte for en stor del de samme em
beder og opnaaede de samme værdigheder. Han erhver
vede sig den samme, om ikke større, anseelse som faderen
baade som videnskabsmand, lærer, læge og menneske. Som
faderen var han en overmaade virksom mand og gik med
iver, ofte endog med begejstring, op i alle de opgaver, der
vakte hans interesse. Han var, ligeledes som faderen, en
udpræget dygtighed og en hædersmand. Trods al den
lighed, der saaledes var ogsaa mellem faders og søns indi
vidualiteter, var der dog samtidig afgørende forskelle. Ti
medens den første ikke alene var en lærd mand, men ogsaa
en meget grundig og nøjagtig mand, var den sidste først
og fremmest et lyst og kvikt hoved. Oluf Bang havde en
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fremragende evne til straks at se, hvad der var det væ
sentlige, enten det nu gjaldt diagnosen af et sygdomstil
fælde eller et eller andet praktisk spørgsmaal ude i livet.
Udrustet som han tillige var det med en hel del opti
misme og selvtillid i forbindelse med et ikke ringe talent
for at charmere og imponere, blændede han ofte sine med
mennesker og blev deres fører. Baade hans patienter, kol
leger og disciple saa op til ham som lægen af Guds naade,
der var i stand til saa godt som øjeblikkelig at have sin
dom færdig, og han kom i over to menneskealdre til at
staa som indbegrebet af den geniale læge, der, i regelen
uden undersøgelse af patienten, blot ud af sin indre be
vidsthed, var i stand til paa staaende fod at afgøre, hvad
den syge fejlede, og hvorledes han skulde behandles. Hans
mange beundrere talte om »Hippokratisme«, forstærket:
»sand« eller »ren« Hippokratisme. Men der var ogsaa nogle
faa, der kritiserede ham, og med tiden blev de de mange.
De kaldte Hippokratismen for overfladiskhed. Da var der
dog gaaet mange aar, og fordringerne til videnskabelig
metode indenfor medicinen var ændrede i en grad, som
den unge Bang, da han i 1808, 20 aar gammel, blev me
dicinsk kandidat, ikke et øjeblik kunde have drømt om.
Umiddelbart efter sin eksamen gjorde Bang i et halvt
aar1) tjeneste paa Fødselsstiftelsen hos Saxtorph og var
derefter medicinsk kandidat paa Frederiks Hospital i U/2 aar,
1809—10. Derpaa var han reservemedikus sammesteds,
hos Mynster, i 1 aar, 1810—11, hvorefter han ansattes
som underakkuchør og reservemedikus ved Den kgl. Fødselsog Plejestiftelse.2) Han var den lykkelige af fire ansøgere,
og hans ansættelse lød paa 3 aar. Men han giftede sig
efter de 3 aars forløb og blev i stillingen i 14 aar lige til
1825. Allerede 1809 var han bleven distriktslæge i KøbenEller 3 maaneder. — Se noten til p. 33 1. 12.
2) Om Bangs forhold til Fødselsstiftelsen gennem mange aar og
hans betydning for fødselsvidenskaben herhjemme se: E. Ingerslev :
Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1800—184g. 1915. passim.
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havn; 1811 blev han læge ved Opfostringshuset. Begge
disse to stillinger beklædte han, til han 1818 blev professor.
1810 havde Bang vundet Universitetets guldmedailler)
og fik af det — ham selvfølgelig velvillige — medicinske
Fakultet tilladelse til at benytte den samme afhandling til
erhvervelse af licentiatgraden.2) Kl. n om formiddagen
den 6. oktober samme aar forsvarede han sit arbejde i Regensens auditorium;3) men hans mangelfulde kundskaber i
latin var skyld i, at forsvarshandlingen blev ham til liden
ære.4)
Tre aar efter, d. 17. juli 1813, blev Bang dr. med. paa
en afhandling om et obstetricisk emne.5) Ingerslev6) siger
om dette arbejde, at det er »en flittig Kompilation uden
synderligt personlig Præg, men efter Tidens Skik bygget
paa Lærerens Synspunkter«. løvrig maa for dette og Bangs
andre obstetriciske arbejder henvises til Ingerslevs indgaaende vurdering af dem.7)
Kun tre uger førend Bang forsvarede sin afhandling for
doktorgraden, d. 28. juni, havde han været med til at stifte
det latinske disputereselskab »Lyceum«, maaske i erindring
om, hvordan det gik ham, da han disputerede for licentiat
graden. Og 14. oktober samme aar blev han medlem af
Det kgl. medicinske Selskab.
x) Fakultetets dom aftrykt hos E. Ingerslev : Op.cit. p. 128,
noten. — Opgaven hed: Num et qvale discrimen est inter remedia roborantia et incitantia.
2) Universitetsdirektionen udtaler dog i skrivelse til Fakultetet af
8. september 1810 (undertegnet af Malling og Moldenhawer), at den
ønsker »at i Fremtiden ikke eet og det samme academiske Specimen
bruges til tvende forskjellige Hensigters Opnaaelse«. — Acta Facultatis Medicae (1810). (Universitetets Arkiv).
3) De remediorum incitantium et roborantium discrimine succincta
disqvisitio ... respondiente doctissimo Joh. Conr. Muller, Chirurg. Candid...
1810. Han var den første, der disputerede for den medicinske licen
tiatgrad, som indførtes i. november 1808, men atter ophævedes 10. maj
1854. 4) Se kap. VII. p. 35—37 og Tillæg II. p. (284)-285.
5) Commentatio de foetus in partu versione. 1813. — Et komplet
eksemplar findes i Fødselsstiftelsens bibliotek. Baade i Universitets
bibliotekets og Det kgl. Biblioteks eksemplar mangler begge de to
tavler. 6) E. Ingerslev: Op.cit. p. 270. 7) Ibid. p. 270—74.
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Næste aar knyttedes Bang til Universitetet, idet han
13. august 1814, altsaa i en alder af 26 aar, udnævntes til
adjunkt ved Det medicinske Fakultet.1) Prof. extr. blev han
tre et halvt aar derefter, 20. januar 1818, da han endnu
ikke var fyldt 30 aar. Og endelig d. 30. januar 1822 ud
nævntes han til prof, ord., hvilket embede han beklædte i
52 aar, til han, 13. august 1874, tog sin afsked, 86 aar
gammel, paa 60-aars dagen for sin ansættelse ved Univer
sitetet.
Fra 1814 til 25 docerede Bang obstetrik og obstetriciske
operationer »in machina«, fra 1818 desuden patologi og
almindelig terapi, senere speciel terapi. Hans forelæsninger
skildres2) som meget lærerige især p. g. a. den uhyre rige
erfaring, han, som aarene gik, sad inde med, men tillige
som tørre og kedelige, idet det syntes at koste ham tvang
at holde sig stille paa sin plads saa længe. Han talte
meget hurtig, men først i de sidste aar frit, tidligere læste
han forelæsningerne op af sit manuskript.
Som medlem af Det kgl. Sundhedskollegium fra 30. de
cember 1818 til 31. januar 1874 og af Konsistorium i de
mere end 50 aar, han var professor, har Bang øvet den
allerstørste indflydelse paa mange forhold indenfor sund
hedsvæsenet og Universitetet, især hvad undervisningen ved
dette angik. I sit lange liv kom han ogsaa ind i besty
relsen af mange videnskabelige eller praktiske selskaber,
Professor Skjelderup, der, som ovenfor omtalt, docerede ana
tomi, var aaret før bleven udnævnt til professor ved universitetet i
Christiania, og to særdeles vel kvalificerede yngre videnskabsmænd,
Adolph Callisen og Ludvig Levin Jacobson, ansøgte henholdsvis om
»det anatomiske professorat« og om »professoratet i anatomi«. Men
Bang, der ingen anatomiske kvalifikationer havde, ansøgte om at blive
»adjunkt ved Fakultetet«, og Fakultetet var nu næsten mere end vel
villigt. Saxtorph og Herholdt tilbød i fællesskab at besørge under
visningen i anatomi, og Mynster foreslog, at Bang ikke alene skulde
være adjunkt ved Fakultetet, men ogsaa dettes notar. Og saaledes
blev det — selvfølgelig. — Acta Facultatis Medicae (1814). (Universi
tetets Arkiv).
2) Otto: Livserindringer (B). p. 364—65. — Tillæg VII, p. 324.
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tidsskriftsredaktioner og meget mere, som det vilde blive
for vidtløftigt her at gaa ind paa.1)
Var Bang en fremragende personlighed paa mange omraader, var det dog især lægen Bang, hans samtid be
undrede og fandt hjælp og trøst hos. Og det var navnlig
indenfor det højere bourgeoisie og aristokratiet, at han, i
hvert fald i den sidste del af sit liv, havde sin virkekres.
Men ogsaa kongehusets medlemmer satte stor pris paa ham
og viste ham tillid og venlighed lige fra Frederik VI til
kronprins Frederik (Frederik VIII). Desværre vedblev Bang
alt for længe at virke som professor, alt for længe at prak
tisere som læge. Mange aar før hans død var tiden løbet
ham smertelig langt forbi.
Mærkeligt er det, at Bang kun i 16 aar indtog en over
ordnet stilling som læge ved et hospital. Fra i. september
18252) til 30. september 1841 var han overmedikus ved
Frederiks Hospital. Saa opgav han denne post, som han
havde udfyldt med glans, og i hvilken han havde udrettet
meget, der fik den største og gavnligste indflydelse paa
lægevidenskaben og det lægevidenskabelige studium i Dan
mark. Han, som allerede fra 30. august 1837 havde siddet
i direktionen for Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse,3) opgav
sin overlægestilling ved Frederiks Hospital for, i juli 1841,
at overtage det nyoprettede embede som direktør for Fødsels
stiftelsen. Den 12. juli blev han tillige medlem af Frederiks
Hospitals direktion og af direktionen for Straffeanstalterne
i København og for Københavns Fattigvæsen. Han blev
med andre ord en slags »overdirektør« for det civile ho
spitalsvæsen i hovedstaden, og der anvistes ham bolig paa
x) Se især Erslew: Forfatter-Lexicon. I. 1843. P- 59 ff- °g Supple
ment. I. 1858. p. 64ff. — F. L. E. Smith & M. C. F. Curtius Bladt:
Den danske Lægestand. (5. udg.) 1885. p. 7—9. — Kristian Carøe:
Den danske Lægestand 1786—1838. København og Kristiania 1905.
p. 7—8.
2) Herholdt, der havde været overmedikus fra 1819, blev, meget
belejligt, ikke genvalgt i 1825, til sin egen og mange andres over
raskelse og sorg.
3) E. Ingerslev: Op. dt. p. 187 ff.
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Fødselsstiftelsen i afdøde Saxtorphs lejlighed. Alle de ind
viklede forhold og intriger, der resulterede i denne uheldige
ordning, hvorved Bang blev tilsynshavende med den nye
professor og overakkuchør Levy, der ogsaa fik bolig paa
Fødselsstiftelsen, er behandlede indgaaende af Ingerslev1) og
skal ikke her omtales nærmere. Kun skal lige nævnes de
grunde, der rimeligvis har været Bang de vigtigste til at
paatage sig denne post, som kom til at volde ham meget
bryderi og besvær baade af personlig og saglig natur i de
følgende aar. Selv siger han i sine Livs Minder, at han
først og fremmest handlede under pres af kongen, Chri
stian VIII, der ikke yndede den aaret før døbte jøde Levy.
Andetsteds2) lægger han især vægten paa, at han syntes,
han burde vige pladsen for yngre kræfter, da han ikke
evnede at følge med paa de veje, ad hvilke den nye læge
videnskab skred frem. Begge grunde har sikkert haft deres
betydning for Bang; men det var højst uheldigt, at han, som
resultatet blev, kom til at virke som professor i 33 aar efter,
at han havde forladt sin praktiske gerning ved hospitalet.
En tredje grund tør man vel endelig nok søge i hans stærkt
udviklede sans for ære og magt i forbindelse med hans jo
tillige ganske vel begrundede tro paa, at han vilde være i
stand til at reformere paa mange omraader, hvor der trængtes
høj ligen til reform. Mange forhold bevirkede imidlertid,
at Bang fik langt mindre udrettet, end han havde haabet,
og hans omfattende og komplicerede embede ophævedes
atter i 1857.
Bang rejste meget. Hans første store rejse til Berlin,
Dresden, Wien, Paris og London i 1823 bragte ham i be
røring med mange af datidens ansete læger, og de stiftede
bekendtskaber fornyedes og udvidedes ved senere rejser,
dels officielle, som da han 1846 var udenlands for at
studere offentlige medicinalinstitutioner, daare- og fødselsT) E. Ingerslev: Op. cit. p. 297 ff. — Cf. p. 102 1. 5 ff. og noterne
til p. 102.
2) O. Bang: Til mine fjernere Colleger! Følgeblad til HospitalsTidende. I. 1858. nr. 47. — Tillæg VI. p. (306)—309.
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stiftelser, dels andre af mere privat natur, paa hvilke han
særlig satte sig ind i de store badesteders virksomhed,
brøndkur, diætetik og lignende. Bang var ogsaa et interes
seret medlem af de da begyndende møder af naturvidenskabsmænd og læger. Han var allerede i 1830 med til et
saadant i Hamborg1) og 1842 til det 3dje Skandinaviske
Naturforskermøde i Stockholm,2) foruden at han naturligvis
deltog i de her i landet afholdte sammenkomster.3) Kun
fra det første skandinaviske møde, i 1839 i Göteborg,
maatte han blive borte.4)
Sangvinsk, energisk og usædvanlig hurtig5) kom Bang i
sit lange liv til at sætte sit præg paa mangt og meget her
i landet. En udførlig omtale heraf er ikke paa sin plads
paa dette sted. Men det vil være berettiget i al korthed
at dvæle lidt ved de vigtigste sider af hans videnskabelige
personlighed og praktiske virksomhed.
Nærmest »Hippokrates« staar Bang vel i virkeligheden
med sin tro paa, at »Naturen« er den bedste læge. Han
overlod ofte behandlingen af sine patienter til denne. Men
han fulgte sygdommens forløb med et vaagent øje for i
fornødent fald at komme naturen til hjælp. Og denne
hjælp bestræbte han sig saa for at yde ved anvendelse af
midler, der saa lidt som muligt fjærnede sig fra de midler,
naturen selv gør brug af. Han anvendte derfor medicin,
der var saa lidet sammensat og saa mild i sin virkning som
vel muligt, og han anvendte den i smaa doser. Ganske
særlig og overmaade logisk interesserede han sig derfor i
x) Kap. XIII. p. 68. 2) Kap. XVII. p. 88.
3) Kap. XVI. p. 83 og 87.
4) I brev, dateret: Fred. Hosp. i Kiøbenhavn d. 13 Juli 1839, skri
ver han: »Familie-Omstændigheder holder mig i Aar bundet til Hiemmet . . .< — Förhandlingar vid det af skandinaviska naturforskare
och läkare hållna möte i Götheborg år 183g. Götheborg 1840. p. 39. —
Bangs datter Fanny fødtes 10. september 1839.
5) I Eva Homo. Versificeret Novelle. 1851 (2. udg. 1867) kalder han
(sang XIII og XX) den person, i hvis skikkelse han selv optræder,
»Doctor Immerfort.« Om Bang ogsaa i virkeligheden var kendt under
dette navn, kan ikke oplyses.
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første række for diætetiken. Ved at regulere en sygs hele
levevis, hans arbejde, hvile, fornøjelser, hans mad og drikke
kunde lægen jo nemlig holde sig indenfor, hvad Naturen
antagelig selv stræbte at præstere, og hvad den i mange
tilfælde virkelig ogsaa evnede at præstere. Bang var den første
herhjemme, der forstod diætetikens betydning, og paa dette
omraade blev hans gærning banebrydende. Han nøjedes
hellerikke med at anvende diætetisk behandling overfor sine
patienter eller med at docere diætetikens metode for de
medicinske studerende. Nej, han udgav en hel lang række
af smaa populære skrifter, der gjorde megen lykke, og af
hvilke flere kom i mange oplag og blev oversatte til frem
mede sprog.1) Ejheller blev han træt af at opfordre til
maadehold med spisen og drikken eller af at prise brugen
af koldt vand baade udvendig og indvendig. Den udven
dige brug af koldt vand, i form af bade, ansaaes jo paa den
tid endnu i store krese for urimelig eller usømmelig, ja
endog for sundhedsfarlig. Den indvendige brug af koldt
vand var næsten alle enige om at undgaa, hvad jo let forstaaes, naar man mindes, hvor urene mange af datidens
brønde og vandledninger endnu var. Bangs lille skrift
Koldt Vand udkom da ogsaa først i 1863, efter at Køben
havns Vandværk var aabnet tre aar i forvejen.2)
Det er allerede nævnt, at det saa ofte misforstaaede og
misbrugte epiteton »Hippokratiker« fulgte Bang hans Liv
igennem og forøvrig følger ham den dag i dag. Og med
rette. Da Bang for 120 aar siden lagde grunden til sin
medicinske personlighed, var Hippokrates jo vedblivende
den største læge, verden havde kendt, og de værker, der
bar hans navn, resultatet af hans, den ene mands, genialitet
og arbejde. For Bang og hans samtid var de hippokratiske
skrifter endnu stadig en enhed. Og man troede saa selv
følgelig og saa blindt paa denne enhed, at man, ligesom
x) Mest kendte er: Diætetisk Lommebog for Syge, 1836, der i de
følgende udgaver kaldtes Syge-Diætetik, og som, alene paa dansk, kom
i otte udgaver indtil 1869.
2) Sidste (6te) oplag kom i 1886, 9 aar efter Bangs død.
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ved andre hellige skrifter, ikke kunne se, hvor indbyrdes
modstridende mange af dem var, men tog alt for sandhed,
for lige urokkelig sandhed. Naar Bang derfor hævdede,
at al sand lægevidenskab beror paa skarp og uhildet iagt
tagelse af fænomenerne og paa nøgtern vurdering af dem,
samt at der uden dette ikke kan være tale om rationel be
handling af den syge eller om fremskridt indenfor læge
videnskaben, ja saa var Bang jo sand Hippokratiker. Men
naar han byggede hele sin videnskabs tempel paa de
2000 aar gamle konstitutioner, temperamenter, kardinalvæs
ker m. m. og i disse fandt sygdommenes aarsager og indika
tionerne for sin terapi, ja saa var han jo en ikke mindre
sand Hippokratiker. Det 19. aarhundredes ri vende udvikling
indenfor de fleste af lægevidenskabens omraader og ganske
specielt opdagelsen af, hvilken rolle cellen spiller, og den
deraf følgende solidarpatologi gled Bang forbi, omend ikke
helt sporløst, saa dog uden at rokke hans humoralpatologiske lærebygning. Han hverken kunde eller ønskede at
kunne ændre noget m. h. t. den grund, paa hvilken hans
videnskabelige individualitet engang var bygget op. Saadan
opfattede i hvert fald den ny tids mænd det. Men de
gjorde Bang nogen uret. Ti saa langt tilbage som 1810
havde han i sin licentiatafhandling følgende tesis: Tam in
fluidis organismi qvam in solidis morborum origo.1) Og
hele sit liv igennem lige til de seneste udgaver af hans
lærebøger fra hans sidste aar hævdede han, at sygdommene
kunde have deres sæde enten i legemets faste eller flydende
dele, ikke altid primært eller udelukkende i de sidste.2)
Bang havde en stor og mangesidet videnskabelig pro
duktion bag sig, inden han begyndte at udgive lærebøger.
Den første af disse udkom i 1852, da han jo var 64 aar
gammel, den næste endda først 10 aar efter.3) Bang sætter
x) De remediorum ... discrimine, p. 36. thesis V. Se p. XXIX note 3.
2) Se f. eks. Oluf Bang: Therapeutiske Supplementer. 1864. p. 2—3.
3) De vigtigste af disse Bangs værker er følgende: Oluf Lundt
Bang: Haandbog i Therapien. 1852 (2den omarbejdede udg. 1869). —
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i disse bøger ikke spørgsmaal under debat, endnu mindre
indlader han sig nogetsteds paa at uddybe et spørgsmaal;
men i korte og klare sætninger meddeler han med præci
sion og overbevisning den viden og de resultater, han er
naaet til gennem et langt liv. Disse Bangs lærebøger
vandt uhyre paaskønnelse, hvad ogsaa en nutidslæser let
vil forstaa. Og det er værd at mindes, at Bang ikke alene
er den første, som har udgivet danske lærebøger i intern
medicin, der er en enkelt mands værk og udtryk for denne
enkelte mands videnskabelige personlighed — men at han
ogsaa er den eneste. Den, der nutildags læser disse Bangs
bøger, slaar det, hvor nær deres forfatter staar »Hippokrates«, ikke alene hvad principper og doktriner angaar, men
ogsaa med hensyn til, hvad han ved — og ikke ved. Paa
alle omraader er der mellem de Hippokratiske skrifter fra
tre-fire aarhundreder før vor tidsregning og Bangs værker fra
omkring aarene 1850 til 1870 uendelig mindre forskel end
mellem disse sidste og nutidens medicinske lærebøger. At
dette fremtræder saa grelt, skyldes jo nok i nogen grad, at
Bang, da han skrev de paagældende bøger, ikke længer
fulgte helt med indenfor sin videnskab. Men hvad nu end
grunden er, er det mærkeligt at tænke sig, at Hippokra
tiske doktriner og Hippokratisk terapi doceredes noget nær
uforandret ved Københavns Universitet til aar 1874, til for
blot 55 aar siden.1)
Bangs hurtighed i alt, hvad han foretog sig, i forbin
delse med hans aversion overfor, hvad han ansaa for smaating af underordnet værdi, var skyld i, at han, som allerede
nævnt, aldrig var i stand til at trænge dybere ind i en op
gave. Medens allerede i hans levetid kritikere kaldte ham
rastløs og overfladisk, udtrykte flertallet af hans kolleger
O. Bang: Den almindelige Therapi i fire Forelæsninger. 1862 (2. udg.
1873). — Oluf Bang: Therapeutiske Supplementer. 1864.
Svækket levede humoralpatologien endda videre i mange aar.
I de lærebøger, A. Stadfeldt (fra 1867 lektor, fra 1869 professor i ob
stetrik til sin død 1896) udgav og benyttede lige til det sidste, spillede
>blodrensende The< en ikke uvæsentlig rolle.
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sig mere anerkendende og mere forsigtigt. I 1845 skriver
saaledes redaktionen af Ugeskrift for Læger: »Bangs Hoved
fortjeneste som clinisk Lærer var ikke, som man ved förste
Betragtning kunde tro, i diagnostisk Henseende; thi det ved
eget Talent og en riig Erfaring erhvervede praktiske Blik
lader sig vel beundre men ikke lære . . .«*) Desværre var
der unægtelig dem, der, uden at besidde Bangs utvivlsomme
begavelse og klarsyn, efterlignede hans hurtighed, hans
»geniale blik« og hans foragt for smaating og enkeltheder.
I det allerede foran omtalte følgeblad til Hospitals-Ti
dende fra 1858s) siger Bang med henblik paa de medicinske
»hjælpevidenskabers« udvikling og de undersøgelsesmetoder,
der var komne op i hans tid, at, hvad kemien angaar,
mægter han ikke at følge med og kan derfor endnu mindre
lede andre, rent afset, at han ikke synes, kemien endnu er
af nogen nytte for terapien. Om mikroskopien udtaler han,
at han saa godt som ingen tro har til den. Om stetosko
pien udtrykker han sig derimod med stor begejstring, men
tilføjer, at han kun er i stand til at beherske denne under
søgelsesmetode i dens store træk:
>Mit Øre tungt fornam de fine Toner,
»Men vel de grovere . . .«

Og dog var perkussion og auskultation komne tidlig ind i
hans liv, da han endnu var ung og modtagelig. Paa sin
store udenlandsrejse i 1823 havde han i Paris lært begge
disse to undersøgelsesmetoder at kende, og han havde sat
sig ind i stetoskopien under selve dens opfinders, Laennecs,
vejledning. Bang forstod straks, at stetoskopien maatte faa
den allerstørste betydning for lægevidenskaben, og han be
sluttede efter sin hjemkomst at indføre den herhjemme og
udvikle den videre. Det første lykkedes ham. Og Dan
mark blev et af de lande, hvor stetoskopien hurtigst op
toges og fik udbredt anvendelse. Det sidste lykkedes ham
ikke. Som han selv, 7 aar efter sit ophold i Paris, skriver,
r) Ugeskrift for Læger. 2. række. III. 1845. p. 164.
2j Se p. XXXII. note 2.
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havde han ikke haft tid til at øve sig i stetoskopi: »Dog
snart bemærkede jeg, at der udfordredes mere Tid hertil,
end mine mange øvrige Forretninger levnede mig . . .«1)
Og saa overlod han denne opgave til andre. — Umiddel
bart efter sin hjemkomst i 1823 havde Bang iøvrig givet
den første meddelelse om perkussion og auskultation i Det
kgl. medicinske Selskab.2) Interessant er det nuomstunder
at læse, hvortil man i hin tid mente, man kunde bruge,
eller ikke bruge, den førstnævnte metode: »Bestemt vilde
man ikke bekræfte Sandheden af, at Lyden taber sig i
exanthematiske Febre, især i Skarlagen og Mæslinger, og
først vender tilbage til naturlig Tilstand, naar Exanthemet
fuldkommen er udbrudt, ligesom man heller ikke ved Erfa
ringer nok kunde bevidne at tilbagedrevne Ringorme eller
Fnat havde Indflydelse paa Lydens Modification.«3)
Den kliniske undervisning i medicin var, som foran
nævnt, bleven indført her i landet af Bangs fader, da han
var overmedikus ved Frederiks Hospital. Hans efterfølgere
havde mindre forstaaelse af dens betydning, og under Her
holdt var den helt hørt op. Bang har æren af at have
genindført den kliniske medicinske undervisning paa sin af
deling paa hospitalet,4) og man har aldrig siden kunnet
tænke sig at opgive den igen. De ældre studerende under
søgte patienterne, skrev journal over dem, førte disse jour
naler omhyggelig under sygdommens forløb og ordinerede
medicin m. m., alt dog under overlægens vejledning, en
fremgangsmaade altsaa, ved hvilken de studerende fik lejlig
hed til at følge en patient og et sygdomstilfælde saa fuldstæn
digt, som det overhovedet er muligt, og langt fuldstændigere,
end det nutildags finder sted. Ogsaa volontærernes forhold
x) S. Trier: Anviisning til at kjende Lunge- og Hjerte-Sygdomme
•ved Percussion og middelbar Auscultation . . . Med en Fortale af . . .
O. Bang. 1830. p. [III].
2) Trykt i: Bibliothek for Læger. IV. 1824. p. 6—15.
3) L. c. p. 9.
4) Samtidig indførte Chr. Gundelach Møller den kliniske under
visning i kirurgi paa sin afdeling.
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ordnede Bang med stor praktisk sans, og mange hygiejniske
og administrative forbedringer indførte han paa Frederiks
Hospital i de aar, han var dettes medicinske overlæge.
Det havde i sin tid været en overordentlig fortjenstfuld
handling, da man i 1785 havde oprettet Det kgl. kirurgiske
Akademi,1) ved hvilket mange udmærkede kirurger var
blevet uddannede, samtidig med at Universitetet stadig ud
dannede ganske faa lærde medicinere. Men siden da havde
mangt og meget ændret sig, og flertallet af læger og kirurger,
i hvert fald af de yngre, var et stykke ind i det 19. aarhundrede klare over, at den eksisterende ordning i mange
henseender var overmaade utilfredsstillende og ikke længer
tidssvarende. Man arbejdede nu paa en sammenslutning,
under en eller anden form, mellem Universitetet og Akade
miet, men interesserne var saa modstridende, at alt blev
ved det gamle. Saa greb Bang ind og fik ved sit initiativ
og sin personlige indflydelse opgaven løst og forholdene ord
nede paa en for lægeuddannelsen her i landet tilfredsstillende
maade, idet Det kirurgiske Akademi, der hidtil havde været
en ganske selvstændig institution, sloges fuldkomment sam
men med Universitetet. Den 1. januar 1842 var sammenslut
ningen fuldbyrdet, og fra den dag af uddannedes der i
Danmark ikke mere medici eller chirurgi, men læger. Med
rette var Bang selv i høj grad tilfreds med og glad over,
hvad han havde faaet udrettet.2)
Som følge baade af sine embeder, sin virksomhed som
byens mest ansete læge, sin foretagsomhed og sit sangvinske
temperament kom Bang ganske naturlig ind i mange prak
tiske foretagender. Her skal kun nævnes, at han, inderlig
overbevist om koldt vands gavnlige indflydelse paa den
menneskelige organisme, i en aarrække var medlem af direk
tionen og senere af repræsentantskabet for »Søebade-An
stalten ved Ryssensteens Bastion«, og at han fra 1832 ar
bejdede energisk for oprettelsen af en anstalt for tilberedelse
T) Om Kirurgisk Akademi fra dets tilblivelse til det ophævelse se:
Gordon Norrie: Chirurgisk Academis Historie. I—III. 1896—1923.
2) Se p. 76—79 °g P- [288].
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af kunstige mineralvande. Denne aabnedes i 1834 under
navn af »Rosenborg Sundhedsbrønde«, og ogsaa i dens
bestyrelse havde Bang sæde, ligesom han endelig var knyttet
til Klampenborg Badeanstalt.
At Bang ogsaa gennem sit lange liv blev medlem, og
senere ofte æresmedlem, af mange indenlandske og uden
landske videnskabelige eller litterære selskaber, er en selv
følge. Der er ingen grund til at dvæle herved, kun bør
der maaske mindes om, at han spillede en særlig frem
trædende rolle indenfor Det kgl. medicinske Selskab.x) Hans
venlige, joviale, ligefremme væsen gjorde ogsaa, at han var
en kærkommen gæst ved alle festlige sammenkomster, hvor
han paa sin side ogsaa synes at have befundet sig sær
deles vel.
Bangs litterære virksomhed var overmaade stor. I den,
tildels meget summariske, fortegnelse over hans arbejder i
Erslews Forfatter-Lexicon,2) fylder hans skrifter 4V2 tætte
sider, og dette værk gaar endda kun til 1853, 24 aar før
Bangs død. En blot nogenlunde komplet bibliografi er
overhovedet aldrig trykt.
Omtalte er allerede Bangs licentiat- og doktorafhand
linger samt hans lærebøger. De er de eneste større, viden
skabelige arbejder, han har offentliggjort. Men talrige af
handlinger fra hans haand saa lyset enten som selvstændige
skrifter eller i forskellige tidsskrifter, navnlig i Bibliothek
for Læger. De bærer næsten alle præget af hans klare
intelligens, sunde omdømme og interesse for emnet. Men
han trænger i dem næppe nogensinde dybere ind i det
spørgsmaal, han behandler, og kun faa af dem vil læses
med videnskabeligt udbytte nutildags. En enkelt af disse
mange afhandlinger vil der imidlertid være grund til at
nævne her, den, der bærer titlen Om pathologiske Stamtavler,
J. W. S. Johnsson: Københavnske medicinske Selskaber. 1922.

passim.
Erslew: Forfatter-Lexicon. I. 1843. P« 60—63 og Supplement.
I. 1858. p. 65—67.
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og som fremkom i 1848.1) Efter en kort Indledning paa
knap 4 sider, i hvilken Bang opstiller 9 teser om, hvad
man »nogenlunde bestemt vel kan antage om arvelige An
læg til Sygdomme«, giver han for 23 familier alle de op
lysninger, han kan, om de enkelte familiemedlemmers syg
domme og deres helbred gennem to eller flere slægtled.
Man havde allerede tidligere forsøgt at følge en enkelt
sygdom (her tænkes især paa hæmofilien) gennem flere
generationer indenfor en slægt. Men det nye i dette Bangs
arbejde var, at han slog til lyd for den opgave at optegne
alle de oplysninger, man kunde skaffe til veje med hensyn
til de enkelte familiemedlemmers sundhedstilstand og alle
de sygdomme, de havde lidt af, og det gennem saa mange
slægtled som muligt. Bang mente, at de saaledes samlede
oplysninger vilde kunne blive af stor betydning for viden
skaben, men ogsaa tillige for slægten. De oplysninger,
Bang selv giver om de ovenfor nævnte 23 familier, er dog
saa kortfattede, at de, om ikke af anden grund, kun frembyder ringe interesse. Men herfra er der en enkelt mærkelig
undtagelse, idet der er een familie (B med BB, p. 230—32),
som han behandler med relativ grundighed, og som han
kender gennem 4 generationer, nemlig hans egen. Der er
allerede i det foregaaende gjort brug af disse oplysninger,
og der vil ogsaa blive det i noterne i det følgende. Her
skal kun gøres opmærksom paa, at Bang selv omtales p. 231
som: »En Sön, Anlæg til Rosen, forresten sund«.
Er den videnskabelige del af Bangs medicinske produk
tion af stort omfang, er den populære del af ikke mindre.
Bang var forfatter til mange smaa skrifter, som han udgav
til brug for den læge læser. De handlede mest om diætetik,
om sygepleje, om hvordan man burde forholde sig, indtil
lægen indfandt sig, o. lign. De fandt mange læsere og har
sikkert ofte været til nytte.
Fra sin moder havde Bang arvet en poetisk aare, eller
rettere en evne til at skrive vers, en evne og en trang.
*) Bibliothek for Læger. 3. række. III. 1848. p. (225)—239.
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Og denne sidste var ikke en trang, der af og til kom op
i ham. Den var tværtimod altid tilstede, var, som det
synes, næsten uimodstaaelig, og var skyld i, at Bang meget
ofte udtrykte sig i bunden stil, hvor dette forekommer een
baade overraskende og pudsigt. Ti han skrev ikke alene
vers ved enhver tænkelig offentlig eller privat lejlighed;
men ogsaa en del af hans populære medicinske skrifter er
paa vers, hans saglige skrivelser til kolleger undertiden ligesaa, ja selv saa alvorlige ting som hans, nedenfor tildels
aftrykte, redegørelse for sin embedsgærning, der udsendtes
som følgeblad med Hospitals-Tidende.1} Ejheller var det
kun mindre digte, han skrev og udgav,2) ofte var det tvært
imod omfangsrige bøger.3) — Man har mange gange en
følelse af, at Bang ikke alene lettere fandt et udtryk for
sine tanker i poetisk form end i prosa, men at han næsten
af en indre kraft blev tvunget til at udtale dem paa
vers. Han kaldte denne sin ejendommelighed for sin Muse.
Saadan set synes hun os jo nok at være uhyre spinkel
og blodfattig; men hun skaanede sig aldrig, og hun var
ham en trofast ledsager gennem hele hans liv. Hun slap
aldrig hans haand og hjalp ham, beskeden og utrættelig,
over mange tunge timer.
Enevælden, under hvilken Danmark saa smukt havde
hævdet sin plads blandt Europas folk paa næsten alle omraader, var tilaars og havde overlevet sig selv, da Bang var
en ung mand. Han havde et saa klart blik for den døende
regeringsforms mangler, at han blev dens modstander og
en enkelt gang endog var nær ved at paadrage sig alvor
lige ubehageligheder. Han hilste 1848 med glæde, og han
hørte aldrig op med at betragte det, der da skete, som et
logisk og nødvendigt led i udviklingen, der havde sin be
rettigelse; men han var paa den anden side næsten øjex) Tillæg VI. p. (306)—309.
2) Snart under sit navn, snart under flere forskellige mærker, af
hvilke Dr. Balfungo (anagram af Oluf Bang) er et af de bedst kendte.
3) Manden bedre end hans Rygte. Et Digt af ioi, der udkom 1862,
er det største af Bangs poetiske værker. Det er paa over 400 sider.
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blikkelig klar over folkestyrets skavanker og satiriserede
over dem i flere af sine litterære arbejder. Smaaligheden,
snæversynetheden, misundelsen, der siden da har demorali
seret og forsimplet folket, var ham inderlig imod. Og den
»frihed«, ved hjælp af hvilken intellektuelle og moralske
undermaalere blev de ledende i landet i kraft af »vrøvlet«,
var ham en modbydelighed. For var der noget, Bangs
klare, hurtige intelligens væmmedes ved, var det jo netop
vrøvlet.
Som et eksempel paa, hvor frit og selvstændigt Bang
saa paa menneskene og deres forhold, kan den omstæn
dighed tjene, at han i et stort digt, der første gang tryktes
i 1851, og som kom i en forøget udgave (paa c. 270 sider) i
1867, Eva Homo, ikke har lovord nok for digtets hoved
person, skønt hun i sit ægteskab faar et barn med en anden
mand. At Bang, der allerede i 1851 var professor ved
Universitetet, konferensraad, kommandør af Dannebrog p. p.,
kunde tænke saadan og turde skrive saadan, ja endog senere
hen kunde skænke et eksemplar af bogen til en ung dansk
prinsesse,1) viser, hvor uhildet af fordomme han var, og
hvor modig. For det var jo i Danmark, bogen udkom.
Og det var i aaret 1851.
Selvom Bang, især i sine senere aar, var udsat for kritik
baade som læge og videnskabsmand, var der dog aldrig
nogen, der vilde nægte, at han i sin ungdom og manddom
havde været en af sit lands bedste sønner, og lige til det
sidste var han genstand for almindelig kærlighed og høj
agtelse for sit venlige sind og sin ganske sjældne hjælp
somhed og rundhaandethed. Hvor højt man vurderede Bangs
personlighed og hans virksomhed, kan i nogen maade ses
af, hvor ofte man følte trang til at hædre ham. Det er
nævnt, at han blev æresmedlem af baade videnskabelige
og andre selskaber, og der var ikke en større familie
begivenhed eller mindedag i hans liv, uden at hans venner
og velyndere stræbte at gøre den festlig for ham. Selv
Universitetet hædrede ham efter fattig evne, idet det valgte
x) Alexandra, 1844—1925- — Se noten til p. 159 1. 15.
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ham til rektor 1824—25 og 1839—40, og da han 4. no
vember 1858 holdt 50-aars jubilæum som læge, sendte Det
medicinske Fakultet ham en lykønskningsskrivelse i diplom
form, ja, da han 14. februar 1871 havde været medlem af
Konsistorium i 50 aar, skænkede de øvrige medlemmer ham
endog deres billeder — i fotografi. — Bang blev ridder af
Dannebrog 1. august 1829 og naaede 35 aar efter paa samme
datum, i. august 1864, at faa storkorset. Han modtog des
uden flere udenlandske dekorationer. Etatsraad blev han
28. oktober 1836 for tilsidst, 25. september 1874, at blive
geheimekonferensraad.
Den 4. december 1813 ægtede Bang i en alder af 25 aar
Henriette Louise Aamodt, der var født 14. oktober 1789
og døbt 26. s. m. i Vor Frue Kirke, og som saaledes var
eet aar yngre end han. Hun var af beskeden herkomst,
datter af haarskærer Ole Aamodt og hustru Christine Lund
boende i Kattesundet.1) Det billede, Bang giver af hende
i sine Livs Minder12) er afbleget og næsten helt uden farve;
men man forstaar dog, at hun har været hans ungdoms
hede kærlighed, og at hun er blevet ham en god hustru i
de faa aar, de fik lov at leve sammen i den bolig for en
ugift inde paa den gamle Fødselsstiftelse i Amaliegade, som
var alt, hvad der tilkom underakkuchøren. Hun fødte sin
mand 1 søn og 2 døtre og døde 7. januar 1818, 5 dage
efter den sidste datters fødsel, af barselfeber3).
8 aar efter giftede Bang, nu 37 aar gammel, sig igen,
idet han 19. juni 1826 i Frederiksborg Slotskirke blev viet
til den 25-aarige Sophie Marie Dahlerup, der var født
14. april 1801 i Hillerød som datter af vejfiskal, hospitals
forstander og postmester i Hillerød Hans Dahlerup (1758—
x; Hundrup: Stamtavle, p. 77—78. — Daabsprotokol for Vor
Frue Kirke 178s—1804. p. 157 (Landsarkivet). Her nævnes alle hendes
faddere.
2) P. 39—44.
8) Bang siger, hun var af kirtelsyg slægt. Se: Om pathologiske
Stamtavler, p. 231. — Hun blev begravet 11. januar paa Assistens
Kirkegaard. Se p. XLVII note i og Illustrationer, p. 361. — Garnisons
Menigheds Begravelsesbog 1805—2g (Landsarkivet).
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1838) og 2. hustru Vilhelmine Marie Birch (1776—185o).1)
Om hende skriver Bang, at hun var »af sund Stamme«.2)
Ikke desto mindre var hun den største del af sit liv svage
lig, og i Livs Minder er der stadig tale om hendes skrø
belige helbred. Hun ser paa billeder ud til at have været
baade intelligent, karakterfast og smuk, og Bang synes at
have vurderet hende særdeles højt. Han skrev utallige digte
til hende, fulde af inderlig ømhed og ægte beundring, og
hun var uden tvivl midtpunktet i hans liv gennem mere end
halvhundred aar. Ogsaa hun blev i sit ægteskab med Bang
moder til 1 søn og 2 døtre. Hun døde den 26. marts 1878
i en alder af næsten 77 aar, kun godt 5 maaneder efter
sin mand.
Trods sit »Anlæg for Rosen« havde Bang i virkelig
heden et fortræffeligt helbred. De allersidste aar af hans
liv krævede alderen dog sin ret, og han led da meget som
følge af en pinefuld gammelmandssygdom. 3) Sommeren
1877 forværredes hans tilstand betydelig, han maatte gaa
tilsengs og kom ikke mere for alvor op af den. Han bar
sine lidelser med stilfærdig overlegenhed og paaskønnede i
høj grad den kærlige pleje, han fik i sit hjem. Hans Muse
svigtede ham ej heller, men trøstede ham i lange, smerte
fulde og søvnløse nætter. Sin bedste støtte fandt han dog
hos sin Gud. Denne var ikke faderens strenge, fordrings
fulde Gud; ti allerede som ung havde Bang skabt sig sin
Gud i sit eget billede. Og Bangs Gud var en retfærdig, men
venlig, forstaaende og lidt borgerlig Gud, der gjorde ham
livet lettere at leve i de mange timer, som formørkedes af
sygdom og død blandt dem, der stod ham nærmest. Denne
hans Gud forlod ham ejheller nu, da han var syg; han
hjalp »gamle Ole« til det sidste og gjorde ham ogsaa døden
lettere at dø.
x) Hundrup: Stamtavle, p. 78. — Stamtavle over Familien Dahlerup (4. udg.). 1913. p. 12 og 55.
2) Om pathologiske Stamtavler, p. 231.
s) Hypertrophia prostatae og cystitis.

XL VI

Den i2. oktober 1877 udaandede den gamle ekscellence
og fandt, træt af livets glæder og sorger, den fred, han
længtes efter.
Seks dage senere, torsdagen d. 18. oktober klokken 12,
foregik begravelsen fra Vor Frue Kirke. Denne var smyk
ket med grønt paa Universitetets foranstaltning, og der
var mødt et overordentlig talrigt følge. Baade kongen,
dronningen og enkedronningen1) var repræsenterede,2) Kon
sistorium og Det medicinske Fakultet mødte in corpore, og
der var mange læger og medicinske studerende tilstede.
Før talerne blev der afsunget et af Bang selv skrevet digt,3)
og taler holdtes af stiftsprovst Rothe4) og pastor Ludvig
Dahlerup, Bangs svoger.5) Kisten bares ud af kirken af
r) Christian IX, dronning Louise og enkedronning (efter Chri
stian VIII) Caroline Amalie.
2) Den sidste ved sin hofchef, kammerherre Wedel-Heinen. Se
p. 197 1. 3 og noten dertil.
8)

Glem ej, hvor end Du færdes skal hernede,
Et dobbelt Maal at stille for dit Blik:
»Med Kraft arbejde og med Tillid bede«,
Derved vort Liv et sikkert Anker fik.
Glem ej, hvis Du til Glæde og til Lykke
Arbejde vil i Gjerning og i Ord,
Maa Kj ærli g hed sit Stempel derpaa trykke
Og aldrig Hovmod følge i dets Spor.
Glem ej, naar sig din Bøn til Herren hæver,
Den, som han selv har Dig i Munden lagt,
Tillid og Tro, som Klippen fast han kræver,
Hvis ej, omsonst Du stoler paa hans Magt.
Glem ej, ved at arbejde, ved at bede,
Du fjerner fra din Arne Sorg og Trang,
Kan til dit Leje Søvnen sikkrest lede,
Og aldrig føle Dagen blive lang.
Glem derfor ej til dette Maal at hige!
Om Kraft dertil Gud Fader ydmyg bed!
Saa her ej Freden fra dit Bryst skal vige,
Saa naaer Du hisset Himlens Salighed.
O. Bang.

Efter talerne: »Tænk, naar engang den Taage er forsvunden.« —
»Fred er Kirkens Velkomstord«.
4) Peter Conrad Rothe (1811—1902), fra 1843 2den og fra 1857
iste residerende kapellan ved Vor Frue Kirke, fra 1865 til 92 sogne
præst til kirken og stiftsprovst. 1879 dr- theol. h. c.
5) Michael Henrik Ludvig Dahlerup (1802—89), fra 1828 sognepræst
til Vindblæs og Dalbyover, fra 1838 til Gjerlev og Enslev, fra 1845
stiftsprovst i Aarhus og fra 1854 til 78 sognepræst til Ballerup og Maalev.
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medicinske studenter, og jordfæstelsen fandt sted paa Assi
stens Kirkegaard.1)
Aviser og tidsskrifter indeholdt nekrologer, beretninger
om begravelsen, sørge- og mindedigte. Et enkelt af disse
fortjener at undgaa glemselen.2) Gammeldags og ubehjælp
somt som det paa den ene side er, er der paa den anden
side en egen fornemhed over dets mangel paa stærke ord.
Dets forfatter var den 20-aarige, endnu ukendte Herman Bang.
x) Bangs grav findes paa Assistens Kirkegaard, afdeling C, nr. 671.
— Se: Illustrationer, p. 361.
2) Berlingske Tidende. 1877. nr. 241. Se omstaaende side.
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OLUF LUNDT BANG.
1788.

1877.

Du sang saa tidt ved de friske Grave, —
Nu redes der til Dig i Dødens Have.

Men Hylstret er det, der saaes i Mulde,
At Livspiren skjult kan voxe tilfulde.
Thi maatte end, ak! dit Hjerte briste,
Klart Aanden funklede dog til det Sidste.
Og den, saa glimrende, rigt begavet,
Den bliver dog ei hist ude begravet.

Du var af de Faa, hvem Lykken kaared,
Men ingensinde dens Glands Dig bedaared.

Og dette Hjerte, hvor var det kjærligt,
Hvor banked det varmt for alt Stort og Herligt!

Hvor slog det trofast for Slægt og Venner!
Ret aldrig de glemme de gavmilde Hænder.

Med Tak og Vemod vi gjemme dit Minde,
Dit Navn skal lyse, mens Tiderne rinde.

OLUF LUNDT BANG
(1788—1877).
Se: Illustrationer.
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OPFORDRINGEN

„Du,
„Hvi
„Og,
„For

hvis Pen er saa let, hvis Liv var saa langt,
skriver Du ei Memoirer
hvad Du i dette har seet og hørt,
Efterslægten bevarer?*4

Hvortidt mig end sagt, jeg svarte derpaa:.
„Vel har jeg meget oplevet,
„Men, selv om det var en Erindring værd,
„Jeg har det aldrig opskrevet.44

Dermed man sig ikke afspise lod;
„Du kan os,44 blev svart, „tilfredsstille,
„Vil Du blot komme med, hvad Du ta’er
„Af Din Hukommelses Kilde.
„Det er et Forsøg i alt Fald værd,
„Vi tvivle ei om, at det lykkes,
„Og frygter Du for at give det ud,
„Lad det giennemsees, før det trykkes!
„Og spørg saa en Ven, Du kan lide paa,
„Hvorledes ham Indholdet tykkes,
„Om værdigt til at udgives, før
„Din Kiste med Ligkrandsen smykkes!44

8

Jeg tænkte derover, men vidste ei, hvem
Jeg derom turde anmode;
En faldt mig da ind, og til Giennemsyn ham
Mine „Livs Minder" trygt jeg betroede.

Vel sendte han mig dem tilbage med
Sit imprimatur — „Hvis ikke,"
Han føied dog til, „Du hellere vil
„Unddrage det Publicums Blikke

„Og lade det kun som Manuscript
„For egen Bekostning trykke."
Men Pungen svarte: „Nei mange Tak,
„Det bliver for stivt et Stykke;
„Lad da langt heller blandt Venner og Slægt
„Det skrevne Blad circulere,
„Naturligviis alene blandt dem,
„Det muligt kan interessere."
DeSfnarere følger jeg* bette 8?aab,

®a jeg ei meb Sanbljeb fan negte,
gor mangen SWeening og gjttring ffarpt
Srititen mob mig vitbe fegte.

Slltfaa, tiere æenner! for ®ber tun
Seg Peppet §er oil oprulle;
2lt SberS goruentning tibt ffuffet bli’er,

2)et Deeb jeg jo felt) tilfulbe.

II

STAMTAVLEN
Jeg altfor ofte har udleet dem,
Der høit over Alle sig tænkte
Og Næsen hovmodig i Veiret stak
Paa Grund af Anernes Mængde,

Til at jeg selv skulde giøre det,
Fordi man sagde, jeg stammed
Fra ham, hvem Fiennesløv Taarnepar
Til Faderglæder opflammed.

Først i det sextende Seculum,
Saaledes troværdigst berettes,
Til Absalons Vaaben af Bang-Slægtens Fa’er
©en tijrtiffe Halvmaane sættes.
Som Borgemester i Middelfart han
Til otte Sønner blev Fader;
Derfra directe vort Adelskab
Sig ogsaa udregne lader.

Men rimelig gik Stamtræet ud,
Thi først i dette Aarhundred
Af Slægten En med honnet Ambition
Paa Naadens Dørkarme dundred.

10

Til sig og til sine Tre han fik Lov
Et de at sætte for Navnet;
Den Ære os Andre ei overgik,
Vi heller ei har den savnet.
Det var min Onkel, heel velbekiendt
I Brandt- og Struensee-Sagen;
Jeg husker ham ei, men veed kun, at
Jeg til ham i Navnet har Magen.

Foruden havde min kiære Papa
Sytten atten Søskende; ikke
Det Noget giør, hvis Tallet jeg her
Ei husker til Punkt og Prikke.

Af Fættere og Cousiner jeg har
Fuldt op, man heraf kan giette —
En Rigdom, hvorpaa et tilstrækkeligt Værd
Vedkommende altid ei sætte.

Jeg kan ikke klage, og seer man hen
Til hele Slægten, den savned
I senere Tider ei heller Mænd,
Der bag Sagas Grændseskiel havned.
Min Fader har der en hæderlig Plads,
Min nysnævnte Navne ei mindre;
Henrich Steffens og Grundtvig end længere vil
De kommende Tider erindre.

11

Conseils Præsident blev Peter Bang,
Meer skattet i Themis’ Tempel.
Balthasar de Bang fortiener maaskee
At mærkes med Sagas Stempel;

Thi var der end ei i hans Lyre en Klang,
Der værdig ham giorde til dette,
Desrenere den i hans Hierte lød;
Det Minde jeg trygt tør ham sætte.

III

NITTEN AAR

Tolv Aar havde end af sit stormende Liv
Det svundne Sekel tilbage,
Da man paa Frederiks Hospital mig saac
For første Gang Aande at drage.

Min Fader, som Lærer og Læge berømt,
Og det ikke blot her hiemme,
Som Menneske elsket og agtet var,
Derom kun hørtes een Stemme.

Han ude af Huset havde for travlt,
Saae ei, hvad der foregik hiemme,
Hvor gamle Bedstemo’er sig tiltog
Tidtnok den afgiørende Stemme.

12

Foruden Skiændene, velfortient,
Et var mig til større Plage:
Med Bibellæsning og Psalmesang
De syvaars Drengen opdrage.

At det var galt, jeg følte vel strax,
Dog siden mere erkiendte,
Af Spiren i Pietismens Grund
God Frugt man sielden kan vente.
At sige aldrig, jeg ikke tør;
Exemplet paa det Modsatte
Er En, som ogsaa derunder led,
Ham Alle høit elske og skatte:

Min Faders Stivsøn — behøver jeg
Vel meer end Navnet at sige?
Hvad I. P. Mynster har været, kan
Ei lettelig finde sin Lige.
Som tretten Aar ældre plaget han blev
Langt meer af dette Uhyre;
Ved Bedstemo’ers Død det lettere lod
Af min Moder sig lede og styre.

Hun var ogsaa ung, som hun var smuk,
Og livlig over al Maade,
Men Evne til at optugte mig,
Derover hun kunde ei raade.

13

Nei tvertimod, det mig forekom,
Som om hun mig Medhold giver,
Hvergang de nok saa fortiente Skiænd
Jeg rolig bag Øret skriver. —
Fornøielser vist ikke dengang stod,
Som nu, for de Smaae paa Pinde;
Min Barndom har ikke efterladt
Om dem noget glædeligt Minde.

Hver Søndag om Som’ren en stor Kareth
Os ud til Ermelund førte;
Der drak vi Thee, der løb jeg lidt om,
Og samme Vei hiem vi kiørte.

Jeg husker det godt; de Fire sad,
Jeg og min Søster vi stode
Og glæded os til, naar Vinduet ned
At trække de os tillode.
Een Gang om Aaret til Kirsten Piil,
Og saa vare Tourene endte;
Strandveien var altfor sandet og svær.
Derhen man ei Hestene vendte. —
Jeg husker ikke, hvordan jeg fik
Som Barn paa Dagene Ende,
Men vel, at en gammel Jomfru Nimb
Mig lærte L’hombre at kiende.

14

Af Kammerater, før i Skole jeg kom,
Jeg havde Faa eller Ingen;
Til hver en Flugt fra det stille Hiem
Man stadig stækkede Vingen.
Jeg tænker ofte nok paa de Tre,
Der daglig ved Bordet spiste
Og siden paa Danmarks Horizont
Som klare Stierner sig viste.

Henrich Steffens, Grundtvig og Mynster, dem
Behøver jeg blot at nævne,
Enhver maa jo vide, hvilken Plads
Han vil dem i Mindet levne.
Eet Maal de havde, men Veien dertil
Var derfor ikke den samme,
Forskielligt de Aanden benyttede for
Paa Hovedet Sømmet at ramme.
Han, som knap mæled dengang et Ord,
Et „Lille" siden udsendte,
Der snart i den danske Geistlighed
Et Tvistens Flammehav tændte.

Og ei blot der; i Folket han
Befordrede Tanker og Lyster,
Som ulmede, til de den Dag i Dag
I Grundvolden Staten ryster. —

15

Hvordan det gik til mit ellevte Aar
Med Læsen, Skriven og mere,
Det har jeg glemt, saa meget kun veed,
At nem jeg var til at lære.

Om Skoledrengen lidt siges kan;
Spillopper eller Fadaiser,
Derfor jeg aldrig fik Skiænd, heller ei
I Characterbogen Næser.

Af Kammerater i Classen jeg har
En Eneste kun tilbage,
Skiøndt to Aar ældre end jeg, han kan
Dog godt paa Sit tage Vare.
De Andre ere i Graven giemt,
Kun Faa efterlode et Minde;
Som Stierner paa Danmarks Himmel ei
En Eneste er at finde.

Den Skole, hvori jeg paa femte Aar gik,
Til eet Maal alene sigted:
Jeg skulde udmærkes til Artium,
Og Haabet jeg heller ei svigted.

Jeg var ikke fyldt det sextende Aar,
Dog ei for det grønne Bord bange,
Fik ogsaa i Alting præ ceteris,
Dertil i Hebraisk en Slange.

16

Stolt drev jeg nu om, en nybagt Rus,
For lille til, at man det troede;
Desværre i Seklets Begyndelse ei
Den betegnende Hue var Mode.

Hvorofte var jeg ei vred paa Papa
For Kniben paa Lommepenge;
Det var vel den bedste Maade, hvorpaa
Han kunde for Lysterne stænge.
De var ikke store; Fiirskilling gialdt
Et Glas Liqveur og en Kage;
Parterre Billet, hver Maaned omtrent,
Jeg ogsaa fik Raad til at tage.

Til Frederiksberg jeg vandrede tidt
Og Bænkerevuen passerte,
I Løngangene var en hyppig Giest
Og der med de Smaae converserte —
Dem, Rahbek lærte at græde, at lee,
Og hvad de saa meer kunde magte;
Det var dog i al Uskyldighed,
Forbuden Frugt aldrig jeg smagte.
Jeg lod mig i Grunden nøie med lidt,
En Hilsen, et Ord — hvilken Lykke! —
Fra Thomsen, Andersen, Bassøe og Busk,
Alt Andet derfor stod i Skygge. —

17

Dengang det var en almindelig Skik:
Collegierne ikke man hørte;
Jeg fulgte den, og, forunderligt nok,
Jeg hiem dog et Laud med mig førte.
Det blev mig sagt: i Philosophic
Du Metaphysik skal opgive,
Saa er Du sikker nok paa Dit Laud,
Kan muligt udmærket blive.
Jeg vidste ikke engang, hvad det var;
Knap Treschow jeg hørte spørge,
Om jeg den kunde, før med et „Ja“
Jeg Skiæbnen for Resten lod sørge.
Jeg i Logik havde svart til Laud,
Nu sad jeg og taug bomstille,
Det gode, sagtens velmeente, Raad
Blev til et Haud kun en Kilde. —

Dengang før Examen man selv gik til
Professoren med Honoraret;
Man sagde, hvis det var klækkeligt,
blev nøie ei seet paa Svaret.
Clericus clericum non decimat.
Af mig Honoraret ei toges;
Vel muligt, at jeg som Professor Søn
Bag Naadens Grændser inddroges. —

18

Nu slentr ed jeg ud til mit første Hiem,
Indskreven iblandt Assistenter;
Men Tiden, jeg daglig der offre maa,
Desværre gav daarlige Renter.
Som Koen paa Veirmøllen stirrede jeg
Paa alle de Syge, men ikke
Jeg vidste og heller ei blev mig lært,
Hvad stilled sig for mine Blikke.

Og, mærkeligt nok, den Dag i Dag
Man det som gavnligt fremstiller,
At den nybagte Student sin Tid
Paa Hospitalerne spilder.
Jeg paa den chirurgiske Afdeling maa
Som Volonteur ei optages,
Der var et Smitstof, det skal jeg bestemt,
Saa byder min Fader, unddrages.

Det herskede dengang i høieste Grad,
Holdt ved i flere Aar efter,
Indtil en meer videnskabelig Aand
Tilintetgiorde dets Kræfter.

Det var ei en Smitte, der pleier at ha’e
Paa Hospitalet sit Lager,
Men den, som af Venus, og Bacchus især,
Sit Udspring saa hyppigt tager.

19

Min Fader vidste forresten ei,
Den over det Hele sig bredte;
Hvad Skylden end var, vist er det dog,
Den mig ei paa Afveie ledte. —
En Mødrene Arv jeg havde, og den
Omsonst har jeg søgt at bortkaste:
En Feil langt værre, end den ansees,
Er Hang til mig at forhaste.
Si sat bene, sat cito i min Stambog skrev
En ældre Ven, og jeg siden
Med Alvor stræbte at følge det,
Saa at det blev bedre med Tiden.

Fra hende jeg ogsaa en anden fik,
Saa ofte min Trøst og min Glæde,
Hvad paa hendes Vugge af Musen var lagt,
Kom atter hos Sønnen tilstede.
Jeg læste kun lidt, hvad mit Fag angik;
Romaner jeg derimod slugte
Og følte ei selv, blev ei mindet om,
Hvor daarligt min Tid jeg brugte.

Hvorofte har jeg ei siden tænkt
Paa, hvad jeg kunde ha’e blevet,
Ifald man havde med kyndig Haand
Min første Opdragelse drevet.
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Alt tidligt jeg følte og føler endnu,
Forsømt var min Aands Udvikling,
Derfor ei Stammen har svaret til
Den meget lovende Stikling.
Og hvad jeg følte, jeg ofte har hørt
Min Broder Bispen gientage,
Han som selv kiendte, hvordan i vort Hiem
Man troede bedst at opdrage.
Forbauset han var, fordi, trods det,
Til Noget jeg dog havde bragt det,
Enhver begriber, at stolt jeg blev,
Fordi netop han havde sagt det.

IV

FØRSTE KRIG

[1807]

Anno Et, som en kun tretten Aars Dreng,
Jeg hørte det dundre paa Rheden
Og tænkte i Grunden kun lidet paa,
Hvad vandtes ved Krigen, ved Freden.

For Heltene raabte jeg Hurra med,
Istemte Fædrelands Sange,
Som over alt Nyt jeg morede mig,
Var ikke det mindste bange.
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Men da Anno Syv det vitterligt blev,
Den engelske Flaade er kommen,
Og [jeg] havde fyldt mit nittende Aar,
Forstod jeg Lyden af Trommen.

Begeistred Studenterne danned et Corps,
Rød Krave blev fæstet til Kiolen,
I Hiertet Fædrelands Kiærlighed
Blev allermindst sat under Stolen.

Paa Ridebanen ved Christiansborg
Man saae mig hver Formiddag traske
Med Sporer paa, med en trekantet Hat,
Ved Siden en Voxdugs Taske.
Deri var Midler af alle Slags
Til Hielp i Øiebliks Fare,
Og mange, for hvis Anvendelse jeg,
Oprigtigt talt, ei kunde svare.

Vi fire vare, de andre To,
Med mig til Chirurger slagne,
Vel neppe bedre i Nødens Stund,
Var blandt Barberer udtagne.
Mens Overlægen i Korthed os
Det første Nødvendige lærte,
Den Fierde, virkelig Candidat,
Paa Lazarethet fungerte. —
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Studenterne var anviist en Plads
Ved hver af de trende Porte,
Jeg skulde møde ved Vesterport,
Naar Fienderne Angreb giorde.

Det var en rigtig fornøielig Tid,
Naturligviis kun for os Unge,
Som tænkte ei paa, at bagefter kom
Der Tider, trange og tunge.
En Grund til vort Mod og til, at vi ei
Med Engelskmanden vil tinge,
Var Visheden om, saa blev der sagt,
I Luften Bomberne springe.
Allarmtrommen gik, jeg maatte afsted,
En Kugle peb over mit Hoved,
Jeg løb, som kunde jeg undgaae den,
At see mig om ikke jeg voved.

Jeg naaede min Post, femhundrede Mand
Var samlede paa Bastionen,
Student og Borger og Artillerist
Med Lunten tændt ved Kanonen.
Raketter og Bomber høit over os der,
Som tusinde Stierneskud, lyste;
For os det kun var et mageløst Syn,
Vi snarere fnyste end gyste.
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Saa kom der en gammel og graa General,
Saa Biskoppen, og af dem Begge
Vi hørte mangt et opmuntrende Ord,
Som ogsaa paa Hiertet vi lægge.

Det var saa deilig, saa varm en Nat,
Som sielden September kan yde;
„Der er de,“ man raabte, „Lyskuglerne op!
„At vi dem velkommen kan byde!“
Saa lød der et Skud, og fleer fulgte paa,
Men fra vore egne Kanoner.
Saa stille det blev, og der hørtes kun
Granaternes hvislende Toner.
To Saarede var der, en Borger, som af
En Kugle, i Jorden nedslaaet,
Sin Næse fik fyldt med en lille Priis Støv;
Han kiæk havde Skaden bestaaet.
Den Anden, en tapper Student-Officeer,
Blev kun bedøvet en Smule;
Men Fienden, det var en god, gammel Ven,
Vant til sig i Flasken at skiule. —

Den følgende Dag, som jeg allerbedst sad
— Maskinen damped paa Bordet —
Fra Vestervold en Gefreiter kom,
Hæsblæsende førte han Ordet:
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— I Parenthes jeg bemærke maa,
Til Fredriks Hospital var vi flyttet,
Der troede min Fader ved Afstanden os
Mod Bomber bedre beskyttet. —

„Captainen mig sender, De maae følge med,
„En Kugle har næsviis behaget
„Imellem hans Been at søge sig Vei,
„Og nu er han ganske betaget.“
Det var ikke sikkert, thi af og til
Man hørte Mørserne knalde;
I Frederiksgade, ei langt fra os,
Vi strax saae en Bombe falde.

Fra Hospitalet var Veien saa lang
Igiennem de tomme Gader,
Hvor jeg vel ikke i Strømme af Blod,
Men ituslagne Tagstene vader.
Da jeg kom derop, Captainen, uskadt,
Ei frygted meer Livet at vove;
Jeg drak hans Champagne og lagde mig ned
Bag en Bielke for der at sove. —
I Kannikestræde paa Hiørnet stod
Ved Frue Kirke vor Bolig,
Fornemmelig der faldt Bomberne ned,
Og Mængden, den var utroelig.
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Udflyttet var Alt paa Bøgerne nær,
De vare i Kiælderne giemte;
En halv Flaske Viin, i Stuen forladt,
At tømme jeg ikke forglemte.

Den næste Dag brændt med Gaarden var
Forfatterne, nye og gamle,
De skulde ha’e været min Arvepart,
Nu andre jeg selv maa samle.
Blandt alle Steder, som ydede Værn,
Man Runde Taarn sikkrest troede,
Derfor langs op ad dets Sneglegang
Halvhundred Familier boede.

Et Skiermbræt, stundom selv ikke det,
Adskilte dem fra hinanden,
Og der blev ei nogen Forskiel giort
Med Hensyn til Pungen og Standen.
Der jeg besøgte og ydede Hielp
Gienboer fra Kannikestræde;
I Kiælderen, hvor de Skiul havde søgt,
Dem Bomberne ilde tilredte.
Den ene Datter fik Benet afskudt,
To andre af Saar fik end flere,
Opflyttet til Runde Taarn de nu
Af mig maae sig lade curere.
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De knuuste Lemmer, det jamrende Folk,
De brændende Huse i Staden
Nedstemte snart mit lystige Sind,
Jeg fattede Skammen og Skaden.

„Alt er nu forbi,“ paa een Gang lød,
„Stilstanden er underskrevet!"
Det var for det unge, hidsige Blod,
Som Hiertet af Brystet blev revet.
Den gamle Peymann sin Dødsdom fik,
Fordi han overgav Staden,
Men ikke fordi, hvad dog rigtigt var,
Han ei havde forudseet Skaden

Og sparet ikke blot Gods og Guld,
Men tusinde Liv og Lemmer;
Den sunde Sands burde vidst: en Muus
Ei Tigerens Indbrud hemmer.
Men det er nu engang Ærens Lov,
Mens Musen som bedst sig giemmer,
Sig pligtigt Mennesket troer for den
At offre selv Liv og Lemmer.

Hvis Modparten er en Hædersmand,
Lad gaae! Her var han en Røver,
Som paa hver en mulig Maade man
itide at undgaae prøver. —
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Jeg ogsaa var med, da Dagen derpaa
Matrosernes Oprør skal dæmpes;
De fordrede, at der i længere Tid
Til Flaadens Forsvar skal kæmpes.
Fra Ridehuset marcherte vi,
Opmuntred af Chefens Tale,
Et Oprørs farlige Følger han
Forsøgte i den at udmale.

Paa Torvet vi kom, men ei een Matros
Opdagede dengang vort Øie;
Og nu Studenten afgav sit Gevær,
Lod sig med Bøgerne nøie.

Min Hat og min Taske og Sporerne med
Afskeden i Naade modtage;
Men Bogen, for hvilken de give Plads,
Ei ret vil i Førstningen smage. —
En Episode i samme Krig,
Kort førend Freden blev sluttet,
Afgiver et morsomt Exempel paa,
Hvorledes man bliver betuttet.

En skingrende Frostdag i Januar
Jeg mødte en god Ven paa Gaden,
Han standsede mig med Ordet: „Tænk blot,
„Nu har vi dem strax her i Staden!“

28

„Hvem?“ spurgte jeg. „Ih! den svenske Armée,
„Jo tak! nu sidde vi i’et,
„Kanoner og Fodfolk paa Isen er seet,
„Paa Flankerne Cavalleriet.

„Kom med til Castellet, paa Volden staaer
„Dets Commandant med en Kikkert,
„Han og en Captain forsikkre, at de
„Kan ventes før Middag sikkert.
„Du kiender ham godt, han læste Fransk
„Med os, da vi gik i Skole,
„Nu han paa sin gamle Hylde kom,
„Iført dog en kraprød Kiole.“ —
„Jeg mangler Alt, hvad en Fæstning skal ha’e,
„Krudt, Kugler og Mandskab, desværre!
„I Holsteen man tænker jo aldrig paa os;
„Hvordan det skal gaae, veed vor Herre.“

Saa udgiød han sig for sin gamle Elev.
Og, knap i Byen ankommen,
Jeg Skrækken saae malet i Mine og Blik,
Mens lystigt hvirvlede Trommen.
Den hele Besætning af alle Slags
Jeg seer til Stranden neddrage;
To Batailloner, lidt Artillerie
Paa Isen skal Fienden modtage.
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„Nei see!“ jeg hørte fra hver en Kant,
„See ham med den mørkeblaa Frakke
„Og trekantet Hat! Det har ingen Nød,
„Han nok vil med Svenskerne snakke.“
„Hvem er det?“ blev spurgt. — „En fransk General!
„Til Hielp ham os Keiseren sendte/*
Jeg hævede Blikket, Franskmanden saae,
En Litteratus gienkiendte.
For Kystmilitsen han var bleven Chef,
Som saadan ved Siden han rider
Af ham, der førte vor lille Hær
Og neppe det Naboskab lider.

Paa Isen de kom; den fiendtlige Hær
Var Fata Morgana vel ikke,
Men Noget som ligned; de smeltede snart
For mere klartseende Blikke. —
Vi vare dengang, som desværre tidt,
I Øiet alene ei blinde,
Vi burde ha’e vidst, at i lang Tid ei
Var Soldater i Skaane at finde.

Jeg husker ei, om Skandalen dengang
I nogen Avis blev nævnet,
Men vel, at de, som sig narre lod,
Til Doms ingensteds blev stevnet.
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Dog neppe man bør i Rette gaae
Med Enevældens Fadaiser;
De ere ei færre, hvor Tidens Aand
Den høieste Frihed tilblæser.
Og naar man vil raabe Ak og Vee!
Ved Alt, hvad hiin har bedrevet,
Man huske, hvad under denne vi
End værre tidt har oplevet.

V
EXAMEN

[1808]

Examen var dengang af ringe Værd;
Vi Lærde fra Høiskolens Sale,
Hvad enten vi kan eller ei, vi maae
Det romerske Tungemaal tale.
For begge Parter var Sproget svært,
Og let det kunde gi’es Skylden,
Naar ikke man vidste rigtig Besked;
Derfor blev ei lidt lagt paa Hylden.

Men hvilken Forskiel paa nu og da!
Istedetfor nu sexten Prøver
Een skriftlig og saa fem mundtlige kun;
Man let blev Examens Løver.
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Saaledes jeg! — Et eenstemmigt Laud
Collegaens Søn man tilsagde;
Som Beviis paa mit Fond af Kundskaber jeg
I det mindste ei det udlagde.
I to Discipliner, og netop i dem,
Som siden jeg aldrig udøved,
Der stod jeg mig godt, og det var, fordi
Man deri os strengere prøved.
— I Parenthes jeg bemærke vil:
Barmhjertigheden, opkaldet,
Jeg veed ei hvorfor, efter Øllebrød,
Bør staae allerførst for Faldet.
Dernæst alle Streger, helst dem i Brøk,
Som dele Kundskab i Classer;
Især naar det gielder Sundhed og Liv,
Det et intetsigende Pas er.
En Doctor med 13, med 8, med 5
Kan lige godt Næsten helbrede;
Ja havde han Nummerne paa sin Hat,
Det kunde den Syge veilede.

Nu Katten i Sækken han kiøbe maa;
Thi synes det bedre være,
Ifald Examen erklærede kun:
„Du kan, Du kan ikke curere!“ —
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Jeg husker saa godt, da i Sengen jeg laae
Om Aftnen med Laud i min Lomme,
Hvor var jeg bedaaret, jeg tænkte kun paa:
Nu er min Læsetid omme.

Jeg bildte mig ind, en Candidat
Med Stempel: „særdeles roesværdig“
Til strax at spille Hippocrates
Sig maatte betragte som færdig.
Jeg ansaae mig selv for en Helvedeskarl
Og skulde snart føle mig lille;
Den første Syge, til hvem jeg blev sendt,
Vist mærked, Forstanden stod stille.
Jeg havde skrevet en dyr Mixtur.
Den Syge var rask, før den hentes.
Jeg skammede mig, først over mig selv,
Saa ved Næsen, som hiemme kan ventes.

Imidlertid blev det i hvert et Fald
En Lære, vist ei at foragte,
Som ogsaa jeg i de senere Aar
Paa Hiertet Studenterne lagde.
Naturen havde den Syge cureert,
Den første, jeg selv fik i Hænde,
Det var et Fingerpeg, hvoraf hiin
Jeg burde ha’e lært at kiende.
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Dengang var der Ingen, som tænkte paa den,
Recept maatte Doctoren skrive,
Ifald for dygtig han vilde ansees
Og holde sin Praxis ilive.
Mangt Aar svandt hen, før jeg skatted den Kraft,
Som er i Naturen tilstede,
Og da ophørte min Læbe, min Pen
Ei med dens Roes at udbrede.

VI
FØDSELSSTIFTELSEN

[1808—09]

Anno Otte jeg flytted derind;
Der hele tolv Uger jeg færdes
I dette Fag, hvortil hver Candidat
Skal øves, oplæres og hærdes.

Derfra jeg maa baade Nat og Dag
Omkring i Gaderne traske,
For Jordemødre at hielpe paa
Og Liv i Nyfødte daske.
Jeg flittig kun var i at skrive op
Alt, hvad jeg saae og udførte;
Og mangt et Livstegn her Musen gav;
Men hvortil mon Strængen hun rørte?
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Hun sang om Verdensborgerens Flugt
Fra det mørke, rolige Giemme,
Hvor han ni Maaneder havde boet
Foruden Sands eller Nemme,
Hans Flugt, snart let, snart farefuld,
Blev Hielp ham af Kunsten ei givet,
Indtil han naaede sit første Maal,
Med andre Ord: Jordelivet.
Hvad er det andet? Man undskylde maa,
Hvis dette ei bliver besvaret;
Den Gaade, ei løst af Menneskets Aand,
For sig selv har Herren bevaret.
Saa livlig var dengang min Pegasus,
At, trods de strammende Liner,
Den med Journalerne fløi afsted,
Indsvøbt i Alexandriner.

Men dette dens første store Product
Mig neppe selv har behaget,
Jeg brændte det op, da jeg strax indsaae,
Hvorlidet det passed til Faget.
Deraf min Pegasus blev saa træt,
At rolig den stod i Stalden,
Indtil den, efter halvandet Aar,
Adlyder Cupidos Kalden. —
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Det var forresten et dovent Liv,
Jeg der tre Maaneder førte,
Jeg og min gamle Ven Ballesig,
Naar ikke Klokken sig rørte
Og kaldte os ud baade Nat og Dag,
Saa sielden ikke paa Landet;
To Gange, jeg husker, i skingrende Frost
Blev Touren saa lidet ei bandet.

VII
LICENTIAT GRADEN

[1810]

„For Priismedaillen Du skrive maa,“
Et faderligt Ønske lyder.
Jeg følte min ringe Evne dertil,
Da jeg Facultetet den byder.

Medaillen faaer jeg og søger nu om,
Jeg maa min Afhandling benytte,
Saa at jeg nemt Candidaten kan
Med Licentiaten ombytte.
Det negtes ikke. Til Titlen jeg blev
Saaledes den første af Alle,
Dog ynkeligt var det at høre og see,
Hvor dybt jeg først maatte falde.
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Jeg nok saa stolt paa Cathedret stod
Og holdt Indlednings Talen,
Regentsens Kirke dertil blev brugt,
I Gruus laae Høiskole Salen.
Der var en Doctor i Kiøbenhavn,
I Latin han troede sig Mester,
Dermed han nu ogsaa blære sig vil
For alle paa mig budne Giester.

Han dundrede løs i Timer to, tre
Paa Facultetet vel meget,
Og, som med Musen af Katten, med mig
Af Doctoren grusomt blev leget.

Derover jeg tabte baade Næse og Mund,
Og siden jeg fandt dem ei heller,
Da han holdt op, og om kraftigt Svar
Til Andre det ogsaa gielder.
Jeg Graden fik, men mig synes, som ei
Den Skam jeg kunde aftvætte;
Imidlertid, var end Læren drøi,
Den ledte mig dog til det Rette;
Thi nu jeg begyndte at tage fat,
Saa meget var at indhente,
For at faae samlet en Capital,
Som kunde gi’e bedre Rente.
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Og følte jeg bag Hygæas Muur,
At tom var mangen en Hylde,
Der andetsteds var af Huller fleer,
Som jeg endnu burde udfylde.
Det kneb med fremmede Tungemaal;
At naae dem jeg stræbte efter,
Men mærkede ofte, hvorlidt dertil
Forslog de anvendte Kræfter.

VIII
1809—18.
„Siig, hvem Du omgaaes, jeg siger Dig,
Hvad Værd man bør Dig tillægge!“
Paa Hospitalet der var ikke Een,
Hygæa forstod at opvække.
Det virkede ikke saa lidt paa mig
Dernæst — vist ei til min Lykke —
At hun i Amor fik en Rival,
Som stillede hende i Skygge.

To Aar Hospitalet min Tieneste tog,
Som Reservelæge det ene,
Derefter jeg i elleve færdedes med
En af de vigtigste Grene.
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Som Næstcommanderende nemlig igien
Jeg ind paa Stiftelsen flytter,
Og bedre der end forhen jeg til
Studering min Dag benytter.

Dengang der var i Byen kun Faa,
Som gierne heri praktiserte;
Der min Erfaring jeg mere end
Min Lommes Indhold formerte.
At det forresten sig lønner bedst,
Dermed jeg kom snart paa det Rene;
Thi der man veed, hvad der skyldes vor Kunst
Og ikke Naturen alene.
Jeg skrev og forsvarte en Disputats,
Som her havde fundet sin Kilde,
Og nu det ogsaa lykkedes mig
Med Ære min Rolle at spille. —
Det Medicinske Societet,
Hvoraf jeg Medlem var blevet,
Var for sin Taushed i mange Aar
Antaget at være udlevet.

Som Secretair jeg sørgede for,
At tre Bind Acta det trykker;
Selv mangen Afhandling jeg læste op,
Indtil det nys gik i Stykker. —
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I Anno 13, ei langt fra Juul,
Min Broder velsignende lagde
For Alteret Haand paa To, som kun
Hinanden Kiærlighed bragte.
Hun eiede Intet, og dengang jeg
Bad hende: „Vil min Du være?“
Jeg ændsede ei, at mellem os
Var reist et truende Gierde,
Et Gierde, jeg selv ikke brød mig om,
Og mange Andre ei heller;
Det dengang ikke saa lidt betød,
Men nu ikke mere gielder.

Min Søster havde indgaaet en Pagt,
Som havde min Fader saaret,
Hvad vilde nu skee, naar han hørte, hvem
Jeg havde til Hustru kaaret?
Saa ængstelig jeg imidlertid var
Ved at meddele ham Sagen,
Saa kiærligt lytted han til mit Ord,
Bestemte selv Bryllupsdagen.

Det var den Tid, da et Kongebud
Rigmanden giorde til Tigger,
Og Stodderen med et Speiderblik
I Guld snart til Halsen stikker.
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Det var den Tid, da et lille Læs Tørv
Gialdt over halvhundrede Daler,
Da for et Par Støvler man allermindst
Tohundrede dito betaler.
Min Gage Summa summarum var
Tre Specier aarlig; in mente,
Men langtfra ikke contant endnu,
Den Praxis, jeg kunde mig vente.

Den halve Gage erholdt jeg af
Communen som Fattiglæge,
Hvortil jeg blot af den tomme Pung
I Førstningen lod mig bevæge.
Af Værelser havde vi sagtens nok,
Men Meublerne ude og inde,
Som ikke aldeles nødvendige var,
Dem havde man ondt ved at finde.

To Senge man vel i Sov’kammeret saae;
Den enes Tomhed et Teppe
Forstod at skiule saa ypperligt,
At man det anede neppe.
Ti Stole i de tvende Stuer, og
En Sopha, ogsaa in mente.
Vi trøsted os med, det er altid godt
At have Noget i Vente.
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Det første Halvaar, ja det var svært;
Vi maatte til Takke tage
Saa mangen Middag med Fattigmands Kost;
Et Franskbrød, det var vor Kage.
At vende Skillingen kunde jeg ei
Og lærte det ikke heller,
Men hun, opdraget i trange Kaar,
Hun vced, hvad Pengene gielder.
Og derfor ei blot slog disse til,
Men saa vel forstod hun at spare,
Saa at fuldstændigt snart blev vort Bo
Og kunde hvert Krav besvare.

Nygifte, der træde
Og finde Alt, hvad
Henrykkelsen over
Af Ingen dem kan

ind i deres Hiem
der behøves,
Udstyret vel
berøves;

Men større den altid bliver for dem,
Hvis Arbeid og Sparsomhed skyldes,
At Stue og Kiøkken og Kiste og Skab
Med, hvad deri mangled, opfyldes.
Hvor straalende skuer ei deres Blik
Paa hvert, til Huset bragt, Stykke!
Hvor bedre holdes det ikke i Hævd,
Det er en tidt gientagen Lykke!
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Knap fire Vintre forløb, saa var
Ei nogetsteds Tomhed at kiende,
Nei, tvertimod Huset langt fuldere blev:
Tre Smaasenge stod ved de tvende.

Men saa blev det tomt, Døds Englen tog
Den kiærligste Hustru og Moder
Fra sørgende Mand, fra grædende Børn
Og førte til ukiendte Kloder. —

Mens jeg var forlovet, hvor let til Fods!
Ei Afstanden Amor beregned;
Hun havde sit Hiem i Hirschholms By,
Den trode vi bedst sig egned

Til skiult at holde, hvad helst vi vil
Ei skulde af Nogen opdages;
De Breve, som derfra bleve mig sendt,
Af Venner i Byen modtages.
De udebleve i længere Tid,
Raad havde jeg ei til at kiøre,
Besluttede derfor at lade min Fod
Derud mig en Aftenstund føre.

Jeg kom Klokken ni, da jeg veed, til den Tid
I sit Kammer alene hun sidder;
Hun kiender mit „Hm“ og skynder sig ned
Til sin ikke ventede Ridder.
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Saa under Linden vi vexlede Ord,
Af Kys høist rimeligt flere,
Den halve Time var kun et Minut,
Saa hiem jeg maatte spadsere.

En Tour til Fods paa halvsyvende Miil
Jeg havde sikkert opgivet,
Hvis ikke jeg havde ventet mig der
Saaledes at blive oplivet.
Fem Aar derefter jeg Touren gientog,
Derude en Sommer vi boede,
Og dengang ei heller at leie en Vogn
Finantserne mig tillode.
Hver Løverdag ud, hver Mandag ind
Jeg vandrede til og fra Staden
Og desuagtet den samme Dag
I Praxis løb om paa Gaden.

Men denne Sommer! saa gierne jeg vil
Den af mit Minde udflette;
Thi Sorgens Runer kun altfor tidt
Forstod den i Hiertet at fætte.—
Da jeg fortalte min trofaste Ven,
At jeg var bleven forlovet,
Før hendes Bekiendtskab han havde giort,
Han sagde: „Du Meget har vovet.
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„Hun være saa smuk, saa god, som Du
„I Rusen har hende beskrevet —“
Jeg afbrød ham: „Hvad sige Du vil,
„Af Flere mig sagt er blevet:
„„Man bliver ei ene gift med sin Brud!
„Dog Slægten, det maa Du vide,
„I hver Henseende hæderlig er,
„Af den jeg Intet kan lide.“

Og dog, hvad Forskiel var ikke paa
Det Aar, vi alene vare;
De følgende tre, de kunde dertil,
Trods hendes Ømhed, ei svare.

Var Skylden min? Jeg veed det ei ret,
Men allermindst var den hos hende,
Hun følte selv, at vort Paradis
Skred langsomt frem til sin Ende.

IX

ENKEMANDEN

[1818—26]

Af fire, som een og samme Dag
Til Professorer man kalder,
Den Ringeste jeg i Lærdom var,
Næstyngst derimod i Alder.

45

Jeg blev deres Læge, var deres Ven,
Dog Thunes ei længe, desværre;
Alt tidlig i Lungerne gnaved en Orm,
Som snart over Livet blev Herre.
Med de andre To, i hvis Lod det faldt
En Hustru som min at finde,
Med Rosenvinges og Petersens,
Vi nøiere os forbinde.
Imidlertid
Erkiendte
Saa at jeg
Vel ogsaa

jeg selv tog mig op,
Alt, hvad jeg fattes,
forudsaae, hvad forsømt,
kunde erstattes.

Ei saa nødvendigt det var, som nu,
Til Takke at ta’e med Extracter,
Hvis alt det Nyt, som for Lyset kom,
At kiende lidt til, man agter.

Jeg lavede paa Latin et Program,
Holdt paa Latin tvende Taler;
Jeg ogsaa giorde, hvad man omsonst
Vil søge i Høiskolens Annaler:
Som Rector magnificus dandsede jeg
I Frederiksborg paa Slottet,
Hvor mulig til mig, jeg veed det dog ei,
Med spottende Blik blev skottet.
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Fem Gange syv Aar nys var jeg fyldt,
Og rask rulied Blodet i Aaren,
Desuden var jeg incognito,
Thi Kieden blev ikke baaren.
Aarsagen dertil var den samme Gud,
Som tretten Aar før havde skudt mig;
Hvad brød han sig om, at min Værdighed
Maaskee det burde forbudt mig?

Min Fader var død, min Praxis tog til,
Forøget blev ogsaa min Gage,
Jeg leied først Stald til en Ridehest,
Dernæst til en Eqvipage.
Min Dag svandt hen, jeg veed ei hvordan,
Den halve jeg praktiserte,
Collegierne tog ei en ringe Tid,
Jeg heller ei lidt studerte.

I Klubben „den nye Forening" jeg kom
Ei blot ved festlige Gilder,
Hvor altid en Vise fra mig gienlød;
Whist ogsaa jeg stundom spiller.

Paa Scenen jeg een Gang træder frem
I „Borups Selskab", paatager
I „Barselstuen" mig Rollen, hvori
Jeg daglig i Byen ager;
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Og samme Aften man ogsaa seer,
At Høieste Rets Advocater
Giengiver Holbergs; naturligviis
Det giør, at Spillet krabat er. —
I flere Aar speculerte jeg paa,
Hvad Hustru jeg kunde finde;
Dengang for Friere ikke stod
Saa mange, som nu, paa Pinde.

Saa ofte jeg tænkte: det kan ei gaae,
En Moder Du Børnene skylder,
Lad Villien hiemme end være god,
Ei Evnen dens Bud opfylder.
Smaapigerne kom i et Institut,
Paa Drengen jeg kunde vel stole,
I Hiemmet jeg saae, han flittig var,
Det gaaer ham godt i hans Skole.

Hvis Nogen spørger, om jeg ei har
Havt Nogen særlig i Kikkert,
Om ei der blev i mig speculeert,
Jeg svare maa: ganske sikkert!

Min Fader havde en egen Lyst
Til Ægteskaber at stifte,
Hans kiærlige Hierte var Skyld deri,
Han saae gierne Alle gifte.
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Først var det, før jeg alt bundet var,
En Brud til mig han bestemte;
Ung var hun, ei ilde, og Penge nok
Paa Kistebunden hun giemte.
Det var for sildigt, og det var godt;
Vi siden ofte kom sammen,
Jeg takkede Gud, at ved Altret ei
Dengang for os blev sagt Amen.

En Maaned efter min Kones Død
Han bød mig en Stedfortræder,
En ældre, sygelig Jomfru, som
Naturligviis jeg mig frabeder.

Saa var der en Frue, som passende fandt
I mig et Partie for sin Datter,
Vel dannet, ret smuk, med Penge dertil,
Jeg hendes Værd dog ei fatter.
Jeg Læge var for en yndig Glut,
Som nær havde lagt mig i Lænker;
Men der ved Slægten var noget Vist,
Som giør, at jeg dog mig betænker.

Og godt det var baade der og her,
Hiins Liv af Sygdom en Kiede,
Og denne jeg saae Svindsoten en Grav
Inden et Par Vintre berede.
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Det kan vel være, at der var Fleer,
Hvorpaa visse Øieblikke
Min Tanke faldt; men vist det er,
Af Hiertet fulgt blev den ikke. —
Saa Tiden henrandt, de otte Aar,
Afbrudt ved Udenlands Flugten;
Ei sielden det siden forekom mig,
Jeg kunde ha’e bedre brugt den.

Født var jeg med en saa aaben Haand,
At hvad der ind i den kommer,
Den holdt ikke paa det; forbauset jeg saae,
At, fyldt, lige hurtigt den tom er.

Jeg tænkte ei paa den gamle Mand,
Da bedst jeg det kunde giøre,
Paa Kistebunden blev Intet giemt;
Det siden tidt man lod mig høre.

X
REISEN

[1823]

Nu var det paa Tide, at andet Lys
End Hiemmets jeg fik i min Lygte
Og lærte at kiende Personer og Ting
Meer end af Skrifter og Rygte.
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Det var Anno Tre og Tyve, da jeg
Til Reise et halvt Aar bestemte,
I Lommen et Pas og et Creditiv,
I Beltet Guldpengene giemte.
Til Hamburg først, og saa til Berlin
To Dage paa Veien vi kiørte;
Det første Gang var, at en lukket Vogn
De Reisende dertil førte.

Det skulde nu være saa grumme rart,
Det følte jeg godt, da jeg trykkes
Imellem to tykke Berlinere ind,
Knap snyde min Næse mig lykkes.
Forklemt og støvet og træt jeg kom
Til Brandenburger Hotellet;
Man havde paa Veien mig meddelt, at
Der man mindst bliver prellet.

Strax bad jeg om en Adressebog
Og Bladene rask bevæger,
Jeg vilde besøge saa mange, som
Jeg kunde, af mine Colleger.
Fra sex til syv hver Morgen modta’er
Den gamle Heim Patienter;
Jeg kom Klokken syv, et Øieblik kun
Jeg i hans Forstue venter.
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„Nu har jeg ei Tid,“ han sagde, „men kom
„Til Middag der, hvor jeg spiser
„Med flere Colleger i Dag; for dem
„Min danske Giest jeg fremviser!"
Saa han mig Gade og Nummer opgav.
Jeg traf der Flere; paa Bordet
Den floromvundne Champagne stod,
Gamle Heim førte smilende Ordet.

Det var et Gravøl, hvor der blev talt
Til den Afdødes Roes Adskilligt;
Saa bydes der mig et Kort til Whist,
Som jeg ogsaa modtager villigt.

„Men," sagde til Heim en Collega, kort
Før vi begyndte at spille,
„Prindsessen efter Dig sendte i Gaar;
„Hvad var det, hun egentlig vilde?"
„„Will Er mein Arzt seyn?" Jeg svarte „Ja".
„Hun dog ei saa lidt sig forundred,
„Da først jeg fordred i Honorar
„Af Friedrichd’orer et Hundred.

„Saa — aldrig Bud for en Bagatel,
„Med „Er" ei tiltalt at blive; —
„Jeg mærkede nok, hvorledes det kneb,
„Før Tilslag hun vilde mig give."
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Saa sagde Heim, da Whisten var endt:
„I Aften igien vi har Møde;
„Jeg tager Dem med, hvor Soupéen De faaer
„Tillige med aandelig Føde.“

Det var et Selskab, jeg husker ei ret,
Om Huf elands eller et andet;
Hvad giennem Munden vi fik, var godt,
Men Øre Nydelsen vandet. —
Et Brev fra Rahbek jeg bragte Tieck,
Af Gigten han sad lænkebundet;
For Timen, som jeg tilbragte hos ham,
Jeg sagtens er bleven misundet. —

Jeg søgte Horn, hos Huf’land drak Thee,
Hos Schönlein et Clinicum hørte,
Med Harless havde en lang Passiar,
Og saa til Dresden jeg kiørte. —

Paa Elben gyngende i Maaneskin
Mig Carus meddelte sin Lære;
Saa ung han var, allerede da
Hans Kundskaber giorde ham Ære.
To Snese Aar efter den Tid jeg ham
i Dresden atter besøgte;
Hvad dengang han loved, han havde holdt,
Hvert Aar hans Hæder forøgte. —
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Med Diligencen i trende Døgn
Til Wien directe jeg drager,
Den samme Vei, som i senere Aar
En halv Snees Timer optager.
Sindssyge Anstalten i Pirna først,
Saa sachsisk Schweitz jeg besøger,
Forbauset over en Biergetour,
Jeg hidtil kun kiendte af Bøger.
I Prag mig Krombholz offrer en Dag,
Til Hospitalerne kiører;
Den næste al Stadens Herlighed
Mig viste en gammel Fører.
Vi fire var i en stor Kareth,
Der løb som paa Steenbro Skøiter,
En Dominicaner, en Landsbypræst
Og en preussisk Probenreuter.

De geistlige Mænd, hvorom, jeg ei veed,
I høieste Toner skiændtes,
Til Probenreuteren gav sin Besyv;
Da Vaabnene mod ham vendtes.
„Jeg,“ udbrød han, „efter sund Fornuft
„Kun Religionen bedømmer
„Og mellem en Hedning og Catholik
„Ei mindste Forskiel indrømmer;
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„Jeg denne langt sætter under hiin,
„Her kun Poesie man finder,
„Man sammenligne dens Guder kan
„Med ristede Helgeninder.
„At Christne bleve som Fakler brugt,
„Man lettere Nero tilgiver,
„End at af Paver for Troens Skyld
„Uskyldige brændte bliver/4

Saaledes han holdt i Timer ud.
Af Marken blev Præsten slagen;
Men Munken vilde ei give tabt,
Før han havde vundet Sagen.
Jeg lukkede Øiet, lod, som jeg sov,
Beundrede Handelsmanden,
Der ei blot Varer i Kufferten har,
Men ikke færre i Panden.

Jeg blev end mere bestyrket i,
At kun af slette Motiver
En Lutheraner til Catholik,
Hvis ei af Eenfoldighed, bliver. —
En Søndag Morgen jeg kom til Wien,
Alt samme Aften mig skyndte
Med i Adressebogen at see
Og strax min Vandring begyndte.
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Boer, Hartmann, Raymann og Waweruch
Der en Visit jeg aflægger,
Og Peter Frank, som netop var der,
Et af sine Skrifter mig rækker.
Til Brødrene Jaeger gik jeg dog først
Og var saa heldig at kunne,
Hvor Frederik boede, et venligt Hiem
For Wiener Opholdet grunde.

Hvem vare de? I det andet Aarti
Af Seklet gaaer ei i Glemme,
At hver en Dansk, som til Wien ankom,
Hos dem befandt sig som hiemme.

I fiorten Dage jeg saae mig om
I deres Selskab og ene;
Jeg mored mig godt og lærte ei lidt,
Som senere kunde mig tiene.

Af begge Brødrene inviteert
Til Baden en Dag vi kiørte;
Udsigten mored mig mindre end
Den Strid, de i Vognen førte.
Mens Carl var erkeliberal,
Var Friedrich, som Metternichs Læge,
Fra ham at overdænge med Roes
Ved Intet til at bevæge.
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Han paastod, at denne havde kun
Med Lænker Aanden betynget,
For at den, frigiort ved ham igien,
Sig kunde reise forynget.

Og Carl svarte, at det bestemt
Kun med Forskrækkelse endte;
Men Friedrich leved saa længe, til
Han Sandheden heraf erkiendte.

Tre Gange siden til Wien vi kom,
Hvor giestfrit han os modtager;
En Søn, ved Legationen ansat,
Til Kiøbenhavn senere drager.
Den Gamle, over halvfierde Snees,
Kom ogsaa herhen til vor Glæde;
Et festligt Gilde jeg kunde ham
I min egen Bolig berede.

Fra Wien med en Haudrer vi toge af sted,
Jeg selv og to Passagerer,
En irsk Baronet, en gammel fransk Præst;
Vi hinanden ikke generer.

Irlænd’ren forstod kun sit eget Sprog;
I Breviaret sig Præsten fordyber;
Jeg sover, hvis jeg ei ved Siden gaaer,
Naar Hestene fremad kryber.
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Da vi kom til Salzburg, Irlænderen vil
Paa Timen videre kiøre;
Men Præsten og jeg vil blive en Dag,
I Omegnen Toure giøre.
Han misforstaaet vist havde et Ord,
Thi rasende Fyren bliver,
Mig fordrer ud paa staaende Fod,
Mellem Vaabnene Valget mig giver.
Der var en Støi; han Intet forstod,
Jeg kan mig ikke forklare;
Da kom en Landsmand, der tog ham med,
Og gierne vi lod ham fare. —

Jeg vilde Paris uden Ophold naae,
Da saae jeg Alperne gløde,
Tog strax i Stockach en Extrapost
For nærmere dem at møde.
En Uge der jeg vandrede rundt
Ved Søer, paa Bierge, i Dale;
Hvor kort, jeg kunde dog nu derom
Af egen Erfaring tale.

Fra Strasborg reiste jeg til Paris,
Tre Uger der vil jeg være;
I den Tid haaber jeg Alt at see
Og ikke saa lidet lære.
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Nu først opsøger jeg
Og siger: „Fra Wien
„Der har jeg for nylig
„Der længer ei Konge

Dubois
jeg kommer,
seet den Prinds,
i Rom er.“

Hans Øine straalte, han takkede mig,
Men svarte: „Jeg lidt kan Dem gavne.
„Saa! Der er Breschet! Han sørger nok for,
„At Intet hos os De skal savne."
Og ganske rigtigt, han fører mig om,
Ved ham snart bekiendt jeg bliver
Med Coryphæerne i vor Kunst,
Til England han Breve mig giver.

Hos Portal jeg blev en Aftenstund
Med Snak og med Vand tracteret;
Hos Cuvier meer solidt det var,
Som for Øre og Mund blev serveret.
Esquirol og Biett mig viste omkring
Paa deres to Hospitaler,
Hos den Første jeg saae, hvor smukt, hvor ligt
Med Penslen man Galskaben maler.

Det nyttigste for mig var dog Laennec,
En heel Dag han om med mig kiører
Og viser mig, hvordan hans Stethoskop
Ham dybt ind i Lungerne fører.
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Hvis han det havde anvendt paa sig,
Han maatte da selv opdage,
Hvad tydeligt i hans Ydre stod,
At snart vare talte hans Dage. —
Howship i London min Veileder blev,
Han rundt om selv mig ledsager,
Og i Museerne viser mig Alt,
Hvad han mærkværdigst antager.

Hver Morgen jeg deelte med ham en Bæuf,
Som selv i Kaminen han steger,
Mens han til Engelsk og jeg til Fransk
Vor Tunge ivrigt bevæger.
Han havde sagt, at han talte Fransk,
Dog Ordet „je pense" var det Hele;
Men ikke desmindre kunde vi dog
Hinanden Adskilligt meddele.

En Middag jeg til Astley Cooper gik,
Tre Timer i Forsalen venter,
Da kommer han med et Skrin fuldt af Guld,
Honorar for den Dags Patienter.
„Til Hospitalet,“ han sagde, „følg med!
„To Syge nu ligge derinde,
„Om hvis Beskaffenhed jeg og Lee
„I Uvished end os befinde.
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„En Aareknude eller anden Svulst
„Det dreier sig om hos den Ene,
„Og hos den Anden, om skjulte er
„Eller ikke i Blæren Stene.“

Han bad mig om at afgive mit Skiøn
— Jeg, i et chirurgisk Tilfælde! —
Hvad var at giøre? Jeg skammed mig ved
Min Dumhed ham at fortælle
Og undersøger paa Armen først
Og Aareknuden bekræfter,
Og Stenen at finde jeg ogsaa troer,
Men dertil forsigtig jeg hefter:
•

„Hvad Solen i Zenith og heller ei
„Den opgaaende kunde opdage,
„Hvorledes tør Nattens svage Lys
„At kiende det sig paatage?" —

Fra London jeg damped til Amsterdam,
I Holland mig Trækskøiter førte;
Og midt i October med egen Vogn
Jeg ind ad Vesterport kiørte. —
Det var dog ei blot den nye Vogn,
Der blet) af Reisen Udbytte,
Saa meget jeg havde hørt og seet,
Som siden mig tom til Nytte,
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Blandt andet, sagtens alt længe vidst:
At, hvad i det Fieme straaler
Og ofte har vor Beundring vakt,
I Nærheden Lyset ei taaler. —
Maaskee mit personlige Kiendskab til
Coryphæerne har bidraget
Til, at af lærde Selskaber fleer
Jeg blev som Medlem optaget.
Tre tydske, et norsk, et svensk, dertil
Vort eget mig viste den Ære;
Dog allermest smigret jeg fandt mig ved
Af det franske Medlem at være.

XI

SOPHIE
Aar Fem og Tyve jeg flyttede ind
Paa Hospitalet og boede,
Hvor jeg var født, hvor min Barndom svandt,
Og Drenge Aars Tidslerne groede.

Der var saa tomt i de store Rum,
Meer tomt mit Hierte jeg føler;
Jeg bliver spurgt og spørger mig selv,
Hvorfor med dets Udflugt jeg nøler.
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„Fordi,11 lød Svaret, „det er bekiendt,
„Hvad man bagefter fornemmer,
„Naar klart det bliver, at man ikke med
„Den Valgte i Noget stemmer/1
Imidlertid, før jeg flyttede ind
Paa Hospitalet, jeg følte
En Varme, der synes at tage til,
Og to Aar ei heller afkølte.
Jeg havde en Broder, og Gud skee Lov!
Jeg har ham endnu, den Kiære,
Han glædestraalende kom en Dag
Og sagde: „Du mig gratulere!

„Jeg elskede alt, da i Skole jeg gik,
„Men, selv som Student, ei voved
„At byde hende mit Hierte, min Haand;
„Men i Morges jeg mig forloved.
„Min nye Svoger, Captainen, bad
„Mig spørge Dig, om Du ikke
„I Aften vil de Forlovedes Skaal
„Hos ham i Gemytlighed drikke/1

Jeg kom og jeg saae den yndige Blomst,
Lyksalig han frem for mig leder,
Men spørger saa strax: „Hvem er da den,
„Som Theen derhenne bereder?11
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„Det er den Søster, som her holder Huus,
„Sophie, lidt ældre end Rikke.“
„Hun kan,“ jeg svarte, „Du tilgiver mig vel,
„I alt Fald sin Søster stikke.“
Han smilte polisk, det var, som om han
Dertil et Haab vilde sætte;
Men selv jeg ogsaa en Anelse fik,
Som om netop hun var den Rette.

Jeg kan ei giengive den slanke Mø
Og Øinene endnu mindre,
Der over den blomstrende Læbe og Kind
Som Stierner paa Himlen tindre,

Den sneehvide Hals og brune Lok,
Der bølger saa rigt derover,
Og Stemmen — min Muse, ellers saa kiæk,
En Skildring deraf ikke vover.

Hun blev den Rette; halvhundred Aar
— Et Par kun mangler i Tallet —
Hver Dag var et Vidne, saa kiært, saa sandt
Om Lykken, hvortil jeg var kaldet.

I Mai Anno Sex og Tyve jeg kom
Netop, som hun hiem skulde tage,
Faa Ord var mit Spørgsmaal, og ikkun eet
Var Svaret, hun gav mig tilbage.
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I Frederiksborg, hvor hun var født,
I fierde Christians Tempel,
En Maaned derpaa af min Broder fik
Vor Pagt det hellige Stempel.
Jeg mindes det som den Dag i Dag,
Da ved Faderens Haand hun indtræder,
Og den yndigste Brud, mit Øie saae,
Han til mig ved Alteret leder.

Der stod den talrige, sieldne Slægt
Om det Hæderspar, ved hvis Baare
Min Muse mange Aar efter sang;
Jeg en Bedre ei kunde kaare.

De Grene, som Dahlerup-Stammen skiød,
Hvor vare de mange og rige!
At heri jeg ogsaa heldig var,
Vil sikkert Ingen modsige.
Saa kiørte vi hiem; med Blomster og Lys
Os Hospitalet modtager;
Og Blomster og Lys i sexten Aar
Var der næsten altid paa Lager.
Sophie udbreder det i vort Hiem,
Og jeg ved de Syges Leie,
Men ønsker saa tidt, at jeg havde deraf
Saa meget, som hun har i Eie.
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XII

OEHLENSCHLÄGER

Eet Klokken slog paa Hov’dvagtens Uhr,
Arm i Arm over Torvet vi vandred,
Klart Maanens Straaler udbreder sit Lys,
Saa til Dag sig Natten forandred.
„See,“ sagde jeg, „aaben Theatrets Dør!
„Jeg gad vide, hvad nu der spilles/4
„Maaskee,44 han s varte, „et Stykke, hvori
„En næsviis Doctor fremstilles.44

„Saa haaber jeg ogsaa, det pibes ud,44
Knap udtalt var, før han river
Sin Arm ud af min og iler afsted,
Tilbage forbauset jeg bliver.
Hos min Broder, Bispen, vi havde spist,
Maaskee jeg ham stødt lidt for Ho’det,
Deraf den Titel, han Stykket gav;
Men hans Bortgang var uformodet.

Dog knap ankommen til Hiemmet jeg var,
Før jeg husker, at et af hans Stykker
Et Par Dage før var pebet ud;
Nu veed jeg, hvor Skoen trykker.
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Jeg greb min Pen, et Par Stropher skrev,
Hvori jeg ham bad mig tilgive,
Og sendte det bort saa tidlig, at det
Serveert med hans Thee kunde blive.

Saa sov jeg derpaa og troede forvist,
Dermed Intermezzet udspilt er.
Jeg vidste jo nok, at min gode Ven
Over Smaating let bliver ilter,

Men vidste tillige, saa godmodig han var,
At snart han det kunde fortryde,
Derfor jeg troede at fremme det
Ved ham min Undskyldning at byde.
Det saaes ei i Svaret, tre Sider langt,
Hvori paa Veie han tager,
Beviser, at han — Kong Salomon er,
Og jeg — Jørgen Hattemager.
Derpaa lød fra mig i een Strophe kun:
„Som der raabes i Skoven, saa svares,“
Og haaber saa, at i længer’ Tid ei
Den Kurre paa Traaden bevares.

Men Haabet slog feil, paa det ømme Sted
Jeg havde ham rørt, han vedbliver
Fra næsvise Doctor at holde sig fiern,
Han neppe min Hilsen giengiver. —
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For Thorvaldsen bliver feiret en Fest;
Der en Sang han giver til Bedste,
Det Samme giør jeg; den første Priis
Faaer min og hans kun den næste.

Nu ude, jeg tænkte, er Hundred og Et,
Men tvertimod seer jeg ham komme
Med Haanden fremrakt og sige: „Ei sandt!
„Nu mellem os Alt er omme!“ —

Til hans Ære siden min Muse sang,
Til hans Dødsseng Hygæa mig førte,
Og da han derefter paa Baaren blev lagt,
Hiin atter Strængene rørte.
Det er et Exempel endnu paa det,
Vi længst om Digteren vide:
Hans Blussen op, naar han troede at see
Sit store Digternavn lide.

Men ellers var denne jo
Her ikke — hvorfor, jeg
Saalidt som, hvorfor den
Da høiest min Vise man

kun et Lyn;
ei gietter,
netop forsvandt,
sætter.

Naar daglig derefter i flere Aar
Paa Pladsen forbi jeg gik ham,
Saa mange Gange det falder mig ind,
Hvordan forsonet jeg fik ham.
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XIII
HAMBURGS NATURFORSKER MØDE

[1830]

Vi vare en halv Snees, som reiste for med
De tydske Colleger at mødes
Og giøre Bekiendtskab med Fleer, af hvem
Lærdommens Vidundere fødes.
Dengang endnu ei undfangen var
„Schleswig-Holstein meerumschlungen",
Og ingen Dansk af Presse og Pen
Til Deutschfresseriet tvungen.

Jeg mindes ikke, at Politik
En eneste Gang kom paa Bane,
Den intet Sted der sig høre lod,
End mindre var bleven til Vane.

Et lille Bidrag jeg læste op,
Det var en praktisk Afhandling,
Af firehundred Tilfælde belyst,
Om Tankens ved Snapse Forvandling.

Her var iøvrigt Beviser for,
At sligt ei Champagnen skyldes;
Os skaded den ikke, endskiøndt med den
Hver eneste Dag vi fyldes.
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Der aldrig det kom til Strid mellem os,
Germaner og Skandinaver,
Hinanden giensidig bevertede vi
Med Aandens forskiellige Gaver.

Vi glemte ei heller at holde os til
De mere solide Retter,
Den rige By i fuldeste Maal
Hver Dag for de Fremmede sætter. —
En Aften vi gik, ja tænk engang!
Paa Dandsebod, alle vi Lærde,
Og det uden allermindste Sky;
Men hvad var da der paa Færde?

En Gasbelysning, saa splinterny,
At hidtil den Ingen kiendte;
Det Grunden var, og naturligviis
Det uden Skandale endte.
En dansk Collega, saa grim, som lærd,
Sig synes for vel at befinde
Imellem to Damer, der ivrigt nok
Forsøgte hans Gunst at vinde.

Ei Alle var med, en Berliner Chirurg,
I den Tid af første Classe,
Bekiendt for en ivrig Ven af Commers,
Fandt, her det sig ei kunde passe.

70

Hans Kone, gammel og grim og jaloux,
Er bange for Hannchen og Lischen
— Han tog hende af en ei hæderlig Grund,
Og derfor han stod under Pidsken.

Formummet han kom, høit Kraven stod
Og Tørklædet op over Hagen,
I Panden dybt nedtrykt Hatten var,
Han troede sig sikker i Sagen.

Dog Mummeriet ham lykkedes ei,
Kiendt snart og udleet han bliver;
Det frygted han ei, men derimod,
Hvad Tøffelen hiemme ham giver.

En halv Snees Aar efter jeg kom til Berlin,
Det første, han havde at giøre,
Var mig at indbyde til Hiemmet, hvor han
Mig strax vil for Fruen indføre.
Den gamle var død, og i hendes Sted
En ung, indtagende fandt han,
Og derved jeg kunde begribe, at
For Helvede Himmerig vandt han. —

Med svenske og norske Colleger gik
Det lystigt hiem giennem Sundet,
Og var ved Mødet Gevinsten ei stor,
Vi havde hinanden vundet.
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Og Tanken blev vakt til den Sammenkomst,
Vi senere ofte gientage,
Som bag vore Grændser beredte os
Mange glade og nyttige Dage.

Men af den Reise end større Gavn
Tildeelt blev Fædrenelandet,
Jeg lærte der at kiende den Kunst
I Hiemmet at tillave Vandet,
Saa at det sprudler som Sundheds Brønd,
Og ei blot den Syge curerer,
Men sparer Staten endda ei saa lidt
Og Enkeltmands Pung formerer.

Da jeg kom hiem, jeg satte i Gang
En Virksomhed, hvis Forrentning,
I flere Aar ingen, nu overgaaer
Den mest sangvinske Forventning.
Desværre dengang tillige min;
Jeg havde Selskabet grundet
Ved Ordet meer end ved Pungen, derfor
Ogsaa denne kun lidt har vundet.

Saa gik det dengang, saa gaaer det nu,
Hvergang jeg vil speculere,
Jeg næsten altid er sikker paa,
Det aldrig mit Bo vil formere. —
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Paa Toldboden stod min yndige Viv;
Hvad var paa Reisen hver Glæde
Mod atter hos hende i kiærligt Hiem
At indta’e det vanlige Sæde!

XIV

HVEDEBRØDS REISEN

[1836]

Nu er det Skik, naar Amen er sagt
I Kirken af Præsten og Degnen,
Og dertil Champagnen har føiet sit,
Forlades Fædrene Egnen.

Man strax, naar Stadsen er taget af,
Til Jernbanen sig skynder,
Og Ægteparret det huuslige Liv
Først i et Hotel begynder.
Mon Hvedebrødet der længer frisk
Kan holde sig end i Hiemmet?
Vil Nogen det negte, bliver han
Af Moden strax overstemmet.
Ti Aar randt hen, før Sophie og jeg
En Tour til Udlandet tage —
Med samme Glæde, som om vi endnu
Var i vore Hvedebrøds Dage.
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I Dampskibet, hvormed vi fore afsted,
Af Preussere var der sytten,
Som i en forrygende Storm med mig
Nedstuvedes i Kahytten.

Som selve Skibet den lille var,
Til Takke maatte vi tage
Med Leiet paa Bænke, Borde og Gulv;
Knap Aande vi kunde drage.

Da blev der Tummel paa Dækket; En
Steg op, kom dødbleg tilbage,
Udraabte: „Ruhig! es ist nur ein Leck,
„Gefährlich ist nicht unsre Lage.“
Nu sprang jeg fra Bordet, hvorpaa jeg laae,
Og saae strax, han havde feilet,
Det var Matroser med Trætøfler paa,
Som ved Rygen rebede Seilet. —

I Dresden og sachsiske Schweitz vi var
Fra Morgen til Aften paa Færde;
Og Fætter Steffens indbød paa os
Berlins berømteste Lærde.
Min unge, smukke, livlige Viv
Var Centrum for hele Skaren;
Jeg maatte beundre, hvor godt det gik
Med hendes tydsk-Passiaren. —
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Men mødte paa Veien da Intet meer?
Knap Noget værd at nedskrive.
Paa Touren i sachsiske Schweitz engang,
Jeg mindes, forskrækket vi blive.
I herligt Veir over Kuhstall vi til
De to Winterberge opstige,
Ukiendt med Bierg Naturen fandt
Min Hustru den her uden Lige.
Og jeg! reis alene og kom igien
Tilbage til samme Steder!
At dobbelt skiønne Du finder dem,
Er den Elskte med Dig, jeg vædder.

Til Herrnskretschen fra Prebischthor
Saa heftig Regnen nedstrømmer,
At vel ikke os, under Klippens Ly,
Men Veien den oversvømmer.

„En Baad er bestilt," fra Føreren lød,
„Af Fruen Strømperne drage!
„Saa ere de tørre, naar De i den
„Dem atter paa Benet kan tage!"
Som sagt, saa giort; de dyngvaade Skoe
Til Tørre blev sat paa Teltet,
Saa kom der en Vind, der fat i dem tog,
Saa ned i Elben de velted.
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„Stop!" Roerkarlen raabte, „en Mand over Bord!
Hvor forfærded bleve vi ikke,
før vi Skoene saae med Snuderne op
Af den bølgende Vandflade stikke.

Til Schandau ankomne, i Baaden vi blev,
Indtil et Par Skoe kunde hentes;
Men skiøndt efter det med et løbende Bud
I alle Boutikker der sendtes,
Det hele Udbytte var ikkun et Par
Af dem, man til Bierggang benytter,
Og som man mod Stød paa den stenede Vei
Ved Sømbeslagning beskytter.
Og dog er Schandau en Sundhedsbrønd
Og Centrum i Alpe Landskabet;
Hvis Nogen nu skulde miste sin Sko,
Erstattes vist lettere Tabet. —

Var Reisen ei rig paa Eventyr,
Naturens og Kunstens Skatte,
Som der vi mødte i Overflod,
Sig fast i Erindringen satte.

Og saae vi end siden mange fleer
Og mange, man høiere regner,
Det første Indtryk her, som i Alt,
Sig dybest i Mindet tegner.
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Og som min Muse sin Lyre greb,
I Strængen lod Reisen gienlyde,
Saa mangen Aften i Aarenes Løb
Vi ogsaa forstod den at nyde.

XV
FREDERIK DEN SIETTE
Paa slet Latin ved vort Facultet,
Paa Dansk ved Academiet,
Den, som faaer Ret over Liv og Død,
I Kunsten bliver indviet.

Naar Ingen af hine dertil forslaaer,
Hvad bedre Raad kan man give
End, at de, til Statens og Kunstens Gavn,
Med hinanden forenede blive,

Og Adgangen ikke aabnes Enhver,
Som nok saa ziirligt barberte,
Hvad eller, hvis ikke han det forstod,
Dog at læse og skrive lærte?
Et saadant Forslag, af mig indsendt,
Blev stedse bekæmpet af Tvende;
Stivsind, forenet med Dumhed, kan
Eller vil det ikke erkiende.
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Mod dette Tvillingpar uafbrudt
Jeg næsten alene strider
Med Mund og med Pen i flere Aar,
Dog fremad Sagen ei skrider.
Et Par Gange før jeg havde talt
Derom med Kongen, som meente,
At jeg havde Ret; der var Intet imod,
At begge til Et man foreente.

Igien svandt et Aar; jeg til ham gik,
Bad Adjutanten mig lade
Saa hurtig som muligt faae Audients,
Før de Mange, som derom ham bade.
Man talte ofte nok dengang om,
At Kongens Nærmeste ikke
Udmærkede sig ved Kundskab og Kløgt,
For — at de ham ei skulde stikke?

Beviis paa det Modsatte nu jeg saae;
Først speculerte han længe,
„De seer, min Ven! at Salen er fuld,
„Og Alle ind paa mig trænge,
„Og der er Mange med større Rang,
„Med Nøgle bag og med Stierne;
„Bie lidt! nu falder mig Noget ind!
„De veed, jeg hielper Dem gierne;
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„Jeg tænker mig, at De skal strax afsted
„Til Hielp for en Excellence;
„Han først skulde ind, De gaaer i hans Sted,
„Det kan min Samvittighed rense."

Jeg forstod mig vel ikke paa den Logik,
Men vel paa, at aabnet blev Døren;
Ved Bordet stod Kongen paa vante Viis
Med aabent Hierte og Øren.
Jeg foredrog Sagen. „Ja,“ svarte han,
„Nu Dem jeg skal Noget fortælle;
„De Karle, som sidde paa Bænken der,
„Hvad mener De vel, de gieide?

„To af dem er jagne fra mit Regiment,
„De lod det ei blive ved Snapse,
„Men endte med," her kom et: „Ho, Ho!
„Med Lommeuhre at rapse;
„Men hvor er nu Sagen?" — „Den sover trygt,"
Jeg svarte, „i Badstuestræde;
„Ministerens Læge er en af dem,
„Som vil den i Støvet træde."

Saa bukkede Kongen; men samme Dag
Ministeren fik en Ordre:
Den, før en Uge var rundet hen,
Til Referat at befordre.
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Dog Kongen saae ikke Enden derpaa.
Snart efter fra Holst lød en Tone:
„O Fædreland! Hvad har Du tabt!" —
Kong Christian nu bar hans Krone.
Og ham det skyldes, at nu vor Kunst
Skeer Fyldest i, hvad der behøves,
Og at Studenten alene har Lov
Til deri at læres og øves.
Tillige jeg følte en Glæde ved,
At mig det især blev forundet
At kæmpe for en saa hæderlig Sag
Og virke til, at den blev vundet. —
To tre Gange aarlig i Reglen kom
Til Taffels de tre første Classer
— Da var der af denne Slags Hædersmænd
Just ikke saa store Masser.

Vi kom Klokken tre, anrettet var ei
Saa fiint som i vore Dage,
En Lækkermund nu, jeg sikkert troer,
Vil dermed til Takke ei tage.
Jeg mødte en Saadan; for første Gang
Han skulde til Taffels være,
Til Maden han glædede sig langt meer
End til den beviiste Ære.
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Jeg husker Retterne: Suppe og Kiød
Med Peberrod, Suurkaal og Skinke,
Blodpølse, Æblegrød, Faaremelk;
Appetiten begyndte at mindske.

Og saa en Steg og Kage — ja giet!
En Butterdeigs Svedske Tærte!
Rød Viin, Madera dertil var Alt, —
Gienkomst han ikke begierte. —
Det Værste var, til Pungen det sved,
Dyrt maatte man Æren betale,
I Hofdragt ene man Adgang fik
Til Kongens festlige Sale.
Da nu af Høiskolens Lærere fleer
I tredie Classe sættes,
Imellem dem det for Pungens Skyld
Paa Klager ei kunde fattes.

Et Forslag giordes om Uniform,
Derover holdtes et Møde,
Hvor lige Stemmer for og imod
Ei uden Ivrighed løde.
Tilsidst fik dog en Majoritet
Den sorte Kiole, hvor Kraven
Kun skulde være med sort brodeert.
Derover igien brødes Staven,
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Og det af en høist uanselig Mand,
En af vore Ældste; han mener,
At Høiskolen ikke mindre Stads
End Høieste Ret fortiener.

En guldkravet Frak og Kaarde dertil
Forlangte ivrigt den Gamle.
Tilsidst faldt Spørgsmaalet gandske bort;
derom vi ei mere os samle. —
Ved Dronning Marias Dødsseng jeg først
Vor Dronning lærte at kiende,
En Sygepleierske sielden jeg saae
Meer trofast og øm end hende.

Og det sig bekræftede endnu meer,
Da dødssyg Prinds Wilhelm bliver;
Selv Øienvidne, jeg ogsaa her
Troværdig Attest hende giver. —
Kong Frederiks Datter, Forældrene lig,
Var altid mod mig som disse;
Om Hiertet, kiærligt og trofast, jeg har
Mig ofte kunnet forvisse. —

Jeg mindes ogsaa den festlige Dag,
Da hans Statue blev afdækket,
Hans, der havde maattet med Smerte see
Midt over sit Rige brækket,
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Hans, hvem det skyldes, saa sagt der blev,
At det ei reent gik til Grunde,
Hans, med en Villie trofast og reen,
Som Tankerne vare sunde.
Saa mangen en Witz derude lød,
Fordi han stod udenfor Byen,
Og saa fordi man havde forglemt
At sætte en Hat paa Statuen.

Man sagde: derude han staaer, fordi
Sporkiørslen og Caffe-Musikken
Behager ham meer end, hvad Byen gi’er
Af Kneipe- og Sals-Politiken.
Men hvor og hvordan han ogsaa staaer,
Vist er det, fortient er det Minde,
Der reistes for ham, og langt meer end det,
Vi over hans Forgængere finde,

Og over hans Navne, som siden kom;
Dog derom bedst Saga dømmer,
Urørt af Tidsaandens falske Pust
Den rette Plads Hver hun indrømmer.
Frarevet af Riget en Halvdeel blev,
Mens hiin Regieringen førte;
I Løbet af Resten en tredie Deel gik,
Mens denne Statsvognen kiørte.
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Til hiint var Grunden en Politik,
Meer ærlig end vel beregnet;
Men den, som til dette Aarsag var,
Dermed ei kan blive betegnet.

XVI

RECTORATET 1840.
For Rector det var et besværligt Aar:
Tre Taler, først for den Døde,
Saa en til Kronings- og Sølvbryllupsfærd,
Derefter Naturforsker Møde.
Saa Talen til Kongens Fødselsdag,
Og saa det store Spektakkel,
Dengang Studenterne pustede til
Frihedens ulmende Fakkel.
Kong Christian knap steg op af sin Seng
Som Konge den første Morgen,
Før strax en Adresse stormede op
Ad Trappen paa Kongeborgen.

„Den, der har plantet et Friheds Træ
„Paa Norges granrige Fielde,
„Vil ikke," saa lød det vidt og bredt,
„Regiere kun over Trælle.
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„Han venter ikke et Øieblik,
„Han har det jo fixt og færdigt,
„Og sikkre ere vi paa, at det bli’er
„Ham og vort Fædreland værdigt/1
Han vilde det; men han saae Tiden an,
For vildt nu blussede Flammen,
Blev nu det plantet, han forudsaae,
Det maatte gaae ud over Stammen.
Han vilde og vilde i otte Aar,
Og just da han var paa Nippet
Til at faae Frøet i Jorden lagt,
Hans Livstraad blev overklippet.
Til Syngestykket, man raabte paa,
Ei Texten var endnu fundet,
Og heller ikke en god Melodie
Opdrive han havde kunnet.

Men da han døde, saa kom den strax,
Og Componisten blev feiret,
Som havde han renset Augias’ Stald
Og over en Hydra seiret.
Faa Aar derefter man maatte tilstaae,
At Tonerne stundom skurre;
Qvartseklet svandt, og de ligne nu
Den vilde Jagt over Gurre. —
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Jeg be’er, man undskylder min Parenthes;
Dens Grund er en Episode,
Hvori jeg som Rector paa Scenen kom
Og bedre slap, end jeg troede.

Mig Kongen sagde en Dag: „De veed
„Om „Samfundets" Møde i Morgen.
„For, hvad der skeer, jeg haaber, at De,
„Som Rector, vil være mig Borgen!"
Jeg loved det vist, da jeg havde hørt,
En Majoritet var imod det,
Som Kongen frygted, og bedst det var,
Naar kun man den overlod det.
To Dage derefter paa Bal paré
Under Armen jeg gik med min Kone.
Saa lød det: „I Morgen jeg vil Dem see!"
Og det i en bister Tone.
Jeg kiendte Stemmen; hans Majestæt
Ei blidere det gientager.
Jeg vidste Grunden: det gaaet ei var,
Som ventet, med vore Sager.
Jeg kom, men gav ham ei mindste Tid
Til strax at yttre sin Vrede;
„Det gik," jeg sagde, „fortræffeligt;
„Vi intet Nederlag lede.
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„Vil Majestæten som vi — derom
„Jeg maa jo forvisset være —
„Hver Sammenkomst foruden Control
„Ved Lovbud vi ville afskære."
Og Kongen, hvis Mening det ogsaa var,
Sit Samtykke gav; han vilde
Kun helst, at vi Kastanierne skal
Af Frihedsflammen udpille.

Saa endte den Sag, og jeg, jeg slap
Anstændigt fra Reprimanden;
Men Consistorium, saavel som han,
Slap ei for et Hip over Panden,

Just ei af dem, der slaaer Folk ihiel,
Er Huden haard, knap fornemmes,
Men som i Pressens selvskabte Ret
For hver en Modstander bestemmes.
Dog nogenlunde vi slap derfra,
Det var i Mundkurvens Dage;
Saa gierne man vilde, man turde ei
Med grovt Skyts i Felten drage. —

Fortrinlig dengang var Høiskolens Fest,
Med Blomster behængt blev Salen,
Var i min Cantate af dem kun faa,
Desflere der var i Talen.
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Naturforsker Mødet min Tid optog
Og en, der ikke var ringe;
En stor Afhandling jeg læste op,
Lod ogsaa min Harpe klinge.

Desuden maatte jeg tage Deel
I alle storartede Fester,
Der ofte af Kongen i Bøgenes Ly
Beredtes de fremmede Giester.

Men havde jeg følt mig i Aarets Løb
Af al det Arbeid besværet,
Jeg derfor ogsaa med Sølvkorset blev
Ved Guldkorsets Side beæret. —
To Somre derefter hans Majestæt
En Morgenstund til mig siger:
„Kom her Klokken to!“ Nysgierrig jeg op
Ad Palais’ets Trappetrin stiger,
Mindst ventende, at derfra igien
Jeg som Commandeur skal vandre;
Jeg giettede Grunden, men dengang ei,
Saa lidet som nu, alle Andre.

Saa ofte Beviser jeg af ham fik
Paa Tillid og Naade, at neppe
Man undres over, jeg ikke her
Min Roes sætter under en Skieppe.
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Man veie kun med hans otte Aar
De sexten, som dem afløste!
Mon Landet deraf ei renere Vand
End af Friheds Kilderne øste?

XVII
SVENSK NATURFORSKER MØDE

[1842]

I To og Fyrre mig Retzius skrev:
„Hvis Du og Din Hustru herover
„Til Mødet kommer, saa boe hos os!“
Med Glæde jeg strax ham det lover.
Vi damped til Ystad, saae Calmar Slot,
Hvor Evigheds Pagten blev skrevet,
Og som, for det svegne Løfte til Straf,
Et kongeligt Tugthuus er blevet.

Saa damped vi atter op imod Nord,
Til Fiordens Indløb os nærme,
Hvor mod den stærkere Bølgegang
De høie Skrænter os skierme.

„Nu Solen kommer; alt med en Flig
„Af Purpurkaaben den vifter.
„Af Køien op! thi hvert Øieblik
„Herefter Udsigten skifter."
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Saa blev der raabt i Kahytten ned,
Og snart vi stode deroppe.
Der myldrede Øer frem for vort Blik,
De første med nøgne Toppe.

Saa stod her et Træ, en Gruppe hist,
Der vugged en Baad ved Stranden,
Paa een sig viste et enkelt Huus,
Nu flere kom frem paa en anden.
Mens mellem disse Dampskibet løb,
For Solen Dæmringen svinder,
Snart Waxholm Fæstning vi styre forbi
Og midt i Stokholm os befinder.
Hvor hierteligt modtog os ikke der
Vor Vert og vor smukke Vertinde,
Og Alt og Alle, Person og Natur,
For os stode stadigt paa Pinde.

Naturen, ja den var vidunderlig skiøn
Der og, da tilbage vi skulle,
Mælaren med sin henrivende Bred,
Troldhætten og Kinnakulle.
Damptouren til Gribsholm og siden til
Upsala, hvor de os henrive!
Og der med Bellmans Sange bekiendt
Vi ogsaa nøiere blive.
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En svensk Assessor var med ombord,
Deri en fuldkommen Mester;
I maanelys Nat Bancoen gik rundt,
Mens han sang for de fremmede Giester.
Min Hustru hun blev overalt feteert,
Hvori jeg Ingen fortænker.
Og jeg! den gamle Kong Carl Johan
„Det stora bandet" mig skienker.

„Nu maa jeg derop for at takke ham,
„Dog jeg er i Fransken en Stymper" —
Jeg sagde min Vert og føiede til:
„For Visitten tilgavns jeg mig krymper."

„Vær Du kun rolig," fra ham gienlød,
„Du ikke behøver at svare;
„Han taler helst selv. Det Hele Du godt
„Met et „Non“ og „Oui“ kan klare."
Og ganske rigtigt; hans Majestæt
Vedblev en Time at snakke
Om Skandinavisme, om Duc d’Orléans,
Som nys fik et Slag i sin Nakke.
Den Første han tordnede stærkt imod
Og dybt beklaged den Anden.
„En Prinds," han sagde, „udmærket saavel
„I Hiertet som i Forstanden." —
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Hiem giennem Canalen vi vilde gaae,
I Skaane en Syg besøge;
Med Reisen i Sverrig det dengang var
Just ikke, som nu, at spøge.
Vi paa Canalen fem Dage maae
Snart ligge, snart dale, snart stige.
I Siethed, vi alle enige er,
Har Føden og Leiet ei Lige.
En Kudsk og en Vogn i Gothenborg
Vi leied, da vi ikke vilde
Paa Kærren skrumple og naturligviis
St Forbud for Skyds at bestille.
For Vognen og Kudsken betale vi
Baade Reisen frem og tilbage,
Og hele Veien med usselig Kost
Taalmodig til Takke vi tage.

I en eneste Kro var Frokosten god,
Slet Intet paa den var at sige;
Min Hustru nød ei en Bid, thi den blev
Os bragt af en fnattet Pige.
Mig smagte det godt, jeg kiendte jo,
Det er ei den Smittes Væsen
At gaae den Vei; desuden man veed,
At Lægen sielden er kræsen.
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Til Veggeholm vi trætte ankom,
Hos Præsidenten souperte;
Med Chocolade, med And i Gelée
Og Svedsker han os tracterte.
Det dengang var, og ikke blot der,
At budet blev Giesterne dette;
Men nu langt bedre Svensken forstaaer
For dem sin Mad at anrette.
Vi kiørte med Fire Dagen derpaa
Til Ramløse Brønd. Dermed endte
Den to Ugers Reise, hvorfra vi hiem
Til de Sex fornøiede vendte.

XVIII
PAA RHEDEN

[1841]

En Aften — jeg mindes dog ikke hvor,
Hos Arveprindsen, Landgreven? —
Man spurgte mig, om Kronprindsen var
Fuldkommen helbredet bleven.

Jeg havde ham under Hænder havt
For længer’ Tid siden; nu hente
Han skulde sin meklenborgske Brud,
Efter hvem en Flotille man sendte.
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Jeg vidste godt, hvad der sigtedes til;
Herpaa jeg kunde ei svare,
Men vel at, hvad hans Lunger angik,
Var derfra ei mindste Fare.
Hen til mig nu kom hans Majestæt
Og sagde: „I Morgen vi tage
„Paa Rheden til den Flotille, som skal
„Prindsessen hertil ledsage.
„Har De Tid, følg med! Omtrent Klokken ti
„Paa Dampbaaden ud vi seile.“
Naturligviis jeg med Buk og med Tak
Strax lovede ikke at feile.

Saa kom jeg afsted med det hele Hof,
Rask Dampen fremad os førte,
Mens Kongesaluten, der mødte os
Fra Sextus og Flaaden, vi hørte.

Flagsmykkede laae alle Skibe nu der
Med Master og Ræer mandet,
De blev, da Havet var glat som et Speil,
Saa smukt giengivne i Vandet.
Saa kom vi ombord, og der vi besaae
Localet, bestemt til Prindsessen,
Saa i Kahytten blev déjeuneert
Af Kongen, af os kun i Messen.
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Ved hver en Skaal blev der løsnet Skud
Af svære Kanoner underneden,
Hvormeget de ogsaa dundrede løs,
Generte det mindre end Heden.
Saa damped vi hiem, hans Majestæt
Glad over de gode Udsigter;
Han glemte: jo blidere Haabets Smiil,
Dessnarere ogsaa det svigter.

Hun kom da, hans Brud, saa yndig og bly,
Til Pladsen, hun skulde indtage;
Hvorvidt hun passer, man tvivled alt paa,
Bekræfted de kommende Dage.

Jeg var hendes Læge i al den Tid,
Hun her i Landet blev hiemme,
Og kæmpede, som hendes Ridder, mod Hver,
Der mod hende hæved sin Stemme.

De passed ei sammen — end et Beviis
Paa Savnet af Statsmænd med Snille,
Og det har været fra Arilds Tid
Til Danmarks Ulykke en Kilde.
Paa Damperen hiemad et lille Digt
Jeg med min Blyant nedskriver.
Da Kongen det saae, han sagde: „Det
„I Berlingeren trykt vel bliver?*4
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I Bladet det kom; men hvad der stod,
Jeg ikke længer kan mindes;
Ifald det var Ønsker, desværre de ei
Iblandt de opfyldte vil findes.

XIX

EN THRONE FOR ET DIGT

Om Hiarne fortæller Sagnet, et Digt,
Kort nok, forskaffed ham Kronen;
Det Samme kunde ha’e skeet med mig,
Hvis jeg havde ønsket mig Thronen;
En Throne, hvor aldrig Regieringens Pligt
Den dertil vel slupne trætter,
Hvor Folket hverken med Haand eller Mund
Graae Haar i Ho’edet ham sætter;

En Konge, der vel ei er mere end
Et Skyggebilled, men ikke
I venstre Side faaer Sting, ifald
Paa høire han ønsker at ligge;
En Konge, af hvem der ei fordres meer
End, at han Taler kan holde,
— Hvad dog, i Forbigaaende sagt,
Besværlighed nok kan volde;
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En Konge, der for Audientser er fri,
Som for Supplik og Adresse,
Og næsten aldrig er Gienstand for
En kaad og hensynsløs Presse;
En Konge, der skyder sig Thronen til,
Og, hvis han selv det ei mægter,
Altid en god Ven i Baghaanden har,
Som heller aldrig det negter.

Dog Notabene ved Thronen staaer:
Et Aar kun paa den man sættes;
Ei af Apanagen hans Majestæt
En eneste Dag kan mættes.

Engang, min Muse mig havde bragt
Bag Grændsen af dette Rige,
Prinds Christian ved et Gilde fik
I Sinde til mig at sige:

„Vil De ikke her ha’e Indfødsret?"
Jeg svarte: „Det vover jeg ikke,"
— Forstaaer sig i al Underdanighed —
„Jeg kan ei skyde, ei drikke."
Han indsaae nok, jeg havde ei Lyst
Til dyrt at betale den Ære,
Og siden han og de Andre mig lod
Fri for Anmodningen være.
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Et Par Aar efter Prinds Christian
Som Konge i Danmark byder,
Mens Sønnen førte det samme Navn
Der, hvor man sig til det skyder.

Til
To
Da
Jeg

Kongen og Dronningen havde jeg
festlige Sange digtet;
Gienklang de fandt hos Alle og Hver,
havde ei Opgaven svigtet.

Nu tilhvidsked Kongen sin Søn: „Du maa
„Til Æresmedlem ham giøre1“
Og Æresmedlem jeg blev; men kan
Det ikke til Thronen mig føre?
Jeg sagtens aldrig en Bøsse afskiød,
Det vil sig nok En paatage;
Hvor mange kom ikke høit paa Straa
Ved Nytte af Andre at drage?

Jeg siden var der en eneste Gang,
Qvartseklet omtrent derefter,
Da paa vor elskede Kongeslægt
Med Glæde hvert Øie sig hefter.
Og der lød atter til dem min Sang,
Af Hiertet blev stemt mine Strænge,
Til Hiertet troede jeg ogsaa at see,
Som dengang, Tonerne trænge.
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For den, for Kronprindsen og hans Brud
Lød gientaget Hurra derude,
Hvad vi havde seet, hvad vi havde hørt,
For Danmark maa Lykken bebude.
For saavidt kun, som dette beroer
Paa dem, som Thronen skal smykke;
Desværre til Kamp med dem vi see,
Hvad Folket sig kalder, udrykke.

Og hvad der skulde vort Frihedstræ
Beskytte mod Fyrste Vælde,
Arbeider mere og mere paa
Det at beskiære og fælde.

XX
HOSPITALET

[1825—41]

Paa Hospitalet de sexten Aar,
De gaae mig aldrig af Minde;
Thi færre Sorger end efter den Tid
Sig om vor Livsbane spinde.
Arbeide havde jeg meer end nok,
Og Lønnen var ikke lille,
For Pungen og Hiertet lige stor,
Hvis man dem vil sammenstille.
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Med Iver jeg tog mig af mit Kald,
Det følte de Syge sikkert,
Og de Studerende, troer jeg vist,
Det kunde see uden Kikkert.
Her vi vore Hvedebrøds Dage nød,
Hvor gamle dog lige friske,
Og Maaneder ei, men hvert et Aar
Med Honning kunde opdiske.
Her fødtes de Tre, her alle Sex
Rundt om os Glæder udbrede
Trods Ængstelsen, som deres Sygdom tidt
I Aarenes Løb os berede.

Behagelig var vor Omgangs Kreds
Og udstrakt ikke mindre,
En Aften hver Uge vi modtog Enhver,
Det vared dog kun et Par Vintre.
Bevertningen først var tarvelig,
Saa Moden lidt mere fordrer;
Og hvis vi, som siges, vil være med,
Adlyde vi maae dens Ordrer.

Jeg mindes, at efter Brylluppet vi
Hos os vilde Slægten samle;
Vi regnede nøie, snart Tallet steg
Til fiirs, baade unge og gamle.
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Det næsten ene var min, dog ei
Man undres vil ved at høre,
At elleve gifte Søskende kan
Min Fader paa Stamtavlen føre.
Posteier, Smørrebrød, Viin og Punch
Og Kage var Tractementet;
Dengang det var saa almindeligt,
At Ingen meer havde ventet.

Det vared ei længe, før da, som nu,
Man deraf Næserne rymper,
Nu man sig ved en lille Svingom
Foruden Champagne Knald krymper,

Hvor ti Slags Vine og ti Retter Mad
Det mindste er, man kan yde,
Selv om man ei regner sig til den Stand,
Som Trods Creditorerne byde.

Jeg skrev et Digt, et Forslag til
„For Maadehold en Forening",
Jeg kunde ogsaa glæde mig ved,
Alverden deelte min Mening.
Ved Gilderne hiemme paa Bordet kom
En Vinter kun trende Retter
Og to Slags Vine; Exemplet bedst
Skal virke, jeg forudsætter.
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Det hialp dog ikke — mod Moden ei
Det nytter i Kamp at drage.
Blev Alt ved det Gamle? Nei tvertimod,
Selv her saae vi Luxus tiltage. —
Hver Sommer Familien paa Landet laae;
I Førstningen valgte vi Stedet,
Hvor fierde Christian bygged sit Slot
Og Sophies Vugge var redet.
Om Lørdagen ud, om Mandagen ind,
Besværligt var det tilvisse;
Men da Forældrene boede der,
Vi gierne glædede disse. —

Men falder mit Blik paa de sexten Aar,
Ublandet er ikke min Glæde,
Hvad der jeg har giort, hvad der forsømt,
Jeg grant seer her dette fremtræde.
Dog om jeg end Meget, oprigtig talt,
Bebreider mig ikke saa sielden,
Jeg henter mig en ikke ringe Trøst
Fra Mortalitets Tabellen.

Før min Tid stedse den større var,
Den er i Udlandet ei mindre,
Desværre dette ei altid kan
Mig i mine Skrupler hindre.
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Saa gaaer det endnu, naar Nogen døer,
Som jeg behandled alene;
Mig synes, at jeg har Skyld deri,
Hvad Andre saa om det mene. —
En Morgen jeg blev til Kongen kaldt,
Nys Saxtorph til Graven man bragte,
At træde ind i den ledige Post,
Det var det, mig Kongen paalagde.
Trods hver en Grund, anført derimod,
„Ei den,“ vedblev han, „De mener,
„I Spidsen skal for Stiftelsen staae,
„Om han det end ellers fortiener.“

— Jeg vidste, hvori hans Fordom bestod —
„Hvis De det ikke vil giøre,
„I Kiel og i Altona findes der To,
„Hos hvem jeg mig da vil forhøre/4

„Det vilde/4 udbrød jeg, „dog være en Skam
„For vor Høiskole, hvis ikke
„Den selv havde dannet en dygtig Mand,
„Som dertil kunde sig skikke.
„Jeg kiender hine, men Ingen af dem
„Har sig udmærket ved Noget;
„Den Ene ei heller, saavidt jeg veed,
„Har mindste Kiendskab til Sproget/4
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Med „Enten—Eller“ fra Kongen jeg gik
Og tænkte derpaa et Par Dage;
Det var en alt for vanskelig Sag
Til hurtig Beslutning at tage.

Jeg bød ham mit Forslag: „I Gagens Sted
„Den ledige Bolig og Navnet/4
Dermed jeg vel stillede ham tilfreds,
Men havde mig selv ikke gavnet.

Skiøndt Embed, Gage og Bolig beholdt
Den Lærer, jeg netop vilde,
Den Forurettedes Rolle dog
Vedblev han altid at spille.
Tilfreds allermindst min Hustru blev.
Hun vilde saa nødig flytte;
For at faae Taaren aftørt jeg maa
Min hele Svada benytte.
„Det er,“ jeg.sagde, „en vigtig Grund:
„Ei Koste, forslidte og gamle,
„Naar rigtigt det skal fra Haanden gaae,
„Kan op med de nye hamle.

„Og skiøndt jeg føler, at Aandens Kraft
„Endnu er stedse den samme,
„Jeg troer, Hospitalet er bedre tient
„Med en Green af den yngre Stamme.
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„Desuden — hvor snart svinde fire Aar! —
„Saa skal vi jo herfra flytte;
„Derfor, min elskede Hustru! til
„Fornuftens Stemme Du lytte!“

Vi flyttede — men vare glade ved,
Da fem Aar var svundne, at kunne
Skraas overfor i en solvarm Gaard
En lysere Hiemstavn finde.

Lys var den, dertil saa hyggelig
Som ingen, vi hidtil beboede,
Og ingen derefter af dem, hvortil
Vor Arne vi flytte lode.
Og her, jeg ikke det negte vil,
Saalænge vi bygged vor Rede,
Trods Ildløs, Brandbyld og Cholera
Vi savned ei nogen Slags Glæde.

Vi havde to Døttre, dernæst en Søn
For Alteret seet fremtræde,
Modtage dem, som Haanden de gav,
Med fuld Fortrøstnings Glæde.

Desværre atter vi maatte derfra,
Med Lys bytte Mørke og Tummel,
Vor Livs Horizont da viste sig
Med hvert et Aar mere skummel.
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Og hielpe giorde det ei, da vi
Igien til et bedre droge;
Da brød for Alvor Uveiret løs,
Og mange Lynstraaler nedsloge.

XXI

RUSLAND

[1844]

„Prinds Fredrik, med Storfyrstinden gift,
„Dem gierne vil consulere
„Og beder Dem reise, saa snart De kan;
„Sygdommen Dem Brevet kan lære."
Saa sagde Kongen og Brevet mig gav;
Jeg saae, at al Hielp var for silde,
Og sagde ham det, men tillige, at, hvis
Han ønsked det, reise jeg vilde.

Men Grunden, hvorfor at netop til mig
Derom Anmodningen sendt var?
Helbredet ved mig Landgrevinden blev,
Da nys hendes Lunge betændt var.
Saaledes den Seddel, jeg havde derved
Suurt nok mig maattet fortiene,
Forvandlede sig uventet til
Ducater og Ædelstene.
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Som Kongen det vilde, den fierde Dag
Derefter til Lybek vi fare;
Min Søn efter Hustruens Ønske var med,
Han skulde paa mig tage Vare.

Selv havde hun gierne taget med,
Men hun var i Skaane og kunde
I al det Hastværk ei sit Toilett’
Forsynet faae nogenlunde.
Vi damped omtrent i fire Døgn,
Før Petersborg os modtager;
Til Zarskoje-Selo i en Wagon
Endnu samme Aften jeg drager.

Strax man fortalte, hvad alt bekiendt
Af Prindsens Brev var mig blevet,
Dog Sygdommens Gang fra første Færd
Lidt nøiere blev beskrevet.

Livlægen havde ei tidsnok kiendt,
Hvad der sig i Lungerne giemte;
Hvis Keiseren det at vide fik,
Han vistnok Straffen ei glemte.
At denne vidste alt god Besked,
Den Gamle man knap fortalte,
Før alle mulige Straffe for ham
Phantasiens Pensel udmalte.
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Nu Dronningens Livlæge sagde mig:
„Vi Keiseren ei kan formilde,
„Men De, som Fremmed, De kunde maaskee
„Langt bedre hans Vrede stille.
„Om et Par Dage han kommer først hiem,
„Da fordrer han, De skal svare,
„Og som vi bede, saa haabe vi,
„De vil Collegen bevare/1
Da Keiseren kom, jeg strax blev kaldt,
Han venlig Haanden mig rakte,
I Blikket stod Sorgen, men Tanken om
Livlægen et Lyn deri vakte.

„Jeg veed, hvad hun feiler,“ han sagde, „jeg veed
„Ei mindre, hvad Lægen forsømte,
„Og Ingen kan sige, at Uret det var,
„Ifald jeg med Strenghed ham dømte."
Jeg svarte ham med, hvor svært det var
Den Sygdom itide at kiende,
Men saae i hans Mine og Øie, at det
Ei kunde hans Vrede afvende.

„Den sidste Czar og den sidste Khan
„I Rusland" — saa nylig jeg læste
Den strenge Nicolas blive kaldt —
Mig derved en Frygt indblæste.
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Jeg svarede raskt: „Hvert Menneskes Lod
„At feile det altid maa blive,
„Men negte ei vil Deres Majestæt:
„Det keiserligt er at tilgive!'*

„Jeg tilgiver/4 sagde han, „dog længer ei
„Min Datter han maa behandle.
„Hvad siger hun saa?“ — „Vist Intet, naar vi
„Unaaden til Sygdom forvandle/4

Saa jeg vedblev: „Storfyrstinden det sagt
„Med Sandhed er allerede;
„Thi alt i tre Dage han sygnede hen
„I Frygt for Keiserens Vrede.44
Saaledes han slap, og jeg derved vandt;
Min Ankomst ei havde behaget
De andre Læger, men nu af dem
Med Venskab strax blev modtaget. —
„En døende Engel44, med disse Ord
Er fuldt Alexandra afbildet,
Om Livet alt længe den visse Død
Med Tiden har Tærninger spillet.
„En Engel i Aasyn44, som hun for mig laae.
„En Engel i Hierte!44 udbryder
Hver Læbe i Rusland, naar hun bliver nævnt.
Nu det i Taarer gienlyder:
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„En Engel i Taalmod!" Ja vist og sandt!
I henved tredive Dage
Jeg aldrig hørte og aldrig saae
I Blik eller Mine en Klage.
Engang hun sagde: „Hvis De har Lyst
„Mine Smykker at see, jeg vil skikke
„Bud til Dem en Dag, naar Himlen er klar,
„Saa bedre i Øiet de stikke."
Jeg kom ogsaa, og, saa gierne jeg vil,
Knap Taaren jeg holder tilbage,
Da bleg og hentæret jeg hende saae
Med Engle Smiil mig modtage.

I Vinterpaladset jeg havde nys seet
De tre Storfyrstinders Billed,
Det ene hende i Sundhedens Flor
For beundrende Blik fremstilled;
Og som de viste sig der, med Grund
Man kunde dem Skiønheder kalde,
Men negte ei Nogen vilde, at hun
Den yndigste var af dem Alle.

„Alt det har jeg baaret," hun sagde, „og det
„Min Sygdom jeg vel tør tilskrive,
„Ved Bryllupsfesterne maatte den jo
„I det mindste forværret blive."
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Hun glæded sig ved at vise mig Alt,
Dousiner af Ringe, Brystnaale,
Af Armbaand og Diademer, hvis Værd
Jeg kunde ei veie, ei maale.
De tiente til Stads, til Nytte nu;
Thi da hendes Lidelser endte,
Den Million, som de ansaaes værd,
Til et Hospital man anvendte.

To Gange daglig jeg hende saae;
I Værelset tæt ved tilstede
Var Keiseren, og for ham vi maae
For Sygdommens Gang giøre Rede.

Og var han en Dag i Petersborg,
Hver Time blev telegrapheret;
Som Fader saa øm og kiærlig, hvorfor
Har ellers saa haard han været?
Den øvrige Tid var min, og i den
Til Staden som oftest jeg kiører,
Der holder en Drosche til mig parat,
Og Tieneren er min Fører.
Der møder min Søn, og der vi rundt
Fra et til et andet Sted fare,
Mens hundrede Gange der spørges om
Storfyrstinden, og hvad skal jeg svare?
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For os efter Ordre aabne staae
Museer, Kirker og Slotte,
Og i overalt at benytte dem
Vi vare unegtelig flotte.
Den længste Tour var til Peterhof,
For vor Skyld Vandene springer,
Frem og tilbage vi kiøre derhen,
Som havde Hestene Vinger. —
Jeg var taget over for at afgi’e
Mit Oversyn, derpaa tilbage
At reise efter en Uges Tid;
Alt gaaet var Borten Dage.

Da sagde hun til mig: „Fordrage jeg kan
„Ei Mandt, som Keiseren sender,
„Og som herefter behandle mig skal,
„Naar hiemad tilbage De vender.

„De mindst maae blive en Uge endnu!“
Da ogsaa den var henrundet,
Mig Keiseren bad om endnu mindst to,
Hans Yndest havde jeg vundet.

Jeg var af det Hele hiertelig kied
Og svarte: „Lad os accordere,
„Hver af os vil slaae den ene af.“
Han heller ei fordrede mere.
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Da jeg før Afreisen til Keiseren kom,
Han hiertelig mig omfavner
Og siger, idet han bad mig Farvel:
„Jeg veed, Alexandra Dem savner!"

Og aldrig jeg glemmer det yndige Smiil,
Hvormed hun Haanden mig rakte.
Hvad Under, at det min Lyres Stræng
Til Toner ved Baaren vakte.
Jeg havde ført et Schlaraffcnliv
— I „Zarskoje-Selo“ det forklaret —
Jeg boede, kiørte, spiste og drak
Saa keiserligt som Honoraret.

Til Woronzow blev jeg en Morgen kaldt;
Tandløshed og afmægtig Stemme
Var Skyld i, at, af hvad han sagde mig,
Kun Hælvten jeg kunde fornemme.

„En Stierne? En Daase? De vælge selv!"
Forstod jeg dog, og ikke længe
Paa Korsveien staaer jeg, men lader hiin
Af denne sig gierne fortrænge.
Med den og med en fra Prindsen, samt
Et Tusinde blanke Ducater
Den femte Juli jeg gik ombord
Med Farvel til de russiske Stater.
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Kun Keiserens Daase — den anden jeg har
Naturligviis endnu i Giemme —
Jeg og min Hustru til bedre Brug
End til Opbevaring bestemme.

I hele ti Uger vi reiste for den,
Det var til langt større Glæde
End at paa Kiolen stundom at see
En Stierne blandt fleer tage Sæde. —

At Ruslands Ducater ei holdes paa,
Jeg kiendte for længe siden.
Men spørges: hvoraf? jeg nødes at gaae
Et Par Aar tilbage i Tiden.

Storfyrst Thronfølgeren, han, som nu
I Rusland Scepteret fører —
Og Navnet „den Store" fortiener saa vist,
Som han er Folkets Velgiører —
Kom syg og skranten til Kiøbenhavn
Omtrent i tyve Aars Alder;
Da han blev værre, hans Gouverneur
En dansk Æsculap tilkalder.

Men med hans egen kan denne ei om
Behandlingen enig blive;
Tilkaldt, hvem af dem har Ret, jeg skal,
Saa fordres, min Dom afgive.
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Men, da den Syge man nødig vil
Med trende Læger forskrække,
Jeg, uden at see ham, min Mening maa
Om Begges Behandling aflægge,

Og uden at vide Navnet paa den,
Som raader hiint eller dette,
Kun Sygdommens Gang forklares mig,
Derefter maa jeg mig rette.
Det traf sig, at Dommen lød paa det,
Den danske Collega raadte,
Og derpaa jeg med et høfligt: Farvel!
Fra Scenen dengang aftraadte.

Jeg kiørte hiem, og den næste Dag
Deroppe fra kom. Honoraret:
Et Tut med Ducater; fem Gange fem
Jeg finder deri forvaret. —

Men nu tilbage til Reisen igien!
Trodt Alt, hvad man for mig giorde,
Jeg følte mig dog forunderlig let,
Da atter jeg steg fra Borde.
Vi Reisen derfra og Reisen derhen
Med Damp over Lybek fuldførte
Og glæded os ved, at den hele Tid
Ei den mindste Vind §QDet rørte.
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Hiemad især var Dampskibet fuldt,
Og Tiden gik ikke saa ilde,
Ei Dagen blev lang, vi vexlede med
At spise og Whist at spille.

Men da nu paa Toldboden mig modtog
Børn, Hustru, Frænder og Venner,
Da følte jeg, at man Hiemmets Værd
Ved Fiernelsen dobbelt erkiender.
Til Sorgenfri kiørte jeg samme Dag,
— Min Ankomst selv vilde melde —
Og maatte nu om mit Ophold Alt
Ved Taffelet nøie fortælle. —

En Maaned efter det Budskab kom:
Alexandra havde udaandet.
Dengang mellem Danmark og Rusland ei,
Som haabet, knyttedes Baandet.
Og Ingen havde en Anelse om,
At var en Snees Aar forsvundet,
Det skulde atter, ei mindre fast,
Imellem dem blive bundet,

At Kongedat’ren fra Øresund
Til Nevas Bred skulde drage
For der af Russernes store Czar
Thronarvingens Haand at modtage.
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Men naaede den russiske Perle ei
Dengang til Danmarks Strande,
Desklarere straaler den danske, som vi
I Rusland siden saae lande.

XXII

NYE STRELITZ

[1844]

I selvsamme Aar, men seent i Høst
Mig Kongen paa Gaden beder
Om at ta’e til Strelitz, tillige at
Jeg snarest Reisen tiltræder.
Ham Kronprindsessen nys skrevet har:
Af Sundhedshensyn hun Hiemmet
I denne Vinter forlade ei tør;
Jeg skal som Læge bestemm’et.

Strax jeg og min Hustru toge afsted;
Hos Steffens tilbage hun bliver,
Mens fra Berlin til Neu Strelitz jeg
Med Extrapost mig begiver.
Kronprindsen var med os reist til Berlin,
Og hans Wagon vi benytted,
Imens han sig og sin Cabriolet
Op i en Bagagevogn flytted. —
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Det var i Grunden en kiedelig Sag,
Jeg nødig vilde afgiøre;
For at hun hellere bli’er, hvor hun er,
Log sig ikke lidet anføre.

Men Ret havde Kongen dog ogsaa i,
Hos Manden skal Hustruen være;
Hos hende Læge, hans Undersaat,
Hvordan mon jeg ad mig skal bære?

„Hvem er,“ jeg spurgte, „vel Læge hos
„Storhertugen?*4 — „Barez,44 lød Svaret.
Jeg til ham gaaer, be’er ham følge med,
Og villigt strax han modta’er’et.
Vi kiørte en Nat de horten Miil,
Og Søndagen over vi bleve,
Udspurgte Prindsessen, og derefter vi
Blev enige om at skrive:

„Saa vel er for Tiden Prindsessen, at hun
„Hiemvende kan uden Fare,
„Men for et muligt Tilbagefald
„Vi kunne aldeles ei svare!44

Hvem faaer saa Skylden? Ei ene vi,
Men den, som saa gierne det vilde.
Hvad der skal skee, underdanigst vi
Til Majestæten henstille.
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Hun blev. Kronprindsen ta’er hiem igien,
Forinden han Barez dog byder,
Mens de i Haven spadserte omkring,
En Liste paa alle sine Lyder.

Paa Hiemveien vilde min tydske Ven,
Om ogsaa det sandt var, vide;
Han havde fortalt, at i senere Tid
Han dem alle forstod at bestride.

Der kom i det samme en ny Station,
Samtalen herom afbrødes,
Paa Bane jeg bragte et Emne, saa jeg
Til Svar paa det Spurgte ei nødes. —

For Speilet staaer nu paa min Consol
Et Uhr med en sørgende Qvinde,
Fra Kronprindsessen det blev mig sendt,
Om denne Reise et Minde.
Jeg har i min Skuffe et lille Brev,
Hun senere har mig tilskrevet,
Et Vidne om, at det danske Sprog
Af hende ei glemt er blevet. —

Hiemreisen var kold i Storm og Snee,
Og koldt blev jeg ogsaa modtaget
Af Majestæten; jeg vidste, at ham
Resultatet ei havde behaget.
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To Aar derefter han bad mig om
Min Reise derhen at gientage.
Ved simpelt Afslag jeg vovede paa
Mig dette Hverv at unddrage.
Paa Falderebet alt Skilsmissen stod;
Hvad kunde mit Ord vel giøre?
Jeg sagde ham det og mærkede godt,
Det skurrede i hans Øre.

Men hverken dette ei heller hiint
Jeg følte paa nogen Maade
Berøve mig, hvad mig altid var kiært,
Hans Tillid eller hans Naade. —
Saaledes jeg havde i eet Aar besøgt
To høist forskiellige Lande,
En stor Foliant, en lille Duodez,
Og kunde Forskiellen sande.
Fra Hamburg til Kiel en Sneestorm holdt
Wagonen en Time tilbage,
Og i Hotellet vi, nødig nok,
Et Døgn til Takke maae tage.

Der et Par Timer med Passiar
Hos Hegewisch jeg forjager;
Men vise mig, hvad han siden blev,
Derfor han i Agt sig tager.
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Jeg havde til Reisen lagt Penge ud,
Og da jeg min Regning afgiver,
Hans Majestæt ved det ringe Beløb
Med Rette forbauset bliver,

Omtrent som, da jeg fra Rusland kom,
Og, hvad jeg der havde hævet,
Betalte igien; vant var han ei til
At modta’e, kun at blive krævet.
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DØDSNATTEN

[1848]

Det var et Kongepar, et, hvoraf
Stolt hvert et Rige kan være,
Og som, trods Tidens vragende Aand,
Den maatte agte og ære.

I Hæder og Velstand Landet gik frem,
Fred var der ude og inde,
Som Videnskabens og Kimstens Ven
Han ogsaa dem Silke lod spinde.

Men Friheden? Hvad var at klage paa den?
Strengt Retten og Loven blev pleiet,
Og negtes ei kunde, hvad end der blev sagt,
Efter dem kun Pressen blev veiet.
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Var den ei for streng? Jeg gierne tilstaaer,
Nødvendig var neppe de Straffe,
Hvortil saa mange af dem blev dømt,
Som kun Nøglebøsser lod plaffe.
Mod det svære Skyts, som sigtede til
At faae Thronens Støtter omkastet,
At Loven blev hævdet i al dens Kraft,
Kan det med Grund blive lastet?
Som Tanken, saa Ordet og Pressen frie,
Naturligst synes at være,
Hvis ikke — det smagte formeget af
Socialisternes Lære.

Min Pen i sin Tid har sværmet derfor,
Var nær ved at blive muleteret,
Men jeg, som Flere, er siden den Tid
For Stær bleven opereret.

Jeg klarere seer, at, løst fra hvert Baand,
Til Frækhed Friheden bliver,
Og Jorden, giødet med dette Stof,
Anarchiet kun Yppighed giver.
Ja naar man seer, hvad i Politik
Den frie Presse har brygget,
Mon ikke man ønske maa, at i den
Ei et eneste Ord var trykket? —

122

Hvad var hans Dronning, hans skiønne Viv?
En Danneqvinde paa Thronen,
Som, selv om hun ikke til den var født,
Sig havde giort værdig til Kronen.

Fra hendes Hierte, et Kiærligheds Væld,
Udsprudle de klareste Straaler
Og naaer overalt, ikke mindst til den,
Hvis Armod Lyset ei taaler.
Hvad aldrig hun under sit Hierte bar,
Trods Nogen hun i det favner,
Og Tusinde hende velsigne, fordi
De moderlig Omhu ei savner.

Hvad dertil hun var, og hvad hun bar
Som Hustru i Prøvelse Tiden,
Det saae jeg, da i hans Døds Time hun
Stod trofast og kiærlig ved Siden.

Ja Dødsenglen kom, uventet og brat,
For tidlig vist ikke mindre;
Mon der ikke ofte var Ledighed til
Hans Savn med Sorg at erindre?
Saa kraftig han lod til at være, en Orm
Dybt i hans Hierte sig giemmer;
Den nøder ham til at standse sin Gang,
Ham Brystet den sammenklemmcr.
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Den voxede stadigt, forgiæves tilsidst
Imod den Lægerne strider,
Og, før den seirer, i flere Døgn
Med sielden Taalmod han lider.

Hun sidder ved Sengen den lange Dag,
Hans Hænder i sine hun holder,
Med Blikket mod ham, som giver og ta’er,
Til Bøn saa ofte dem folder.

Og medens Sygdommen raskt skrider frem,
Og Sorgen stiger derover,
At bringe Trøst og at vække Haab
Min dristige Muse vover.

Han aandede end, da paa Trappen mig kom
Den vordende Konge imøde
Og spurgte mig der, hvorlænge endnu
Det vared, inden han døde.
„Og, naar det er skeet,“ han føiede til,
„Hvad saa?“ Paa Timen jeg svarte:
„Det ventende Folk De strax give det
„Af ham selv for længe bevarte!"
For længe, for sig — for Folket vist ei!
Jeg Tvivlen derom kan ei giemme,
Og allermindst nu, jo mere man seer,
Hvad dristig sig kalder dets Stemme.
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Det være langt fra, jeg ønsked beholdt,
Især under Forhold som disse,
Absolutismen i al sin Kraft,
Dens Følger var da for visse.

Skal flyttes et Træ, med Omhu man først
Bearbeider Jorden paa Stedet
Og sørger vel for, at Gruben er dyb,
Som bliver for Roden beredet,
Og at en erfaren Gartner det kan
Beskierme, røgte og pleie,
Saa at det breder sin Skygge vidt,
Og dets Frugter faae Kraft i Eie.
Hvis dette ei skeer, spørg Saga derom!
Hun synger med skurrende Toner
Om Frihedstræet, tidt giødet med Blod,
Omslynget med Illusioner.

Endnu, Gud skee Lov! det, som vi fik,
Ei deraf besudlet vi skue
Og frygte ei for, at de vilde Skud
Dermed i Tiden vil true.
Men Hvo tør negte, det bedre var,
Hvis itide man havde lyttet
Til Sagas aldrig skuffende Røst,
Før Træet blev hertil flyttet? —
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Udaandet knap var hans sidste Suk,
Endnu samme Morgen udsprudler
En Kilde frem under Træets Rod
Og frækt hans Minde besudler.

De havde Hastværk, de Tidens Mænd;
I deres Eenfold de tænkte,
At Danmarks Lykke beroede paa,
At Pressens Baand bleve sprængte,

Og Alle let kunde styre det,
Naar de sig i Frihed sole.
For Mange det synes nu først at opgaae,
At derpaa man mindst bør stole. —
Da han i Roskilde bisat blev,
Plads lige foran hans Kiste
Man — Gud maa vide, af hvilken Grund —
De fire Læger anviste.
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Samtibige QSettner.
Man neppe har mange Exempler paa,
At den, der . saa høit sig hæved
Som Síjorúalbfen, følte ftg felo faa libt,
Saa ringe Opmærksomhed kræved.
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Den Sag er bekiendt, Exempler nok
Som Vidner man let kan stævne,
Af dem jeg flere oplevet har,
Jeg her ikkun eet vil nævne.

Forsamled i Roskild, Stænderne ham
Indbød til et festligt Gilde,
Han fulgte med mig og et Venne Par,
Jeg Heste og Vogn kunde stille.

Og festligt var Gildet, Kunstneren værd
Og dem, som ham dertil indbøde;
Min Muse havde jeg taget med,
Til Skaalen høit Strængene løde.

Men da efter Bordet vi giorde en Tour
I Byen, smukt illumineret,
Han sagde: „I Dag vistnok bliver her
„En Bryllupsfest celebreret.4*
Det faldt ham ei ind, at det var ham selv,
Den Hyldest af Byen blev ydet
Som Tegn paa, hvor høit den skattede ham,
Forinden det blev ham betydet.

Den næste Morgen Domkirken besee
Han vilde; der medfulgte Flere,
Blandt Andre En, som i mange Aar kiendt
Af ham sig troede at være.
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Jeg mindes ham grant, i en grøn Kiole klædt,
Paa Støvlerne gule Kraver,
Og graa Hat paa Hovedet; med os han
I etvæk snakkende traver.

„Er det Graveren?" spurgte Thorvaldsen om,
Saa lidet paa Klæder han agter,
Og Alle, der soled sig i hans Lys,
Saa lidet gienkiende han magter. —

Kort før hans Død jeg saae ham ifærd
Med et Basrelief, næsten færdigt,
Hvor Hygæa med Slanger staaer for Æsculap.
„Dem det er," han sagde, „ei værdigt!"
Da jeg ei forstod ham, udbrød han strax:
„I Marmor til Dem bli’er det hugget."
Det skede dog ei, thi forinden blev
Af Døden hans Øie tillukket. —
Mon Danmarks Digtere ved hans Grav
Begeistrede Strængene stemme?
Min Muse maatte bebreide dem,
At næsten han gik dem ad Glemme. —

Blandt dem, der ham ligned i Ydmyghed,
Om ikke just ganske i Hæder,
Saa dog i Gavn for vort Fædreland,
Er En, jeg Plads her tilsteder;
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En, der i Fyrste- og Folkegunst
Har staaet saa høit som Nogen,
Indtil af Begge henkastet han blev
Ufortient, som vanligt, i Krogen;

En Aristides i Hierte og Aand
Han ydmygt Jublen modtager,
Og, naar den forvandlede sig til Haan,
Han aldrig udbryder i Klager.
Seg bar IjanS Stege, jeg bar IjanS SBett;
So meer t>am partierne Ijaane,
©eSftærtere ioner til fjan§ 9toe§

SDltn SRufe Strengene laaner.
Saa fiær bar SJZanbagS fifjombren Ijam

Som o§ — mig, Salicatt), $aagen —

Sfiønbt jeg juft ilte fan rofe mig af,

Sit filtten bar mig benaagen.
Og faa paa SlaretS tortefte ©ag,

©en, tjborpaa Ijan føbte§ Ijernebe,
Sebfaget fjan§ Sfaaí Web beb SoefobS $3orb

Slf SlUe meb jublenbe (Slæbe. —
@n trebie Stierne af førfte 9?ang,

Samtibig og ilte minbre,
S£aa ©annetnarfs fpimmel, ftor og tiår,
SBeunbrenbe faae »i tinbre.
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S Sfjemté’ Sempel, i ftunftenS $aU
Se toenbe fipfet ubbrebte,

SRenS benne til SroenS Sliter tjat
S tufinboiiS førte be SJilblebte.
Som Ørfteb ogfaa bet SDtpnfter git,

Som SlHe i førfte iRætte,

Ser Hæftes fammen faamangen Sip
fjor bereS Straaler at bælte.
53lanbt bem, ber virtebe tit fertil,
æar Srunbtoig ogfaa, min ffætter,
Som „StorbenS proppet" man fenere pant

Sangt ooer be Slnbre fætter.
SmenS pan præteb’ bet ftore £)rb,

SmenS pan opfanbt bet lide,
$an§ SSanbel i Set og 2Ht tunbe man
®i fom Stempel fremftiUe.
$an3 Slanb »ar fom et gniftrenbe Spn,

§anS ftærte Støft fom en Sorben,
¿líen efter ben man alene faae
Utrubt fremffpbe af Sorben.

Set Søftet gao om en frobig §øft
$aa gamle Sannemarfé Sletter,
¿i tatfe Sub, potó ei, i betó Steb,

Set 9?aOnet paa Äortet ubfletter.
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Seraf be Sibsler, umobne grugt,

$£aa golte^øiflolen ubtlceltet,
Seraf ben Snbbilbflljeb, ®iv og Strib,
Som fj-æbrenelanbet tjar fvætfet. —
Slanbt Stiernerne ogfaa vi regne tør

føeiberg, íjan§ SOÍober, Ijan§ Äone;
§»er i fin Spfjære ei beileb omfonft

Sil ber fig at vinbe en Srone.
Sil (SfjriftianSljavn og bernæft til
Set tynbige Slofenvænge,
Jpvor vanbreb jeg ilte tit til bem

Dg bvælebe gierne og længe,

Sofjanne fíouife beunbrenbe faae
@n SfJtabS i §iemmet at vinbe,
6i minbre enb ben, man ijenbe gav
$aa Scenen fom Æunftnerinbe.

Sor Omgang var i be førfte Siar ftor
— Ses vil i Srinbring ben bringe —

Slieb Saytorplj, Sltynfter og $eter Sang,

SJieb 5fBeterfen, Siofenvinge,
Slleb ©alicatas, fjun faa elffelig,
§an flot ei alene i jungen,

Slien fnart til Sefjag og fnart igien
Sil Wrgrelfe ogfaa i Sungen;
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SDÍeb Saltfjafar Winter; fjant aHerminbft

Seg agter at fætte t Krogen;
Semijtlig, naib fjan bar font $aa,
SambittigfjebSfulb trob§ Siogen.

9?aar Snfebronningen jeg uitbta’er,

Den enefte bar ijan af Sllle,
§bt3 gøbfefåbag funbe fra min Streng
Stjfønffningå Qbabet fremtalbe.

$ber Dag i flere Star fpifte fjoS o§

Do Kære Sbogre, herefter
SReb en af bem eller ogfaa nteb Dfjal

S Slat jeg prøbebe Kræfter.
Dm Sønbagen famlebe bi en Deel
9lebeuer, Sbogre og Senner,
Slf Sørnene og; fom ofteft ba
W?eb S’fjombrer Slftenen enber.
Do Sange íjber Sinter bi Silbe giør

3íor mine Solleger íjerfjiemme,

§bor i ben flotte Slnretning bi
Wleb Dibené gorbring maa ftemme.
Seg Ijabbe ffrebet et Digt, íjbori
Seg Darbeligljeben forfbareb,
Dg Sieglen fulgte fjbert SRaaltib fyfö o§;
Det bog tun en Sinter bareb.
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ftom bibt berømte Solleger fra
Ublanbet, giorbe tot ®ilbe,
Cg bore egne inbbubne bleto til

2Reb bem fig fmuft at inbftiHe.
Seg tjuffer Slmrnon og Sangenbef,
Saurn, Suengfen og feneft Sager,
§uf§, SReijiuS, §olft og mange fler

Slf SfanbinabienS Sager.

©a albre bi bleb, bet tjørte op,
©a Spgbont fom, ijtoert et (Silbe,

Cg ba alene en fjorbring paa o§
©e fiare Sørn funne ftiHe.

SKen alle æenner, tjbor ere be nu?
fjor be flefte ranbt Sabnetø ©aare;
2Rin SRufe fjar bunbet en „S)?inbefranb8"

Cg neblagt ben paa bereS 23aare.

©er i faa Sinier ffilbreb jeg, fjbab
fjor fjabrenelanbet be faaebe,
23el bibenbe, at ben rige $øft
Sangt bebre for 2Jiinbet bil raabe.
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Det var et Aar, da kom der Liv
I gamle Danmarks Rige,
I Offre for det den Ene ei vil
For den Anden et Hanefied vige.

Og jeg ikke heller; mit Offer kom
Fra Stalden ei mindre end Lommen,
Og begge mine Sønner ei dvælede med
Til Grændsen at følge med Trommen.

Imedens der kæmpede tappert nok
Kanoner og Bajonetter,
Paa Friheds Maskinen man indenfor
I Gang alle Hiulene sætter.
Da siette Fredrik os Stænder gav,
Min Muse ei Lyren glemte;
Til Kamp for Frihed og Fædreland
Ei mindre hun Strængene stemte.

Maitræet med Glæde hun havde hilst;
For det, som i Juni nedplantes,
Blev Lyren vel ikke ganske taus,
Dog ei som for hiin den vandtes.
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Jeg glemmer aldrig, dengang der var stemt
Paa, hvem der bør vælges af Folket,
Og Jublen, hvormed den antagne Lov
Som Frihedens Vogter blev tolket,

Men glemmer ei heller de kiække Mænd.
Der trodsed den truende Mængde;
De havde skarpt ind i Fremtiden sect
Og mandigt sagt, hvad de tænkte.
De høstede selv kun et haanligt Blik,
I Bladene skarpe Artikler,
Imens med Smerte de forudsaae Alt,
Hvori man Staten indvikler.

Og hvo vare de? Man skulde troe
Frihedens arrigste Fiender,
Reactionaire, som Fyrsternes Ord
For den eneste Lov erkiender!
Den Ene af Aand og Hierte saa rig,
Den Ypperste dertil i Faget,
Sit Navn af Frihedens første Ven
Fortiente og havde modtaget.
Den Anden Frihedens Forkæmper var
Ved Ordets Kraft og ved Snille,
Saa at dens Venner forened sig om
En Guldpocal ham at tilstille.
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Den Tredie! ikke i Danmarks Land
En Ordets Tiener ham ligned;
For, hvad dem yded hans Læbe og Pen,
Ham Tusinder der vclsigned.

Den Fierde var selv for Frihedens Skyld
I sin Tid for Retten stævnet;
Den Femte var ikke blot verdsligt Gods,
Men ogsaa aandeligt levnet.

Og disse Mænd — jeg behøver vist ei
At indflette her deres Navne —
I Danmarks Annaler de aldrig skal
Den Plads, dem tilkommer, savne.
Dengang de bleve med Haan omtalt;
Nu i vore stormfulde Dage
Maa ikke hver ærlig Fædrelands Ven,
At de ei bleve hørte, beklage?

Dog, var jeg ei enig i Eet og Alt,
Den ny Forfatning mig glæder
Som et, da især, nødvendigt Værn
Mod det, Enevælden tilsteder.

Thi havde ei Tids Aanden hiin tvunget frem,
Let forudsige man kunde,
At snart ved denne baade Folk og Land
Aldeles var gaact til Grunde.
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SØLVBRYLLUPPET

[1851]

„Gud signe Dig, Elskte! for hver en Stund,
„Du mig i Qvartseklet skienked,
„Hvad enten Glæden ved Siden stod,
„Eller Sorg i vort Hiem sig bænked.

„Alt, hvad Du for mig og Mine var,
„Det troer Alverden at vide,
„Og dog den knap Halvdelen har kiendt,
„Ja, derpaa den sikkert kan lide."
Den nittende Juni Aar En og Halvtreds
Hermed min Hustru jeg vakte,
Det straalendc Øie hun strax opslog
Og trykked den Haand, som jeg rakte.

Saa bandt jeg om Armen den gyldne Ring,
Paa Dynen „Eva Homo" lagde,
Hvor Musen den endnu saa smukke Brud
Min varmeste Hyldest bragte.
Saa strømmed Ønsker og Gaver ind
Fra Børn, fra Slægt og fra Venner;
Et vægtigt Beviis paa Erkiendtlighed
Os Patienterne sender.
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Paa Klampenborg blev saa Festen holdt,
Og Skaaler paa Skaaler vi tømme,
Men uden anden Musik dertil
End Regnen, som styrter i Strømme.
Mens Sangen tonede indenfor,
Uveiret rasede ude.
Var det et Varsel? skal det maaskee
En mørkere Fremtid bebude?
Et Varsel! vist ei! hvad har vel med os
Naturens Kampe at giøre?
Men, mærkeligt nok, fra den Tid vi fandt
Paa vor Bane mangt et Uføre.
De Frø, som var i vort Samliv lagt,
De Spirer, som derfra opskiøde
Og skienked os mangen en herlig Høst,
Fik Hiertet nu tidt til at bløde.
Hvorofte maatte vi ikke tye
Til den Trøst, som aldrig forsager:
„Guds Villie skee! vort Bedste han vil,
Hvad enten han gi’er eller tager";

Og til, hvad vist ikke er mindre sandt:
„Det kunde jo dog være værre",
Og at: „hvad os selv synes alt for slemt,
„Til vort Bedste vender vor Herre".
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Til Sølv blev Myrthen; et Aar endnu,
Da er den til Guld forandret,
Hvis ei forinden af Herren bli’er sagt:
„I længe nok sammen har vandret!“
Hvis ikke, hende med samme Ord
Som paa Morgenen dengang jeg vækker,
Imens med samme Kiærligheds Blik
Sin Høire i min hun lægger.
„Hvad Du var for Mine og Du vedblev
„I Halvseklet for dem at være,
„Spørg derom de Sex, hvis Pleic og Tugt
„Giør den elskede Moder Ære.

„Hvad Du var for mig, og Du endnu er,
„Af et eneste Ord la’er sig giette:
„Du holdt, hvad Du loved ved første Blik,
„Du var og Du blev den Rette;
„Den Rette, naar Solen sin Varme, sit Lys
„La’er strømme ind i vor Stue;
„Den Rette, naar Himlen sig klæder i Sort,
„Naar Stormene rase og true;

„Den Rette i Raad, den Rette i Trøst,
„Den Rette i Hielp og i Pleie;
„Hvor ofte har jeg ei takket min Gud,
„Som gav mig den Rette i Eie!“
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Men, át hun netop den Rette er,
Mon Nogen derfor kan svare
Som jeg, der i disse mange Aar
Det daglig har kunnet erfare.

XXVII

UDENLANDS
I Udlandet Alle nu reise vil
Og det af forskiellige Grunde;
I tvende Classer de ordnes kan:
I Syge nemlig og Sunde.
De Første vil vinde, hvad de har tabt,
Sundheden de Sidste forøge,
Mens Andre efter klingende Mynt
Paa tusinde Maader søge.

Saa er der Nogle, som fare af sted
For at sige: „Der har vi været!“
Med denne Slags Reiser dog hidindtil
John Bull sig mest har besværet.

Og saa de Mange, der følge den Lov,
Som Moden dem foreskriver,
Fra Bryllupsgildet det nygifte Par
Til Udlandet sig begiver.
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En anden Skare har kun eet Maal:
De Tiden med Nyt vil dræbe,
Og i de store Stæder især
Derefter de rastløse stræbe.
Saa er der Nogle, som reise, fordi
De ugleseet blive hiemme,
Ja stundom saagar de sig lade dertil
Af Politiet bestemme.

Saa er der Fleer, som ei rig nok fandt
I Landet Kundskabens Kilde
Og hiem at bringe, hvad deraf blev øst,
Som første Opgave sig stille.
Men Mange er der, som søge kun
Naturens og Kunstens Skatte,
Hvem, hvad de vandt, i Hiemmet engang
Bekostningen fuldt kan erstatte.
Til første Classe vi hørte tildeels,
Især til den sidste, dog ikke,
Man vel begriber, den næstsidste jeg
Lod udenfor Planen ligge.

Kreuznachs, Franzensbads og Liebensteins
Og Reichenhalls lægende Kilder
Til min Hustrus og Døttres Ordre jeg,
Og ei uden Virkning, stiller.
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Paris og London og hver en Stad,
Som i Tydskland har lidt at betyde,
Venezia, Mailand og Genua
Os al deres Herlighed byde.
Den sneedækte Alp, den biergkrandste Sø
I Schweitz allermindst vi glemme,
Mont Blanc, Simplon og Spliigen os
Til Beundring fornemmelig stemme.

Paa Tyrols Bierge vi flere Døgn
Som i Schwarzwalds Dale tilbringe,
Paa Isola Bella ved Cornos Sø
Os Hesperiens Duft tiltvinge.
I Reichenhalls underskiønne Natur
Vi fandt os dog allerbedst hiemme,
Og derfor ogsaa vort Ophold i det
Gaaer os allersenest ad Glemme.

Omgangens Skyld det tillige var,
Vi kunde en bedre ei finde;
En Snees omtrent vi os samled hver Dag
Til Selskab ude og inde.
Hvor herlige Toure var ikke de,
Vi ofte paatage os sammen
Til Berchtesgaden, til Königssee,
Mauthausen, Wimbach-Klamm’en.
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Og Festen paa det næstsidste Sted,
Hvor Afsked os Vennerne bøde,
Den glemme vi aldrig og heller ei
Hvor hierteligt Talerne løde. —
Tyroler Touren vi kunne maaskee
En Hvedebrøds Reise nævne,
Skiøndt fem Gange syv Aar henrundne var
Fra den Tid, os Hymen gav Stævne.

Som dengang endnu var Brødet friskt,
Og Honningen havde sin Sødme,
Da jeg og min Hustru her Bierget saae
Ved Solens Afskedskys rødme.

Fra Innsbruck, paa Brenner, til Meran,
Saa ned til Bregenz vi toge
En Vogn, paa hvilken vi efter Behag
Til de smukkeste Egne droge. —
I Eet vore Reiser dog aldrig gik;
Sex Aar derpaa vi anvendte,
Og Uger, snart fem, snart femten i hvert,
Henrandt, forinden de endte.

Jeg nævnte de fremmede Steder, vi saae,
Dog vilde jeg gierne fortælle
Et eller andet lille Eventyr,
Har deraf dog stort ei at melde.
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Den første Gang, vi til Tydskland kom,
Der var et forfærdeligt Røre,
En Dansk var ei sikker paa Uqvemsord,
Kom hans Fødeland der for Øre.

I Heidelberg jeg en Collega traf,
En „Biedermann“, en af de Bedste,
Der hiertelig os imøde kom,
Til hvem vi Lid kunde fæste.
Han sagde: „Jeg selv skal vise Dem om
„I Ruinen og Viinfadets Kielder,
„Men sæt Dem nu først og hør saa paa,
„Hvad om Sagnene jeg Dem fortæller!“

Der sade vi nu paa den høie Skrænt,
Forneden Floden og Dalen,
Af disse bliver ei Øiet træt,
Og Øret ei af hans Talen.
Snart Landets Vine han gav et Hip,
Snart gamle Sagn han fortæller
Om Minneburg og om Eberstein,
Om Fadet i Slottets Kielder,

Og inden en Time henrunden var,
Vi bleve saa gode Venner
Med den halvfierde Snees gamle Mand,
Som om vi alt længe ham kiender.
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Saa sagde han med et ironisk Smiil:
„Man ikke med Tydsken maa spøge.
„Femtusind Mannheimere Danmark vil
„Med Sværd og Mordbrand hiemsøge.
„Det blev i Gaarsdagens Møde raabt,
„Hvor Kong Christians Brev man oplæste,
„Og hvor Studenterne, Alle som Een,
„I samme Trompeter blæste.“
Men strax i Hotellet de nævnte Sagn
Jeg i en Ballade bevarer,
Og ikke ganske ad Glemme slaaer
De fiendtlige tydske Skarer.

Den næste Dag vi leied en Vogn,
Hvormed vi til Murgdalen kiørte;
Der om i det gamle la Favorite
En tyk Forvalter os førte.
Han spurgte om Landet, hvorfra vi kom;
Jeg kaldte mig strax en Hollænder;
„Det er jeg ogsaa,“ han sagde glad,
„Nu jeg paa Accenten det kiender."
Og saa til min Skræk den gode Mand
At tale Hollandsk begynder.
Jeg i Protocollen „Axelstad“ skrev
Og ned i Vognen mig skynder.
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I Schweitz vi havde det skiønneste Veir,
Indtil vi Meiringen naaede;
At ride til Rosenlaui strax
Os begge Førerne raade.
Kulsorte Skyer paa Himlen hang,
Saa smaat det at regne begyndte;
Vi stege til Hest, og langs Strømmens Bred
Vi os op til Gletscherne skyndte.
Vi kom til en Bro, hvor Vandet ned
I Dybet skummende bølger,
Min Hustru rider derover først,
Uden Fører min Datter følger.

Han sladdred bagved og passed ei paa;
Midt paa Broen en Planke knækker,
Der snubler Hesten, hvad maatte jeg see!
Af Skræk knap Veir et jeg trækker.
Thi neppe de forreste Been kom frie,
Før de andre i Hullet slippe;
Alt jeg min kiære Olivia saae
Nedstyrte fra Klippe til Klippe.

Men hun blev spart, og min Hustru ei
Fik mere om Faren at vide;
Men intet Under, at Lilla derved
Fik Skræk for nedad at ride.

146

Snart styrter Regnen i Strømme ned;
Fra Aften til Morgen forandret
Var Hasli Dalen alt til en Sø,
Den Dal, hvor vi nys havde vandret.
Og Reichenbachs hvide, skummende Væld
Nu bruste med kulsorte Bølger;
Men paa denne Nat en lignende Dag
Med Storme og Skylregn følger.

Vi over Briinig til Lungern red,
Der skulde vi overnatte;
Da Veien af Vogne befares ei kan,
Vi atter paa Hesten os satte.
Fem Gange op og fem Gange ned
Vi maae, før i Alpnach vi stoppe;
Hver Bro var skylit bort, fra Steen til Steen
Vi over Floden maae hoppe.

Paa nogle Rester vi klattre maae,
Mens Hestene tætved svømme,
Og store Træstammer hvirvle om
I de vildt optaarnede Strømme.
Før Sarnen, en Fierdedeel Miil omtrent,
I Vandet til Bugen gik Hesten,
I Byen selv man ei uden Baad
Besøg aflagde hos Næsten.
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Vi havde Naturen smilende kiendt,
Men aldrig før i dens Vrede;
Det var et storartet Syn, hvorved
Dog ei Skaar i vor Reise vi lede.

Det længste Ridt, paa een Dag fuldført,
Var det over Téte-Noire,
Jeg og min Hustru og Lilla til Hest
Ti Timer bestandig vare.

Men Hver, som engang den Tour har giort,
Ei negter, det kan sig lønne,
Vi fandt i det mindste, det nærmer sig
Det Skiønneste blandt det Skiønne. —
Vi sad i Coupéen fra Wien til Prag,
En Italiener ved Siden;
Det Sprog i det mindste han talte med
En anden Person hele Tiden.

I Prag vi mødtes paa hvert et Sted,
Hvor der var noget Mærkværdigt,
Og det tilfældigt paa samme Tid;
Der Tydsk han talte dog færdigt.

Saa sagde han til os: „Hvad om vi nu i
„Theatret gaae med hinanden?"
Jo mere vi talte med ham, desmeer
Os alle behagede Manden.
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Saa reiste han med til Dresden, og der
Benytted vi otte Dage
Til samled at see og beundre Alt,
Før Vei til Berlin vi tage.
For vor Skyld reiste han ogsaa derhen
Og sagde: „Med Deres Sophie
„De maae mig besøge i Padua,
„Men ikke for længe bie.

„I saa Fald ogsaa jeg holder Ord,
„Til Kiøbenhavn mig begiver.“
Men at det virkelig skulde skee
Paa Umuligheds Tavle jeg skriver.
Professor i den canoniske Ret
Var Nardi for Øieblikket,
Men til at være end meget Meer,
Hver vilde ha’e fundet ham skikket.

Han talte fuldkomment flere Sprog,
Bevandret i Kunstens Rige,
Var hiemme i Alt, saa vi kunde ei let
Til Selskab finde hans Lige. —

Det næste Aar trængte min Hustru til
Et Ophold i Syden, naar færdig
Hun med Brøndeuren ved Franzensbad var;
Venedig dertil blev kiendt værdig.
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Saaledes kom vi til Padua,
Hos Nardi tre Dage vi boede,
Ved Afreisen Hustru og Datter trygt
Jeg til hans Venskab betroede.
I de Par Maaneder, der hun var
For Sundheden at gienvinde,
Hun havde det Held Venedig at see
I Fortidens Glorie skinne.

Det paa hver Maade anstrengte sig
Naturforsker Mødet til Ære,
Og der en bedre Mentor hun ei
End Nardi kunde begiere.
En Dag, mens vi var i Padua,
Han ind til Pedrocchi kommer,
Hvor jeg med Hagen og Molbech sad
— De reiste sammen den Sommer.

Han strax indbyder dem Begge til Thee,
Og der mellem ham og Hagen
Om Hegel opstaaer en heftig Disput;
I lang Tid drøftet blev Sagen.

Da raabte Hagen i Ivrighed:
„De Hegel jo slet ikke kiender!“
Strax Nar di gaaer bort, med Armen fuld
Af Bøger tilbagevender,

50

Det var Anno Tre og Tyve, da jeg
Til Reise et halvt Aar bestemte,
I Lommen et Pas og et Creditiv,
I Beltet Guldpengene giemte.
Til Hamburg først, og saa til Berlin
To Dage paa Veien vi kiørte;
Det første Gang var, at en lukket Vogn
De Reisende dertil førte.

Det skulde nu være saa grumme rart,
Det følte jeg godt, da jeg trykkes
Imellem to tykke Berlinere ind,
Knap snyde min Næse mig lykkes.
Forklemt og støvet og træt jeg kom
Til Brandenburger Hotellet;
Man havde paa Veien mig meddelt, at
Der man mindst bliver prellet.

Strax bad jeg om en Adressebog
Og Bladene rask bevæger,
Jeg vilde besøge saa mange, som
Jeg kunde, af mine Colleger.
Fra sex til syv hver Morgen modta’er
Den gamle Heim Patienter;
Jeg kom Klokken syv, et Øieblik kun
Jeg i hans Forstue venter.
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„Nu har jeg ei Tid,“ han sagde, „men kom
„Til Middag der, hvor jeg spiser
„Med flere Colleger i Dag; for dem
„Min danske Giest jeg fremviser!"
Saa han mig Gade og Nummer opgav.
Jeg traf der Flere; paa Bordet
Den floromvundne Champagne stod,
Gamle Heim førte smilende Ordet.

Det var et Gravøl, hvor der blev talt
Til den Afdødes Roes Adskilligt;
Saa bydes der mig et Kort til Whist,
Som jeg ogsaa modtager villigt.

„Men," sagde til Heim en Collega, kort
Før vi begyndte at spille,
„Prindsessen efter Dig sendte i Gaar;
„Hvad var det, hun egentlig vilde?"
„„Will Er mein Arzt seyn?" Jeg svarte „Ja".
„Hun dog ei saa lidt sig forundred,
„Da først jeg fordred i Honorar
„Af Friedrichd’orer et Hundred.

„Saa — aldrig Bud for en Bagatel,
„Med „Er" ei tiltalt at blive; —
„Jeg mærkede nok, hvorledes det kneb,
„Før Tilslag hun vilde mig give."
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Saa sagde Heim, da Whisten var endt:
„I Aften igien vi har Møde;
„Jeg tager Dem med, hvor Soupéen De faaer
„Tillige med aandelig Føde.“

Det var et Selskab, jeg husker ei ret,
Om Huf elands eller et andet;
Hvad giennem Munden vi fik, var godt,
Men Øre Nydelsen vandet. —
Et Brev fra Rahbek jeg bragte Tieck,
Af Gigten han sad lænkebundet;
For Timen, som jeg tilbragte hos ham,
Jeg sagtens er bleven misundet. —

Jeg søgte Horn, hos Huf’land drak Thee,
Hos Schönlein et Clinicum hørte,
Med Harless havde en lang Passiar,
Og saa til Dresden jeg kiørte. —

Paa Elben gyngende i Maaneskin
Mig Carus meddelte sin Lære;
Saa ung han var, allerede da
Hans Kundskaber giorde ham Ære.
To Snese Aar efter den Tid jeg ham
i Dresden atter besøgte;
Hvad dengang han loved, han havde holdt,
Hvert Aar hans Hæder forøgte. —
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Med Diligencen i trende Døgn
Til Wien directe jeg drager,
Den samme Vei, som i senere Aar
En halv Snees Timer optager.
Sindssyge Anstalten i Pirna først,
Saa sachsisk Schweitz jeg besøger,
Forbauset over en Biergetour,
Jeg hidtil kun kiendte af Bøger.
I Prag mig Krombholz offrer en Dag,
Til Hospitalerne kiører;
Den næste al Stadens Herlighed
Mig viste en gammel Fører.
Vi fire var i en stor Kareth,
Der løb som paa Steenbro Skøiter,
En Dominicaner, en Landsbypræst
Og en preussisk Probenreuter.

De geistlige Mænd, hvorom, jeg ei veed,
I høieste Toner skiændtes,
Til Probenreuteren gav sin Besyv;
Da Vaabnene mod ham vendtes.
„Jeg,“ udbrød han, „efter sund Fornuft
„Kun Religionen bedømmer
„Og mellem en Hedning og Catholik
„Ei mindste Forskiel indrømmer;

54

„Jeg denne langt sætter under hiin,
„Her kun Poesie man finder,
„Man sammenligne dens Guder kan
„Med ristede Helgeninder.
„At Christne bleve som Fakler brugt,
„Man lettere Nero tilgiver,
„End at af Paver for Troens Skyld
„Uskyldige brændte bliver/4

Saaledes han holdt i Timer ud.
Af Marken blev Præsten slagen;
Men Munken vilde ei give tabt,
Før han havde vundet Sagen.
Jeg lukkede Øiet, lod, som jeg sov,
Beundrede Handelsmanden,
Der ei blot Varer i Kufferten har,
Men ikke færre i Panden.

Jeg blev end mere bestyrket i,
At kun af slette Motiver
En Lutheraner til Catholik,
Hvis ei af Eenfoldighed, bliver. —
En Søndag Morgen jeg kom til Wien,
Alt samme Aften mig skyndte
Med i Adressebogen at see
Og strax min Vandring begyndte.
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Boer, Hartmann, Raymann og Waweruch
Der en Visit jeg aflægger,
Og Peter Frank, som netop var der,
Et af sine Skrifter mig rækker.
Til Brødrene Jaeger gik jeg dog først
Og var saa heldig at kunne,
Hvor Frederik boede, et venligt Hiem
For Wiener Opholdet grunde.

Hvem vare de? I det andet Aarti
Af Seklet gaaer ei i Glemme,
At hver en Dansk, som til Wien ankom,
Hos dem befandt sig som hiemme.

I fiorten Dage jeg saae mig om
I deres Selskab og ene;
Jeg mored mig godt og lærte ei lidt,
Som senere kunde mig tiene.

Af begge Brødrene inviteert
Til Baden en Dag vi kiørte;
Udsigten mored mig mindre end
Den Strid, de i Vognen førte.
Mens Carl var erkeliberal,
Var Friedrich, som Metternichs Læge,
Fra ham at overdænge med Roes
Ved Intet til at bevæge.
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Han paastod, at denne havde kun
Med Lænker Aanden betynget,
For at den, frigiort ved ham igien,
Sig kunde reise forynget.

Og Carl svarte, at det bestemt
Kun med Forskrækkelse endte;
Men Friedrich leved saa længe, til
Han Sandheden heraf erkiendte.

Tre Gange siden til Wien vi kom,
Hvor giestfrit han os modtager;
En Søn, ved Legationen ansat,
Til Kiøbenhavn senere drager.
Den Gamle, over halvfierde Snees,
Kom ogsaa herhen til vor Glæde;
Et festligt Gilde jeg kunde ham
I min egen Bolig berede.

Fra Wien med en Haudrer vi toge af sted,
Jeg selv og to Passagerer,
En irsk Baronet, en gammel fransk Præst;
Vi hinanden ikke generer.

Irlænd’ren forstod kun sit eget Sprog;
I Breviaret sig Præsten fordyber;
Jeg sover, hvis jeg ei ved Siden gaaer,
Naar Hestene fremad kryber.
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Da vi kom til Salzburg, Irlænderen vil
Paa Timen videre kiøre;
Men Præsten og jeg vil blive en Dag,
I Omegnen Toure giøre.
Han misforstaaet vist havde et Ord,
Thi rasende Fyren bliver,
Mig fordrer ud paa staaende Fod,
Mellem Vaabnene Valget mig giver.
Der var en Støi; han Intet forstod,
Jeg kan mig ikke forklare;
Da kom en Landsmand, der tog ham med,
Og gierne vi lod ham fare. —

Jeg vilde Paris uden Ophold naae,
Da saae jeg Alperne gløde,
Tog strax i Stockach en Extrapost
For nærmere dem at møde.
En Uge der jeg vandrede rundt
Ved Søer, paa Bierge, i Dale;
Hvor kort, jeg kunde dog nu derom
Af egen Erfaring tale.

Fra Strasborg reiste jeg til Paris,
Tre Uger der vil jeg være;
I den Tid haaber jeg Alt at see
Og ikke saa lidet lære.
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Nu først opsøger jeg
Og siger: „Fra Wien
„Der har jeg for nylig
„Der længer ei Konge

Dubois
jeg kommer,
seet den Prinds,
i Rom er.“

Hans Øine straalte, han takkede mig,
Men svarte: „Jeg lidt kan Dem gavne.
„Saa! Der er Breschet! Han sørger nok for,
„At Intet hos os De skal savne."
Og ganske rigtigt, han fører mig om,
Ved ham snart bekiendt jeg bliver
Med Coryphæerne i vor Kunst,
Til England han Breve mig giver.

Hos Portal jeg blev en Aftenstund
Med Snak og med Vand tracteret;
Hos Cuvier meer solidt det var,
Som for Øre og Mund blev serveret.
Esquirol og Biett mig viste omkring
Paa deres to Hospitaler,
Hos den Første jeg saae, hvor smukt, hvor ligt
Med Penslen man Galskaben maler.

Det nyttigste for mig var dog Laennec,
En heel Dag han om med mig kiører
Og viser mig, hvordan hans Stethoskop
Ham dybt ind i Lungerne fører.
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Hvis han det havde anvendt paa sig,
Han maatte da selv opdage,
Hvad tydeligt i hans Ydre stod,
At snart vare talte hans Dage. —
Howship i London min Veileder blev,
Han rundt om selv mig ledsager,
Og i Museerne viser mig Alt,
Hvad han mærkværdigst antager.

Hver Morgen jeg deelte med ham en Bæuf,
Som selv i Kaminen han steger,
Mens han til Engelsk og jeg til Fransk
Vor Tunge ivrigt bevæger.
Han havde sagt, at han talte Fransk,
Dog Ordet „je pense" var det Hele;
Men ikke desmindre kunde vi dog
Hinanden Adskilligt meddele.

En Middag jeg til Astley Cooper gik,
Tre Timer i Forsalen venter,
Da kommer han med et Skrin fuldt af Guld,
Honorar for den Dags Patienter.
„Til Hospitalet,“ han sagde, „følg med!
„To Syge nu ligge derinde,
„Om hvis Beskaffenhed jeg og Lee
„I Uvished end os befinde.
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„En Aareknude eller anden Svulst
„Det dreier sig om hos den Ene,
„Og hos den Anden, om skjulte er
„Eller ikke i Blæren Stene.“

Han bad mig om at afgive mit Skiøn
— Jeg, i et chirurgisk Tilfælde! —
Hvad var at giøre? Jeg skammed mig ved
Min Dumhed ham at fortælle
Og undersøger paa Armen først
Og Aareknuden bekræfter,
Og Stenen at finde jeg ogsaa troer,
Men dertil forsigtig jeg hefter:
•

„Hvad Solen i Zenith og heller ei
„Den opgaaende kunde opdage,
„Hvorledes tør Nattens svage Lys
„At kiende det sig paatage?" —

Fra London jeg damped til Amsterdam,
I Holland mig Trækskøiter førte;
Og midt i October med egen Vogn
Jeg ind ad Vesterport kiørte. —
Det var dog ei blot den nye Vogn,
Der blet) af Reisen Udbytte,
Saa meget jeg havde hørt og seet,
Som siden mig tom til Nytte,
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Blandt andet, sagtens alt længe vidst:
At, hvad i det Fieme straaler
Og ofte har vor Beundring vakt,
I Nærheden Lyset ei taaler. —
Maaskee mit personlige Kiendskab til
Coryphæerne har bidraget
Til, at af lærde Selskaber fleer
Jeg blev som Medlem optaget.
Tre tydske, et norsk, et svensk, dertil
Vort eget mig viste den Ære;
Dog allermest smigret jeg fandt mig ved
Af det franske Medlem at være.
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SOPHIE
Aar Fem og Tyve jeg flyttede ind
Paa Hospitalet og boede,
Hvor jeg var født, hvor min Barndom svandt,
Og Drenge Aars Tidslerne groede.

Der var saa tomt i de store Rum,
Meer tomt mit Hierte jeg føler;
Jeg bliver spurgt og spørger mig selv,
Hvorfor med dets Udflugt jeg nøler.
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„Fordi,11 lød Svaret, „det er bekiendt,
„Hvad man bagefter fornemmer,
„Naar klart det bliver, at man ikke med
„Den Valgte i Noget stemmer/1
Imidlertid, før jeg flyttede ind
Paa Hospitalet, jeg følte
En Varme, der synes at tage til,
Og to Aar ei heller afkølte.
Jeg havde en Broder, og Gud skee Lov!
Jeg har ham endnu, den Kiære,
Han glædestraalende kom en Dag
Og sagde: „Du mig gratulere!

„Jeg elskede alt, da i Skole jeg gik,
„Men, selv som Student, ei voved
„At byde hende mit Hierte, min Haand;
„Men i Morges jeg mig forloved.
„Min nye Svoger, Captainen, bad
„Mig spørge Dig, om Du ikke
„I Aften vil de Forlovedes Skaal
„Hos ham i Gemytlighed drikke/1

Jeg kom og jeg saae den yndige Blomst,
Lyksalig han frem for mig leder,
Men spørger saa strax: „Hvem er da den,
„Som Theen derhenne bereder?11
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„Det er den Søster, som her holder Huus,
„Sophie, lidt ældre end Rikke.“
„Hun kan,“ jeg svarte, „Du tilgiver mig vel,
„I alt Fald sin Søster stikke.“
Han smilte polisk, det var, som om han
Dertil et Haab vilde sætte;
Men selv jeg ogsaa en Anelse fik,
Som om netop hun var den Rette.

Jeg kan ei giengive den slanke Mø
Og Øinene endnu mindre,
Der over den blomstrende Læbe og Kind
Som Stierner paa Himlen tindre,

Den sneehvide Hals og brune Lok,
Der bølger saa rigt derover,
Og Stemmen — min Muse, ellers saa kiæk,
En Skildring deraf ikke vover.

Hun blev den Rette; halvhundred Aar
— Et Par kun mangler i Tallet —
Hver Dag var et Vidne, saa kiært, saa sandt
Om Lykken, hvortil jeg var kaldet.

I Mai Anno Sex og Tyve jeg kom
Netop, som hun hiem skulde tage,
Faa Ord var mit Spørgsmaal, og ikkun eet
Var Svaret, hun gav mig tilbage.
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I Frederiksborg, hvor hun var født,
I fierde Christians Tempel,
En Maaned derpaa af min Broder fik
Vor Pagt det hellige Stempel.
Jeg mindes det som den Dag i Dag,
Da ved Faderens Haand hun indtræder,
Og den yndigste Brud, mit Øie saae,
Han til mig ved Alteret leder.

Der stod den talrige, sieldne Slægt
Om det Hæderspar, ved hvis Baare
Min Muse mange Aar efter sang;
Jeg en Bedre ei kunde kaare.

De Grene, som Dahlerup-Stammen skiød,
Hvor vare de mange og rige!
At heri jeg ogsaa heldig var,
Vil sikkert Ingen modsige.
Saa kiørte vi hiem; med Blomster og Lys
Os Hospitalet modtager;
Og Blomster og Lys i sexten Aar
Var der næsten altid paa Lager.
Sophie udbreder det i vort Hiem,
Og jeg ved de Syges Leie,
Men ønsker saa tidt, at jeg havde deraf
Saa meget, som hun har i Eie.
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XII

OEHLENSCHLÄGER

Eet Klokken slog paa Hov’dvagtens Uhr,
Arm i Arm over Torvet vi vandred,
Klart Maanens Straaler udbreder sit Lys,
Saa til Dag sig Natten forandred.
„See,“ sagde jeg, „aaben Theatrets Dør!
„Jeg gad vide, hvad nu der spilles/4
„Maaskee,44 han s varte, „et Stykke, hvori
„En næsviis Doctor fremstilles.44

„Saa haaber jeg ogsaa, det pibes ud,44
Knap udtalt var, før han river
Sin Arm ud af min og iler afsted,
Tilbage forbauset jeg bliver.
Hos min Broder, Bispen, vi havde spist,
Maaskee jeg ham stødt lidt for Ho’det,
Deraf den Titel, han Stykket gav;
Men hans Bortgang var uformodet.

Dog knap ankommen til Hiemmet jeg var,
Før jeg husker, at et af hans Stykker
Et Par Dage før var pebet ud;
Nu veed jeg, hvor Skoen trykker.

66

Jeg greb min Pen, et Par Stropher skrev,
Hvori jeg ham bad mig tilgive,
Og sendte det bort saa tidlig, at det
Serveert med hans Thee kunde blive.

Saa sov jeg derpaa og troede forvist,
Dermed Intermezzet udspilt er.
Jeg vidste jo nok, at min gode Ven
Over Smaating let bliver ilter,

Men vidste tillige, saa godmodig han var,
At snart han det kunde fortryde,
Derfor jeg troede at fremme det
Ved ham min Undskyldning at byde.
Det saaes ei i Svaret, tre Sider langt,
Hvori paa Veie han tager,
Beviser, at han — Kong Salomon er,
Og jeg — Jørgen Hattemager.
Derpaa lød fra mig i een Strophe kun:
„Som der raabes i Skoven, saa svares,“
Og haaber saa, at i længer’ Tid ei
Den Kurre paa Traaden bevares.

Men Haabet slog feil, paa det ømme Sted
Jeg havde ham rørt, han vedbliver
Fra næsvise Doctor at holde sig fiern,
Han neppe min Hilsen giengiver. —
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For Thorvaldsen bliver feiret en Fest;
Der en Sang han giver til Bedste,
Det Samme giør jeg; den første Priis
Faaer min og hans kun den næste.

Nu ude, jeg tænkte, er Hundred og Et,
Men tvertimod seer jeg ham komme
Med Haanden fremrakt og sige: „Ei sandt!
„Nu mellem os Alt er omme!“ —

Til hans Ære siden min Muse sang,
Til hans Dødsseng Hygæa mig førte,
Og da han derefter paa Baaren blev lagt,
Hiin atter Strængene rørte.
Det er et Exempel endnu paa det,
Vi længst om Digteren vide:
Hans Blussen op, naar han troede at see
Sit store Digternavn lide.

Men ellers var denne jo
Her ikke — hvorfor, jeg
Saalidt som, hvorfor den
Da høiest min Vise man

kun et Lyn;
ei gietter,
netop forsvandt,
sætter.

Naar daglig derefter i flere Aar
Paa Pladsen forbi jeg gik ham,
Saa mange Gange det falder mig ind,
Hvordan forsonet jeg fik ham.
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XIII
HAMBURGS NATURFORSKER MØDE

[1830]

Vi vare en halv Snees, som reiste for med
De tydske Colleger at mødes
Og giøre Bekiendtskab med Fleer, af hvem
Lærdommens Vidundere fødes.
Dengang endnu ei undfangen var
„Schleswig-Holstein meerumschlungen",
Og ingen Dansk af Presse og Pen
Til Deutschfresseriet tvungen.

Jeg mindes ikke, at Politik
En eneste Gang kom paa Bane,
Den intet Sted der sig høre lod,
End mindre var bleven til Vane.

Et lille Bidrag jeg læste op,
Det var en praktisk Afhandling,
Af firehundred Tilfælde belyst,
Om Tankens ved Snapse Forvandling.

Her var iøvrigt Beviser for,
At sligt ei Champagnen skyldes;
Os skaded den ikke, endskiøndt med den
Hver eneste Dag vi fyldes.
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Der aldrig det kom til Strid mellem os,
Germaner og Skandinaver,
Hinanden giensidig bevertede vi
Med Aandens forskiellige Gaver.

Vi glemte ei heller at holde os til
De mere solide Retter,
Den rige By i fuldeste Maal
Hver Dag for de Fremmede sætter. —
En Aften vi gik, ja tænk engang!
Paa Dandsebod, alle vi Lærde,
Og det uden allermindste Sky;
Men hvad var da der paa Færde?

En Gasbelysning, saa splinterny,
At hidtil den Ingen kiendte;
Det Grunden var, og naturligviis
Det uden Skandale endte.
En dansk Collega, saa grim, som lærd,
Sig synes for vel at befinde
Imellem to Damer, der ivrigt nok
Forsøgte hans Gunst at vinde.

Ei Alle var med, en Berliner Chirurg,
I den Tid af første Classe,
Bekiendt for en ivrig Ven af Commers,
Fandt, her det sig ei kunde passe.
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Hans Kone, gammel og grim og jaloux,
Er bange for Hannchen og Lischen
— Han tog hende af en ei hæderlig Grund,
Og derfor han stod under Pidsken.

Formummet han kom, høit Kraven stod
Og Tørklædet op over Hagen,
I Panden dybt nedtrykt Hatten var,
Han troede sig sikker i Sagen.

Dog Mummeriet ham lykkedes ei,
Kiendt snart og udleet han bliver;
Det frygted han ei, men derimod,
Hvad Tøffelen hiemme ham giver.

En halv Snees Aar efter jeg kom til Berlin,
Det første, han havde at giøre,
Var mig at indbyde til Hiemmet, hvor han
Mig strax vil for Fruen indføre.
Den gamle var død, og i hendes Sted
En ung, indtagende fandt han,
Og derved jeg kunde begribe, at
For Helvede Himmerig vandt han. —

Med svenske og norske Colleger gik
Det lystigt hiem giennem Sundet,
Og var ved Mødet Gevinsten ei stor,
Vi havde hinanden vundet.
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Og Tanken blev vakt til den Sammenkomst,
Vi senere ofte gientage,
Som bag vore Grændser beredte os
Mange glade og nyttige Dage.

Men af den Reise end større Gavn
Tildeelt blev Fædrenelandet,
Jeg lærte der at kiende den Kunst
I Hiemmet at tillave Vandet,
Saa at det sprudler som Sundheds Brønd,
Og ei blot den Syge curerer,
Men sparer Staten endda ei saa lidt
Og Enkeltmands Pung formerer.

Da jeg kom hiem, jeg satte i Gang
En Virksomhed, hvis Forrentning,
I flere Aar ingen, nu overgaaer
Den mest sangvinske Forventning.
Desværre dengang tillige min;
Jeg havde Selskabet grundet
Ved Ordet meer end ved Pungen, derfor
Ogsaa denne kun lidt har vundet.

Saa gik det dengang, saa gaaer det nu,
Hvergang jeg vil speculere,
Jeg næsten altid er sikker paa,
Det aldrig mit Bo vil formere. —
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Paa Toldboden stod min yndige Viv;
Hvad var paa Reisen hver Glæde
Mod atter hos hende i kiærligt Hiem
At indta’e det vanlige Sæde!

XIV

HVEDEBRØDS REISEN

[1836]

Nu er det Skik, naar Amen er sagt
I Kirken af Præsten og Degnen,
Og dertil Champagnen har føiet sit,
Forlades Fædrene Egnen.

Man strax, naar Stadsen er taget af,
Til Jernbanen sig skynder,
Og Ægteparret det huuslige Liv
Først i et Hotel begynder.
Mon Hvedebrødet der længer frisk
Kan holde sig end i Hiemmet?
Vil Nogen det negte, bliver han
Af Moden strax overstemmet.
Ti Aar randt hen, før Sophie og jeg
En Tour til Udlandet tage —
Med samme Glæde, som om vi endnu
Var i vore Hvedebrøds Dage.
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I Dampskibet, hvormed vi fore afsted,
Af Preussere var der sytten,
Som i en forrygende Storm med mig
Nedstuvedes i Kahytten.

Som selve Skibet den lille var,
Til Takke maatte vi tage
Med Leiet paa Bænke, Borde og Gulv;
Knap Aande vi kunde drage.

Da blev der Tummel paa Dækket; En
Steg op, kom dødbleg tilbage,
Udraabte: „Ruhig! es ist nur ein Leck,
„Gefährlich ist nicht unsre Lage.“
Nu sprang jeg fra Bordet, hvorpaa jeg laae,
Og saae strax, han havde feilet,
Det var Matroser med Trætøfler paa,
Som ved Rygen rebede Seilet. —

I Dresden og sachsiske Schweitz vi var
Fra Morgen til Aften paa Færde;
Og Fætter Steffens indbød paa os
Berlins berømteste Lærde.
Min unge, smukke, livlige Viv
Var Centrum for hele Skaren;
Jeg maatte beundre, hvor godt det gik
Med hendes tydsk-Passiaren. —
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Men mødte paa Veien da Intet meer?
Knap Noget værd at nedskrive.
Paa Touren i sachsiske Schweitz engang,
Jeg mindes, forskrækket vi blive.
I herligt Veir over Kuhstall vi til
De to Winterberge opstige,
Ukiendt med Bierg Naturen fandt
Min Hustru den her uden Lige.
Og jeg! reis alene og kom igien
Tilbage til samme Steder!
At dobbelt skiønne Du finder dem,
Er den Elskte med Dig, jeg vædder.

Til Herrnskretschen fra Prebischthor
Saa heftig Regnen nedstrømmer,
At vel ikke os, under Klippens Ly,
Men Veien den oversvømmer.

„En Baad er bestilt," fra Føreren lød,
„Af Fruen Strømperne drage!
„Saa ere de tørre, naar De i den
„Dem atter paa Benet kan tage!"
Som sagt, saa giort; de dyngvaade Skoe
Til Tørre blev sat paa Teltet,
Saa kom der en Vind, der fat i dem tog,
Saa ned i Elben de velted.
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„Stop!" Roerkarlen raabte, „en Mand over Bord!
Hvor forfærded bleve vi ikke,
før vi Skoene saae med Snuderne op
Af den bølgende Vandflade stikke.

Til Schandau ankomne, i Baaden vi blev,
Indtil et Par Skoe kunde hentes;
Men skiøndt efter det med et løbende Bud
I alle Boutikker der sendtes,
Det hele Udbytte var ikkun et Par
Af dem, man til Bierggang benytter,
Og som man mod Stød paa den stenede Vei
Ved Sømbeslagning beskytter.
Og dog er Schandau en Sundhedsbrønd
Og Centrum i Alpe Landskabet;
Hvis Nogen nu skulde miste sin Sko,
Erstattes vist lettere Tabet. —

Var Reisen ei rig paa Eventyr,
Naturens og Kunstens Skatte,
Som der vi mødte i Overflod,
Sig fast i Erindringen satte.

Og saae vi end siden mange fleer
Og mange, man høiere regner,
Det første Indtryk her, som i Alt,
Sig dybest i Mindet tegner.
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Og som min Muse sin Lyre greb,
I Strængen lod Reisen gienlyde,
Saa mangen Aften i Aarenes Løb
Vi ogsaa forstod den at nyde.

XV
FREDERIK DEN SIETTE
Paa slet Latin ved vort Facultet,
Paa Dansk ved Academiet,
Den, som faaer Ret over Liv og Død,
I Kunsten bliver indviet.

Naar Ingen af hine dertil forslaaer,
Hvad bedre Raad kan man give
End, at de, til Statens og Kunstens Gavn,
Med hinanden forenede blive,

Og Adgangen ikke aabnes Enhver,
Som nok saa ziirligt barberte,
Hvad eller, hvis ikke han det forstod,
Dog at læse og skrive lærte?
Et saadant Forslag, af mig indsendt,
Blev stedse bekæmpet af Tvende;
Stivsind, forenet med Dumhed, kan
Eller vil det ikke erkiende.
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Mod dette Tvillingpar uafbrudt
Jeg næsten alene strider
Med Mund og med Pen i flere Aar,
Dog fremad Sagen ei skrider.
Et Par Gange før jeg havde talt
Derom med Kongen, som meente,
At jeg havde Ret; der var Intet imod,
At begge til Et man foreente.

Igien svandt et Aar; jeg til ham gik,
Bad Adjutanten mig lade
Saa hurtig som muligt faae Audients,
Før de Mange, som derom ham bade.
Man talte ofte nok dengang om,
At Kongens Nærmeste ikke
Udmærkede sig ved Kundskab og Kløgt,
For — at de ham ei skulde stikke?

Beviis paa det Modsatte nu jeg saae;
Først speculerte han længe,
„De seer, min Ven! at Salen er fuld,
„Og Alle ind paa mig trænge,
„Og der er Mange med større Rang,
„Med Nøgle bag og med Stierne;
„Bie lidt! nu falder mig Noget ind!
„De veed, jeg hielper Dem gierne;
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„Jeg tænker mig, at De skal strax afsted
„Til Hielp for en Excellence;
„Han først skulde ind, De gaaer i hans Sted,
„Det kan min Samvittighed rense."

Jeg forstod mig vel ikke paa den Logik,
Men vel paa, at aabnet blev Døren;
Ved Bordet stod Kongen paa vante Viis
Med aabent Hierte og Øren.
Jeg foredrog Sagen. „Ja,“ svarte han,
„Nu Dem jeg skal Noget fortælle;
„De Karle, som sidde paa Bænken der,
„Hvad mener De vel, de gieide?

„To af dem er jagne fra mit Regiment,
„De lod det ei blive ved Snapse,
„Men endte med," her kom et: „Ho, Ho!
„Med Lommeuhre at rapse;
„Men hvor er nu Sagen?" — „Den sover trygt,"
Jeg svarte, „i Badstuestræde;
„Ministerens Læge er en af dem,
„Som vil den i Støvet træde."

Saa bukkede Kongen; men samme Dag
Ministeren fik en Ordre:
Den, før en Uge var rundet hen,
Til Referat at befordre.
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Dog Kongen saae ikke Enden derpaa.
Snart efter fra Holst lød en Tone:
„O Fædreland! Hvad har Du tabt!" —
Kong Christian nu bar hans Krone.
Og ham det skyldes, at nu vor Kunst
Skeer Fyldest i, hvad der behøves,
Og at Studenten alene har Lov
Til deri at læres og øves.
Tillige jeg følte en Glæde ved,
At mig det især blev forundet
At kæmpe for en saa hæderlig Sag
Og virke til, at den blev vundet. —
To tre Gange aarlig i Reglen kom
Til Taffels de tre første Classer
— Da var der af denne Slags Hædersmænd
Just ikke saa store Masser.

Vi kom Klokken tre, anrettet var ei
Saa fiint som i vore Dage,
En Lækkermund nu, jeg sikkert troer,
Vil dermed til Takke ei tage.
Jeg mødte en Saadan; for første Gang
Han skulde til Taffels være,
Til Maden han glædede sig langt meer
End til den beviiste Ære.
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Jeg husker Retterne: Suppe og Kiød
Med Peberrod, Suurkaal og Skinke,
Blodpølse, Æblegrød, Faaremelk;
Appetiten begyndte at mindske.

Og saa en Steg og Kage — ja giet!
En Butterdeigs Svedske Tærte!
Rød Viin, Madera dertil var Alt, —
Gienkomst han ikke begierte. —
Det Værste var, til Pungen det sved,
Dyrt maatte man Æren betale,
I Hofdragt ene man Adgang fik
Til Kongens festlige Sale.
Da nu af Høiskolens Lærere fleer
I tredie Classe sættes,
Imellem dem det for Pungens Skyld
Paa Klager ei kunde fattes.

Et Forslag giordes om Uniform,
Derover holdtes et Møde,
Hvor lige Stemmer for og imod
Ei uden Ivrighed løde.
Tilsidst fik dog en Majoritet
Den sorte Kiole, hvor Kraven
Kun skulde være med sort brodeert.
Derover igien brødes Staven,
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Og det af en høist uanselig Mand,
En af vore Ældste; han mener,
At Høiskolen ikke mindre Stads
End Høieste Ret fortiener.

En guldkravet Frak og Kaarde dertil
Forlangte ivrigt den Gamle.
Tilsidst faldt Spørgsmaalet gandske bort;
derom vi ei mere os samle. —
Ved Dronning Marias Dødsseng jeg først
Vor Dronning lærte at kiende,
En Sygepleierske sielden jeg saae
Meer trofast og øm end hende.

Og det sig bekræftede endnu meer,
Da dødssyg Prinds Wilhelm bliver;
Selv Øienvidne, jeg ogsaa her
Troværdig Attest hende giver. —
Kong Frederiks Datter, Forældrene lig,
Var altid mod mig som disse;
Om Hiertet, kiærligt og trofast, jeg har
Mig ofte kunnet forvisse. —

Jeg mindes ogsaa den festlige Dag,
Da hans Statue blev afdækket,
Hans, der havde maattet med Smerte see
Midt over sit Rige brækket,
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Hans, hvem det skyldes, saa sagt der blev,
At det ei reent gik til Grunde,
Hans, med en Villie trofast og reen,
Som Tankerne vare sunde.
Saa mangen en Witz derude lød,
Fordi han stod udenfor Byen,
Og saa fordi man havde forglemt
At sætte en Hat paa Statuen.

Man sagde: derude han staaer, fordi
Sporkiørslen og Caffe-Musikken
Behager ham meer end, hvad Byen gi’er
Af Kneipe- og Sals-Politiken.
Men hvor og hvordan han ogsaa staaer,
Vist er det, fortient er det Minde,
Der reistes for ham, og langt meer end det,
Vi over hans Forgængere finde,

Og over hans Navne, som siden kom;
Dog derom bedst Saga dømmer,
Urørt af Tidsaandens falske Pust
Den rette Plads Hver hun indrømmer.
Frarevet af Riget en Halvdeel blev,
Mens hiin Regieringen førte;
I Løbet af Resten en tredie Deel gik,
Mens denne Statsvognen kiørte.
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Til hiint var Grunden en Politik,
Meer ærlig end vel beregnet;
Men den, som til dette Aarsag var,
Dermed ei kan blive betegnet.

XVI

RECTORATET 1840.
For Rector det var et besværligt Aar:
Tre Taler, først for den Døde,
Saa en til Kronings- og Sølvbryllupsfærd,
Derefter Naturforsker Møde.
Saa Talen til Kongens Fødselsdag,
Og saa det store Spektakkel,
Dengang Studenterne pustede til
Frihedens ulmende Fakkel.
Kong Christian knap steg op af sin Seng
Som Konge den første Morgen,
Før strax en Adresse stormede op
Ad Trappen paa Kongeborgen.

„Den, der har plantet et Friheds Træ
„Paa Norges granrige Fielde,
„Vil ikke," saa lød det vidt og bredt,
„Regiere kun over Trælle.
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„Han venter ikke et Øieblik,
„Han har det jo fixt og færdigt,
„Og sikkre ere vi paa, at det bli’er
„Ham og vort Fædreland værdigt/1
Han vilde det; men han saae Tiden an,
For vildt nu blussede Flammen,
Blev nu det plantet, han forudsaae,
Det maatte gaae ud over Stammen.
Han vilde og vilde i otte Aar,
Og just da han var paa Nippet
Til at faae Frøet i Jorden lagt,
Hans Livstraad blev overklippet.
Til Syngestykket, man raabte paa,
Ei Texten var endnu fundet,
Og heller ikke en god Melodie
Opdrive han havde kunnet.

Men da han døde, saa kom den strax,
Og Componisten blev feiret,
Som havde han renset Augias’ Stald
Og over en Hydra seiret.
Faa Aar derefter man maatte tilstaae,
At Tonerne stundom skurre;
Qvartseklet svandt, og de ligne nu
Den vilde Jagt over Gurre. —
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Jeg be’er, man undskylder min Parenthes;
Dens Grund er en Episode,
Hvori jeg som Rector paa Scenen kom
Og bedre slap, end jeg troede.

Mig Kongen sagde en Dag: „De veed
„Om „Samfundets" Møde i Morgen.
„For, hvad der skeer, jeg haaber, at De,
„Som Rector, vil være mig Borgen!"
Jeg loved det vist, da jeg havde hørt,
En Majoritet var imod det,
Som Kongen frygted, og bedst det var,
Naar kun man den overlod det.
To Dage derefter paa Bal paré
Under Armen jeg gik med min Kone.
Saa lød det: „I Morgen jeg vil Dem see!"
Og det i en bister Tone.
Jeg kiendte Stemmen; hans Majestæt
Ei blidere det gientager.
Jeg vidste Grunden: det gaaet ei var,
Som ventet, med vore Sager.
Jeg kom, men gav ham ei mindste Tid
Til strax at yttre sin Vrede;
„Det gik," jeg sagde, „fortræffeligt;
„Vi intet Nederlag lede.
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„Vil Majestæten som vi — derom
„Jeg maa jo forvisset være —
„Hver Sammenkomst foruden Control
„Ved Lovbud vi ville afskære."
Og Kongen, hvis Mening det ogsaa var,
Sit Samtykke gav; han vilde
Kun helst, at vi Kastanierne skal
Af Frihedsflammen udpille.

Saa endte den Sag, og jeg, jeg slap
Anstændigt fra Reprimanden;
Men Consistorium, saavel som han,
Slap ei for et Hip over Panden,

Just ei af dem, der slaaer Folk ihiel,
Er Huden haard, knap fornemmes,
Men som i Pressens selvskabte Ret
For hver en Modstander bestemmes.
Dog nogenlunde vi slap derfra,
Det var i Mundkurvens Dage;
Saa gierne man vilde, man turde ei
Med grovt Skyts i Felten drage. —

Fortrinlig dengang var Høiskolens Fest,
Med Blomster behængt blev Salen,
Var i min Cantate af dem kun faa,
Desflere der var i Talen.
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Naturforsker Mødet min Tid optog
Og en, der ikke var ringe;
En stor Afhandling jeg læste op,
Lod ogsaa min Harpe klinge.

Desuden maatte jeg tage Deel
I alle storartede Fester,
Der ofte af Kongen i Bøgenes Ly
Beredtes de fremmede Giester.

Men havde jeg følt mig i Aarets Løb
Af al det Arbeid besværet,
Jeg derfor ogsaa med Sølvkorset blev
Ved Guldkorsets Side beæret. —
To Somre derefter hans Majestæt
En Morgenstund til mig siger:
„Kom her Klokken to!“ Nysgierrig jeg op
Ad Palais’ets Trappetrin stiger,
Mindst ventende, at derfra igien
Jeg som Commandeur skal vandre;
Jeg giettede Grunden, men dengang ei,
Saa lidet som nu, alle Andre.

Saa ofte Beviser jeg af ham fik
Paa Tillid og Naade, at neppe
Man undres over, jeg ikke her
Min Roes sætter under en Skieppe.
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Man veie kun med hans otte Aar
De sexten, som dem afløste!
Mon Landet deraf ei renere Vand
End af Friheds Kilderne øste?

XVII
SVENSK NATURFORSKER MØDE

[1842]

I To og Fyrre mig Retzius skrev:
„Hvis Du og Din Hustru herover
„Til Mødet kommer, saa boe hos os!“
Med Glæde jeg strax ham det lover.
Vi damped til Ystad, saae Calmar Slot,
Hvor Evigheds Pagten blev skrevet,
Og som, for det svegne Løfte til Straf,
Et kongeligt Tugthuus er blevet.

Saa damped vi atter op imod Nord,
Til Fiordens Indløb os nærme,
Hvor mod den stærkere Bølgegang
De høie Skrænter os skierme.

„Nu Solen kommer; alt med en Flig
„Af Purpurkaaben den vifter.
„Af Køien op! thi hvert Øieblik
„Herefter Udsigten skifter."
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Saa blev der raabt i Kahytten ned,
Og snart vi stode deroppe.
Der myldrede Øer frem for vort Blik,
De første med nøgne Toppe.

Saa stod her et Træ, en Gruppe hist,
Der vugged en Baad ved Stranden,
Paa een sig viste et enkelt Huus,
Nu flere kom frem paa en anden.
Mens mellem disse Dampskibet løb,
For Solen Dæmringen svinder,
Snart Waxholm Fæstning vi styre forbi
Og midt i Stokholm os befinder.
Hvor hierteligt modtog os ikke der
Vor Vert og vor smukke Vertinde,
Og Alt og Alle, Person og Natur,
For os stode stadigt paa Pinde.

Naturen, ja den var vidunderlig skiøn
Der og, da tilbage vi skulle,
Mælaren med sin henrivende Bred,
Troldhætten og Kinnakulle.
Damptouren til Gribsholm og siden til
Upsala, hvor de os henrive!
Og der med Bellmans Sange bekiendt
Vi ogsaa nøiere blive.
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En svensk Assessor var med ombord,
Deri en fuldkommen Mester;
I maanelys Nat Bancoen gik rundt,
Mens han sang for de fremmede Giester.
Min Hustru hun blev overalt feteert,
Hvori jeg Ingen fortænker.
Og jeg! den gamle Kong Carl Johan
„Det stora bandet" mig skienker.

„Nu maa jeg derop for at takke ham,
„Dog jeg er i Fransken en Stymper" —
Jeg sagde min Vert og føiede til:
„For Visitten tilgavns jeg mig krymper."

„Vær Du kun rolig," fra ham gienlød,
„Du ikke behøver at svare;
„Han taler helst selv. Det Hele Du godt
„Met et „Non“ og „Oui“ kan klare."
Og ganske rigtigt; hans Majestæt
Vedblev en Time at snakke
Om Skandinavisme, om Duc d’Orléans,
Som nys fik et Slag i sin Nakke.
Den Første han tordnede stærkt imod
Og dybt beklaged den Anden.
„En Prinds," han sagde, „udmærket saavel
„I Hiertet som i Forstanden." —
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Hiem giennem Canalen vi vilde gaae,
I Skaane en Syg besøge;
Med Reisen i Sverrig det dengang var
Just ikke, som nu, at spøge.
Vi paa Canalen fem Dage maae
Snart ligge, snart dale, snart stige.
I Siethed, vi alle enige er,
Har Føden og Leiet ei Lige.
En Kudsk og en Vogn i Gothenborg
Vi leied, da vi ikke vilde
Paa Kærren skrumple og naturligviis
St Forbud for Skyds at bestille.
For Vognen og Kudsken betale vi
Baade Reisen frem og tilbage,
Og hele Veien med usselig Kost
Taalmodig til Takke vi tage.

I en eneste Kro var Frokosten god,
Slet Intet paa den var at sige;
Min Hustru nød ei en Bid, thi den blev
Os bragt af en fnattet Pige.
Mig smagte det godt, jeg kiendte jo,
Det er ei den Smittes Væsen
At gaae den Vei; desuden man veed,
At Lægen sielden er kræsen.
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Til Veggeholm vi trætte ankom,
Hos Præsidenten souperte;
Med Chocolade, med And i Gelée
Og Svedsker han os tracterte.
Det dengang var, og ikke blot der,
At budet blev Giesterne dette;
Men nu langt bedre Svensken forstaaer
For dem sin Mad at anrette.
Vi kiørte med Fire Dagen derpaa
Til Ramløse Brønd. Dermed endte
Den to Ugers Reise, hvorfra vi hiem
Til de Sex fornøiede vendte.

XVIII
PAA RHEDEN

[1841]

En Aften — jeg mindes dog ikke hvor,
Hos Arveprindsen, Landgreven? —
Man spurgte mig, om Kronprindsen var
Fuldkommen helbredet bleven.

Jeg havde ham under Hænder havt
For længer’ Tid siden; nu hente
Han skulde sin meklenborgske Brud,
Efter hvem en Flotille man sendte.
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Jeg vidste godt, hvad der sigtedes til;
Herpaa jeg kunde ei svare,
Men vel at, hvad hans Lunger angik,
Var derfra ei mindste Fare.
Hen til mig nu kom hans Majestæt
Og sagde: „I Morgen vi tage
„Paa Rheden til den Flotille, som skal
„Prindsessen hertil ledsage.
„Har De Tid, følg med! Omtrent Klokken ti
„Paa Dampbaaden ud vi seile.“
Naturligviis jeg med Buk og med Tak
Strax lovede ikke at feile.

Saa kom jeg afsted med det hele Hof,
Rask Dampen fremad os førte,
Mens Kongesaluten, der mødte os
Fra Sextus og Flaaden, vi hørte.

Flagsmykkede laae alle Skibe nu der
Med Master og Ræer mandet,
De blev, da Havet var glat som et Speil,
Saa smukt giengivne i Vandet.
Saa kom vi ombord, og der vi besaae
Localet, bestemt til Prindsessen,
Saa i Kahytten blev déjeuneert
Af Kongen, af os kun i Messen.
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Ved hver en Skaal blev der løsnet Skud
Af svære Kanoner underneden,
Hvormeget de ogsaa dundrede løs,
Generte det mindre end Heden.
Saa damped vi hiem, hans Majestæt
Glad over de gode Udsigter;
Han glemte: jo blidere Haabets Smiil,
Dessnarere ogsaa det svigter.

Hun kom da, hans Brud, saa yndig og bly,
Til Pladsen, hun skulde indtage;
Hvorvidt hun passer, man tvivled alt paa,
Bekræfted de kommende Dage.

Jeg var hendes Læge i al den Tid,
Hun her i Landet blev hiemme,
Og kæmpede, som hendes Ridder, mod Hver,
Der mod hende hæved sin Stemme.

De passed ei sammen — end et Beviis
Paa Savnet af Statsmænd med Snille,
Og det har været fra Arilds Tid
Til Danmarks Ulykke en Kilde.
Paa Damperen hiemad et lille Digt
Jeg med min Blyant nedskriver.
Da Kongen det saae, han sagde: „Det
„I Berlingeren trykt vel bliver?*4
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I Bladet det kom; men hvad der stod,
Jeg ikke længer kan mindes;
Ifald det var Ønsker, desværre de ei
Iblandt de opfyldte vil findes.

XIX

EN THRONE FOR ET DIGT

Om Hiarne fortæller Sagnet, et Digt,
Kort nok, forskaffed ham Kronen;
Det Samme kunde ha’e skeet med mig,
Hvis jeg havde ønsket mig Thronen;
En Throne, hvor aldrig Regieringens Pligt
Den dertil vel slupne trætter,
Hvor Folket hverken med Haand eller Mund
Graae Haar i Ho’edet ham sætter;

En Konge, der vel ei er mere end
Et Skyggebilled, men ikke
I venstre Side faaer Sting, ifald
Paa høire han ønsker at ligge;
En Konge, af hvem der ei fordres meer
End, at han Taler kan holde,
— Hvad dog, i Forbigaaende sagt,
Besværlighed nok kan volde;
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En Konge, der for Audientser er fri,
Som for Supplik og Adresse,
Og næsten aldrig er Gienstand for
En kaad og hensynsløs Presse;
En Konge, der skyder sig Thronen til,
Og, hvis han selv det ei mægter,
Altid en god Ven i Baghaanden har,
Som heller aldrig det negter.

Dog Notabene ved Thronen staaer:
Et Aar kun paa den man sættes;
Ei af Apanagen hans Majestæt
En eneste Dag kan mættes.

Engang, min Muse mig havde bragt
Bag Grændsen af dette Rige,
Prinds Christian ved et Gilde fik
I Sinde til mig at sige:

„Vil De ikke her ha’e Indfødsret?"
Jeg svarte: „Det vover jeg ikke,"
— Forstaaer sig i al Underdanighed —
„Jeg kan ei skyde, ei drikke."
Han indsaae nok, jeg havde ei Lyst
Til dyrt at betale den Ære,
Og siden han og de Andre mig lod
Fri for Anmodningen være.
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Et Par Aar efter Prinds Christian
Som Konge i Danmark byder,
Mens Sønnen førte det samme Navn
Der, hvor man sig til det skyder.

Til
To
Da
Jeg

Kongen og Dronningen havde jeg
festlige Sange digtet;
Gienklang de fandt hos Alle og Hver,
havde ei Opgaven svigtet.

Nu tilhvidsked Kongen sin Søn: „Du maa
„Til Æresmedlem ham giøre1“
Og Æresmedlem jeg blev; men kan
Det ikke til Thronen mig føre?
Jeg sagtens aldrig en Bøsse afskiød,
Det vil sig nok En paatage;
Hvor mange kom ikke høit paa Straa
Ved Nytte af Andre at drage?

Jeg siden var der en eneste Gang,
Qvartseklet omtrent derefter,
Da paa vor elskede Kongeslægt
Med Glæde hvert Øie sig hefter.
Og der lød atter til dem min Sang,
Af Hiertet blev stemt mine Strænge,
Til Hiertet troede jeg ogsaa at see,
Som dengang, Tonerne trænge.

98

For den, for Kronprindsen og hans Brud
Lød gientaget Hurra derude,
Hvad vi havde seet, hvad vi havde hørt,
For Danmark maa Lykken bebude.
For saavidt kun, som dette beroer
Paa dem, som Thronen skal smykke;
Desværre til Kamp med dem vi see,
Hvad Folket sig kalder, udrykke.

Og hvad der skulde vort Frihedstræ
Beskytte mod Fyrste Vælde,
Arbeider mere og mere paa
Det at beskiære og fælde.

XX
HOSPITALET

[1825—41]

Paa Hospitalet de sexten Aar,
De gaae mig aldrig af Minde;
Thi færre Sorger end efter den Tid
Sig om vor Livsbane spinde.
Arbeide havde jeg meer end nok,
Og Lønnen var ikke lille,
For Pungen og Hiertet lige stor,
Hvis man dem vil sammenstille.
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Med Iver jeg tog mig af mit Kald,
Det følte de Syge sikkert,
Og de Studerende, troer jeg vist,
Det kunde see uden Kikkert.
Her vi vore Hvedebrøds Dage nød,
Hvor gamle dog lige friske,
Og Maaneder ei, men hvert et Aar
Med Honning kunde opdiske.
Her fødtes de Tre, her alle Sex
Rundt om os Glæder udbrede
Trods Ængstelsen, som deres Sygdom tidt
I Aarenes Løb os berede.

Behagelig var vor Omgangs Kreds
Og udstrakt ikke mindre,
En Aften hver Uge vi modtog Enhver,
Det vared dog kun et Par Vintre.
Bevertningen først var tarvelig,
Saa Moden lidt mere fordrer;
Og hvis vi, som siges, vil være med,
Adlyde vi maae dens Ordrer.

Jeg mindes, at efter Brylluppet vi
Hos os vilde Slægten samle;
Vi regnede nøie, snart Tallet steg
Til fiirs, baade unge og gamle.
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Det næsten ene var min, dog ei
Man undres vil ved at høre,
At elleve gifte Søskende kan
Min Fader paa Stamtavlen føre.
Posteier, Smørrebrød, Viin og Punch
Og Kage var Tractementet;
Dengang det var saa almindeligt,
At Ingen meer havde ventet.

Det vared ei længe, før da, som nu,
Man deraf Næserne rymper,
Nu man sig ved en lille Svingom
Foruden Champagne Knald krymper,

Hvor ti Slags Vine og ti Retter Mad
Det mindste er, man kan yde,
Selv om man ei regner sig til den Stand,
Som Trods Creditorerne byde.

Jeg skrev et Digt, et Forslag til
„For Maadehold en Forening",
Jeg kunde ogsaa glæde mig ved,
Alverden deelte min Mening.
Ved Gilderne hiemme paa Bordet kom
En Vinter kun trende Retter
Og to Slags Vine; Exemplet bedst
Skal virke, jeg forudsætter.
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Det hialp dog ikke — mod Moden ei
Det nytter i Kamp at drage.
Blev Alt ved det Gamle? Nei tvertimod,
Selv her saae vi Luxus tiltage. —
Hver Sommer Familien paa Landet laae;
I Førstningen valgte vi Stedet,
Hvor fierde Christian bygged sit Slot
Og Sophies Vugge var redet.
Om Lørdagen ud, om Mandagen ind,
Besværligt var det tilvisse;
Men da Forældrene boede der,
Vi gierne glædede disse. —

Men falder mit Blik paa de sexten Aar,
Ublandet er ikke min Glæde,
Hvad der jeg har giort, hvad der forsømt,
Jeg grant seer her dette fremtræde.
Dog om jeg end Meget, oprigtig talt,
Bebreider mig ikke saa sielden,
Jeg henter mig en ikke ringe Trøst
Fra Mortalitets Tabellen.

Før min Tid stedse den større var,
Den er i Udlandet ei mindre,
Desværre dette ei altid kan
Mig i mine Skrupler hindre.
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Saa gaaer det endnu, naar Nogen døer,
Som jeg behandled alene;
Mig synes, at jeg har Skyld deri,
Hvad Andre saa om det mene. —
En Morgen jeg blev til Kongen kaldt,
Nys Saxtorph til Graven man bragte,
At træde ind i den ledige Post,
Det var det, mig Kongen paalagde.
Trods hver en Grund, anført derimod,
„Ei den,“ vedblev han, „De mener,
„I Spidsen skal for Stiftelsen staae,
„Om han det end ellers fortiener.“

— Jeg vidste, hvori hans Fordom bestod —
„Hvis De det ikke vil giøre,
„I Kiel og i Altona findes der To,
„Hos hvem jeg mig da vil forhøre/4

„Det vilde/4 udbrød jeg, „dog være en Skam
„For vor Høiskole, hvis ikke
„Den selv havde dannet en dygtig Mand,
„Som dertil kunde sig skikke.
„Jeg kiender hine, men Ingen af dem
„Har sig udmærket ved Noget;
„Den Ene ei heller, saavidt jeg veed,
„Har mindste Kiendskab til Sproget/4
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Med „Enten—Eller“ fra Kongen jeg gik
Og tænkte derpaa et Par Dage;
Det var en alt for vanskelig Sag
Til hurtig Beslutning at tage.

Jeg bød ham mit Forslag: „I Gagens Sted
„Den ledige Bolig og Navnet/4
Dermed jeg vel stillede ham tilfreds,
Men havde mig selv ikke gavnet.

Skiøndt Embed, Gage og Bolig beholdt
Den Lærer, jeg netop vilde,
Den Forurettedes Rolle dog
Vedblev han altid at spille.
Tilfreds allermindst min Hustru blev.
Hun vilde saa nødig flytte;
For at faae Taaren aftørt jeg maa
Min hele Svada benytte.
„Det er,“ jeg.sagde, „en vigtig Grund:
„Ei Koste, forslidte og gamle,
„Naar rigtigt det skal fra Haanden gaae,
„Kan op med de nye hamle.

„Og skiøndt jeg føler, at Aandens Kraft
„Endnu er stedse den samme,
„Jeg troer, Hospitalet er bedre tient
„Med en Green af den yngre Stamme.
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„Desuden — hvor snart svinde fire Aar! —
„Saa skal vi jo herfra flytte;
„Derfor, min elskede Hustru! til
„Fornuftens Stemme Du lytte!“

Vi flyttede — men vare glade ved,
Da fem Aar var svundne, at kunne
Skraas overfor i en solvarm Gaard
En lysere Hiemstavn finde.

Lys var den, dertil saa hyggelig
Som ingen, vi hidtil beboede,
Og ingen derefter af dem, hvortil
Vor Arne vi flytte lode.
Og her, jeg ikke det negte vil,
Saalænge vi bygged vor Rede,
Trods Ildløs, Brandbyld og Cholera
Vi savned ei nogen Slags Glæde.

Vi havde to Døttre, dernæst en Søn
For Alteret seet fremtræde,
Modtage dem, som Haanden de gav,
Med fuld Fortrøstnings Glæde.

Desværre atter vi maatte derfra,
Med Lys bytte Mørke og Tummel,
Vor Livs Horizont da viste sig
Med hvert et Aar mere skummel.
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Og hielpe giorde det ei, da vi
Igien til et bedre droge;
Da brød for Alvor Uveiret løs,
Og mange Lynstraaler nedsloge.

XXI

RUSLAND

[1844]

„Prinds Fredrik, med Storfyrstinden gift,
„Dem gierne vil consulere
„Og beder Dem reise, saa snart De kan;
„Sygdommen Dem Brevet kan lære."
Saa sagde Kongen og Brevet mig gav;
Jeg saae, at al Hielp var for silde,
Og sagde ham det, men tillige, at, hvis
Han ønsked det, reise jeg vilde.

Men Grunden, hvorfor at netop til mig
Derom Anmodningen sendt var?
Helbredet ved mig Landgrevinden blev,
Da nys hendes Lunge betændt var.
Saaledes den Seddel, jeg havde derved
Suurt nok mig maattet fortiene,
Forvandlede sig uventet til
Ducater og Ædelstene.
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Som Kongen det vilde, den fierde Dag
Derefter til Lybek vi fare;
Min Søn efter Hustruens Ønske var med,
Han skulde paa mig tage Vare.

Selv havde hun gierne taget med,
Men hun var i Skaane og kunde
I al det Hastværk ei sit Toilett’
Forsynet faae nogenlunde.
Vi damped omtrent i fire Døgn,
Før Petersborg os modtager;
Til Zarskoje-Selo i en Wagon
Endnu samme Aften jeg drager.

Strax man fortalte, hvad alt bekiendt
Af Prindsens Brev var mig blevet,
Dog Sygdommens Gang fra første Færd
Lidt nøiere blev beskrevet.

Livlægen havde ei tidsnok kiendt,
Hvad der sig i Lungerne giemte;
Hvis Keiseren det at vide fik,
Han vistnok Straffen ei glemte.
At denne vidste alt god Besked,
Den Gamle man knap fortalte,
Før alle mulige Straffe for ham
Phantasiens Pensel udmalte.
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Nu Dronningens Livlæge sagde mig:
„Vi Keiseren ei kan formilde,
„Men De, som Fremmed, De kunde maaskee
„Langt bedre hans Vrede stille.
„Om et Par Dage han kommer først hiem,
„Da fordrer han, De skal svare,
„Og som vi bede, saa haabe vi,
„De vil Collegen bevare/1
Da Keiseren kom, jeg strax blev kaldt,
Han venlig Haanden mig rakte,
I Blikket stod Sorgen, men Tanken om
Livlægen et Lyn deri vakte.

„Jeg veed, hvad hun feiler,“ han sagde, „jeg veed
„Ei mindre, hvad Lægen forsømte,
„Og Ingen kan sige, at Uret det var,
„Ifald jeg med Strenghed ham dømte."
Jeg svarte ham med, hvor svært det var
Den Sygdom itide at kiende,
Men saae i hans Mine og Øie, at det
Ei kunde hans Vrede afvende.

„Den sidste Czar og den sidste Khan
„I Rusland" — saa nylig jeg læste
Den strenge Nicolas blive kaldt —
Mig derved en Frygt indblæste.
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Jeg svarede raskt: „Hvert Menneskes Lod
„At feile det altid maa blive,
„Men negte ei vil Deres Majestæt:
„Det keiserligt er at tilgive!'*

„Jeg tilgiver/4 sagde han, „dog længer ei
„Min Datter han maa behandle.
„Hvad siger hun saa?“ — „Vist Intet, naar vi
„Unaaden til Sygdom forvandle/4

Saa jeg vedblev: „Storfyrstinden det sagt
„Med Sandhed er allerede;
„Thi alt i tre Dage han sygnede hen
„I Frygt for Keiserens Vrede.44
Saaledes han slap, og jeg derved vandt;
Min Ankomst ei havde behaget
De andre Læger, men nu af dem
Med Venskab strax blev modtaget. —
„En døende Engel44, med disse Ord
Er fuldt Alexandra afbildet,
Om Livet alt længe den visse Død
Med Tiden har Tærninger spillet.
„En Engel i Aasyn44, som hun for mig laae.
„En Engel i Hierte!44 udbryder
Hver Læbe i Rusland, naar hun bliver nævnt.
Nu det i Taarer gienlyder:

109

„En Engel i Taalmod!" Ja vist og sandt!
I henved tredive Dage
Jeg aldrig hørte og aldrig saae
I Blik eller Mine en Klage.
Engang hun sagde: „Hvis De har Lyst
„Mine Smykker at see, jeg vil skikke
„Bud til Dem en Dag, naar Himlen er klar,
„Saa bedre i Øiet de stikke."
Jeg kom ogsaa, og, saa gierne jeg vil,
Knap Taaren jeg holder tilbage,
Da bleg og hentæret jeg hende saae
Med Engle Smiil mig modtage.

I Vinterpaladset jeg havde nys seet
De tre Storfyrstinders Billed,
Det ene hende i Sundhedens Flor
For beundrende Blik fremstilled;
Og som de viste sig der, med Grund
Man kunde dem Skiønheder kalde,
Men negte ei Nogen vilde, at hun
Den yndigste var af dem Alle.

„Alt det har jeg baaret," hun sagde, „og det
„Min Sygdom jeg vel tør tilskrive,
„Ved Bryllupsfesterne maatte den jo
„I det mindste forværret blive."
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Hun glæded sig ved at vise mig Alt,
Dousiner af Ringe, Brystnaale,
Af Armbaand og Diademer, hvis Værd
Jeg kunde ei veie, ei maale.
De tiente til Stads, til Nytte nu;
Thi da hendes Lidelser endte,
Den Million, som de ansaaes værd,
Til et Hospital man anvendte.

To Gange daglig jeg hende saae;
I Værelset tæt ved tilstede
Var Keiseren, og for ham vi maae
For Sygdommens Gang giøre Rede.

Og var han en Dag i Petersborg,
Hver Time blev telegrapheret;
Som Fader saa øm og kiærlig, hvorfor
Har ellers saa haard han været?
Den øvrige Tid var min, og i den
Til Staden som oftest jeg kiører,
Der holder en Drosche til mig parat,
Og Tieneren er min Fører.
Der møder min Søn, og der vi rundt
Fra et til et andet Sted fare,
Mens hundrede Gange der spørges om
Storfyrstinden, og hvad skal jeg svare?
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For os efter Ordre aabne staae
Museer, Kirker og Slotte,
Og i overalt at benytte dem
Vi vare unegtelig flotte.
Den længste Tour var til Peterhof,
For vor Skyld Vandene springer,
Frem og tilbage vi kiøre derhen,
Som havde Hestene Vinger. —
Jeg var taget over for at afgi’e
Mit Oversyn, derpaa tilbage
At reise efter en Uges Tid;
Alt gaaet var Borten Dage.

Da sagde hun til mig: „Fordrage jeg kan
„Ei Mandt, som Keiseren sender,
„Og som herefter behandle mig skal,
„Naar hiemad tilbage De vender.

„De mindst maae blive en Uge endnu!“
Da ogsaa den var henrundet,
Mig Keiseren bad om endnu mindst to,
Hans Yndest havde jeg vundet.

Jeg var af det Hele hiertelig kied
Og svarte: „Lad os accordere,
„Hver af os vil slaae den ene af.“
Han heller ei fordrede mere.

112

Da jeg før Afreisen til Keiseren kom,
Han hiertelig mig omfavner
Og siger, idet han bad mig Farvel:
„Jeg veed, Alexandra Dem savner!"

Og aldrig jeg glemmer det yndige Smiil,
Hvormed hun Haanden mig rakte.
Hvad Under, at det min Lyres Stræng
Til Toner ved Baaren vakte.
Jeg havde ført et Schlaraffcnliv
— I „Zarskoje-Selo“ det forklaret —
Jeg boede, kiørte, spiste og drak
Saa keiserligt som Honoraret.

Til Woronzow blev jeg en Morgen kaldt;
Tandløshed og afmægtig Stemme
Var Skyld i, at, af hvad han sagde mig,
Kun Hælvten jeg kunde fornemme.

„En Stierne? En Daase? De vælge selv!"
Forstod jeg dog, og ikke længe
Paa Korsveien staaer jeg, men lader hiin
Af denne sig gierne fortrænge.
Med den og med en fra Prindsen, samt
Et Tusinde blanke Ducater
Den femte Juli jeg gik ombord
Med Farvel til de russiske Stater.
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Kun Keiserens Daase — den anden jeg har
Naturligviis endnu i Giemme —
Jeg og min Hustru til bedre Brug
End til Opbevaring bestemme.

I hele ti Uger vi reiste for den,
Det var til langt større Glæde
End at paa Kiolen stundom at see
En Stierne blandt fleer tage Sæde. —

At Ruslands Ducater ei holdes paa,
Jeg kiendte for længe siden.
Men spørges: hvoraf? jeg nødes at gaae
Et Par Aar tilbage i Tiden.

Storfyrst Thronfølgeren, han, som nu
I Rusland Scepteret fører —
Og Navnet „den Store" fortiener saa vist,
Som han er Folkets Velgiører —
Kom syg og skranten til Kiøbenhavn
Omtrent i tyve Aars Alder;
Da han blev værre, hans Gouverneur
En dansk Æsculap tilkalder.

Men med hans egen kan denne ei om
Behandlingen enig blive;
Tilkaldt, hvem af dem har Ret, jeg skal,
Saa fordres, min Dom afgive.
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Men, da den Syge man nødig vil
Med trende Læger forskrække,
Jeg, uden at see ham, min Mening maa
Om Begges Behandling aflægge,

Og uden at vide Navnet paa den,
Som raader hiint eller dette,
Kun Sygdommens Gang forklares mig,
Derefter maa jeg mig rette.
Det traf sig, at Dommen lød paa det,
Den danske Collega raadte,
Og derpaa jeg med et høfligt: Farvel!
Fra Scenen dengang aftraadte.

Jeg kiørte hiem, og den næste Dag
Deroppe fra kom. Honoraret:
Et Tut med Ducater; fem Gange fem
Jeg finder deri forvaret. —

Men nu tilbage til Reisen igien!
Trodt Alt, hvad man for mig giorde,
Jeg følte mig dog forunderlig let,
Da atter jeg steg fra Borde.
Vi Reisen derfra og Reisen derhen
Med Damp over Lybek fuldførte
Og glæded os ved, at den hele Tid
Ei den mindste Vind §QDet rørte.
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Hiemad især var Dampskibet fuldt,
Og Tiden gik ikke saa ilde,
Ei Dagen blev lang, vi vexlede med
At spise og Whist at spille.

Men da nu paa Toldboden mig modtog
Børn, Hustru, Frænder og Venner,
Da følte jeg, at man Hiemmets Værd
Ved Fiernelsen dobbelt erkiender.
Til Sorgenfri kiørte jeg samme Dag,
— Min Ankomst selv vilde melde —
Og maatte nu om mit Ophold Alt
Ved Taffelet nøie fortælle. —

En Maaned efter det Budskab kom:
Alexandra havde udaandet.
Dengang mellem Danmark og Rusland ei,
Som haabet, knyttedes Baandet.
Og Ingen havde en Anelse om,
At var en Snees Aar forsvundet,
Det skulde atter, ei mindre fast,
Imellem dem blive bundet,

At Kongedat’ren fra Øresund
Til Nevas Bred skulde drage
For der af Russernes store Czar
Thronarvingens Haand at modtage.
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Men naaede den russiske Perle ei
Dengang til Danmarks Strande,
Desklarere straaler den danske, som vi
I Rusland siden saae lande.

XXII

NYE STRELITZ

[1844]

I selvsamme Aar, men seent i Høst
Mig Kongen paa Gaden beder
Om at ta’e til Strelitz, tillige at
Jeg snarest Reisen tiltræder.
Ham Kronprindsessen nys skrevet har:
Af Sundhedshensyn hun Hiemmet
I denne Vinter forlade ei tør;
Jeg skal som Læge bestemm’et.

Strax jeg og min Hustru toge afsted;
Hos Steffens tilbage hun bliver,
Mens fra Berlin til Neu Strelitz jeg
Med Extrapost mig begiver.
Kronprindsen var med os reist til Berlin,
Og hans Wagon vi benytted,
Imens han sig og sin Cabriolet
Op i en Bagagevogn flytted. —

117

Det var i Grunden en kiedelig Sag,
Jeg nødig vilde afgiøre;
For at hun hellere bli’er, hvor hun er,
Log sig ikke lidet anføre.

Men Ret havde Kongen dog ogsaa i,
Hos Manden skal Hustruen være;
Hos hende Læge, hans Undersaat,
Hvordan mon jeg ad mig skal bære?

„Hvem er,“ jeg spurgte, „vel Læge hos
„Storhertugen?*4 — „Barez,44 lød Svaret.
Jeg til ham gaaer, be’er ham følge med,
Og villigt strax han modta’er’et.
Vi kiørte en Nat de horten Miil,
Og Søndagen over vi bleve,
Udspurgte Prindsessen, og derefter vi
Blev enige om at skrive:

„Saa vel er for Tiden Prindsessen, at hun
„Hiemvende kan uden Fare,
„Men for et muligt Tilbagefald
„Vi kunne aldeles ei svare!44

Hvem faaer saa Skylden? Ei ene vi,
Men den, som saa gierne det vilde.
Hvad der skal skee, underdanigst vi
Til Majestæten henstille.
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Hun blev. Kronprindsen ta’er hiem igien,
Forinden han Barez dog byder,
Mens de i Haven spadserte omkring,
En Liste paa alle sine Lyder.

Paa Hiemveien vilde min tydske Ven,
Om ogsaa det sandt var, vide;
Han havde fortalt, at i senere Tid
Han dem alle forstod at bestride.

Der kom i det samme en ny Station,
Samtalen herom afbrødes,
Paa Bane jeg bragte et Emne, saa jeg
Til Svar paa det Spurgte ei nødes. —

For Speilet staaer nu paa min Consol
Et Uhr med en sørgende Qvinde,
Fra Kronprindsessen det blev mig sendt,
Om denne Reise et Minde.
Jeg har i min Skuffe et lille Brev,
Hun senere har mig tilskrevet,
Et Vidne om, at det danske Sprog
Af hende ei glemt er blevet. —

Hiemreisen var kold i Storm og Snee,
Og koldt blev jeg ogsaa modtaget
Af Majestæten; jeg vidste, at ham
Resultatet ei havde behaget.
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To Aar derefter han bad mig om
Min Reise derhen at gientage.
Ved simpelt Afslag jeg vovede paa
Mig dette Hverv at unddrage.
Paa Falderebet alt Skilsmissen stod;
Hvad kunde mit Ord vel giøre?
Jeg sagde ham det og mærkede godt,
Det skurrede i hans Øre.

Men hverken dette ei heller hiint
Jeg følte paa nogen Maade
Berøve mig, hvad mig altid var kiært,
Hans Tillid eller hans Naade. —
Saaledes jeg havde i eet Aar besøgt
To høist forskiellige Lande,
En stor Foliant, en lille Duodez,
Og kunde Forskiellen sande.
Fra Hamburg til Kiel en Sneestorm holdt
Wagonen en Time tilbage,
Og i Hotellet vi, nødig nok,
Et Døgn til Takke maae tage.

Der et Par Timer med Passiar
Hos Hegewisch jeg forjager;
Men vise mig, hvad han siden blev,
Derfor han i Agt sig tager.
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Jeg havde til Reisen lagt Penge ud,
Og da jeg min Regning afgiver,
Hans Majestæt ved det ringe Beløb
Med Rette forbauset bliver,

Omtrent som, da jeg fra Rusland kom,
Og, hvad jeg der havde hævet,
Betalte igien; vant var han ei til
At modta’e, kun at blive krævet.

XXIII

DØDSNATTEN

[1848]

Det var et Kongepar, et, hvoraf
Stolt hvert et Rige kan være,
Og som, trods Tidens vragende Aand,
Den maatte agte og ære.

I Hæder og Velstand Landet gik frem,
Fred var der ude og inde,
Som Videnskabens og Kimstens Ven
Han ogsaa dem Silke lod spinde.

Men Friheden? Hvad var at klage paa den?
Strengt Retten og Loven blev pleiet,
Og negtes ei kunde, hvad end der blev sagt,
Efter dem kun Pressen blev veiet.
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Var den ei for streng? Jeg gierne tilstaaer,
Nødvendig var neppe de Straffe,
Hvortil saa mange af dem blev dømt,
Som kun Nøglebøsser lod plaffe.
Mod det svære Skyts, som sigtede til
At faae Thronens Støtter omkastet,
At Loven blev hævdet i al dens Kraft,
Kan det med Grund blive lastet?
Som Tanken, saa Ordet og Pressen frie,
Naturligst synes at være,
Hvis ikke — det smagte formeget af
Socialisternes Lære.

Min Pen i sin Tid har sværmet derfor,
Var nær ved at blive muleteret,
Men jeg, som Flere, er siden den Tid
For Stær bleven opereret.

Jeg klarere seer, at, løst fra hvert Baand,
Til Frækhed Friheden bliver,
Og Jorden, giødet med dette Stof,
Anarchiet kun Yppighed giver.
Ja naar man seer, hvad i Politik
Den frie Presse har brygget,
Mon ikke man ønske maa, at i den
Ei et eneste Ord var trykket? —
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Hvad var hans Dronning, hans skiønne Viv?
En Danneqvinde paa Thronen,
Som, selv om hun ikke til den var født,
Sig havde giort værdig til Kronen.

Fra hendes Hierte, et Kiærligheds Væld,
Udsprudle de klareste Straaler
Og naaer overalt, ikke mindst til den,
Hvis Armod Lyset ei taaler.
Hvad aldrig hun under sit Hierte bar,
Trods Nogen hun i det favner,
Og Tusinde hende velsigne, fordi
De moderlig Omhu ei savner.

Hvad dertil hun var, og hvad hun bar
Som Hustru i Prøvelse Tiden,
Det saae jeg, da i hans Døds Time hun
Stod trofast og kiærlig ved Siden.

Ja Dødsenglen kom, uventet og brat,
For tidlig vist ikke mindre;
Mon der ikke ofte var Ledighed til
Hans Savn med Sorg at erindre?
Saa kraftig han lod til at være, en Orm
Dybt i hans Hierte sig giemmer;
Den nøder ham til at standse sin Gang,
Ham Brystet den sammenklemmcr.
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Den voxede stadigt, forgiæves tilsidst
Imod den Lægerne strider,
Og, før den seirer, i flere Døgn
Med sielden Taalmod han lider.

Hun sidder ved Sengen den lange Dag,
Hans Hænder i sine hun holder,
Med Blikket mod ham, som giver og ta’er,
Til Bøn saa ofte dem folder.

Og medens Sygdommen raskt skrider frem,
Og Sorgen stiger derover,
At bringe Trøst og at vække Haab
Min dristige Muse vover.

Han aandede end, da paa Trappen mig kom
Den vordende Konge imøde
Og spurgte mig der, hvorlænge endnu
Det vared, inden han døde.
„Og, naar det er skeet,“ han føiede til,
„Hvad saa?“ Paa Timen jeg svarte:
„Det ventende Folk De strax give det
„Af ham selv for længe bevarte!"
For længe, for sig — for Folket vist ei!
Jeg Tvivlen derom kan ei giemme,
Og allermindst nu, jo mere man seer,
Hvad dristig sig kalder dets Stemme.
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Det være langt fra, jeg ønsked beholdt,
Især under Forhold som disse,
Absolutismen i al sin Kraft,
Dens Følger var da for visse.

Skal flyttes et Træ, med Omhu man først
Bearbeider Jorden paa Stedet
Og sørger vel for, at Gruben er dyb,
Som bliver for Roden beredet,
Og at en erfaren Gartner det kan
Beskierme, røgte og pleie,
Saa at det breder sin Skygge vidt,
Og dets Frugter faae Kraft i Eie.
Hvis dette ei skeer, spørg Saga derom!
Hun synger med skurrende Toner
Om Frihedstræet, tidt giødet med Blod,
Omslynget med Illusioner.

Endnu, Gud skee Lov! det, som vi fik,
Ei deraf besudlet vi skue
Og frygte ei for, at de vilde Skud
Dermed i Tiden vil true.
Men Hvo tør negte, det bedre var,
Hvis itide man havde lyttet
Til Sagas aldrig skuffende Røst,
Før Træet blev hertil flyttet? —
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Udaandet knap var hans sidste Suk,
Endnu samme Morgen udsprudler
En Kilde frem under Træets Rod
Og frækt hans Minde besudler.

De havde Hastværk, de Tidens Mænd;
I deres Eenfold de tænkte,
At Danmarks Lykke beroede paa,
At Pressens Baand bleve sprængte,

Og Alle let kunde styre det,
Naar de sig i Frihed sole.
For Mange det synes nu først at opgaae,
At derpaa man mindst bør stole. —
Da han i Roskilde bisat blev,
Plads lige foran hans Kiste
Man — Gud maa vide, af hvilken Grund —
De fire Læger anviste.

XXIV

Samtibige QSettner.
Man neppe har mange Exempler paa,
At den, der . saa høit sig hæved
Som Síjorúalbfen, følte ftg felo faa libt,
Saa ringe Opmærksomhed kræved.
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Den Sag er bekiendt, Exempler nok
Som Vidner man let kan stævne,
Af dem jeg flere oplevet har,
Jeg her ikkun eet vil nævne.

Forsamled i Roskild, Stænderne ham
Indbød til et festligt Gilde,
Han fulgte med mig og et Venne Par,
Jeg Heste og Vogn kunde stille.

Og festligt var Gildet, Kunstneren værd
Og dem, som ham dertil indbøde;
Min Muse havde jeg taget med,
Til Skaalen høit Strængene løde.

Men da efter Bordet vi giorde en Tour
I Byen, smukt illumineret,
Han sagde: „I Dag vistnok bliver her
„En Bryllupsfest celebreret.4*
Det faldt ham ei ind, at det var ham selv,
Den Hyldest af Byen blev ydet
Som Tegn paa, hvor høit den skattede ham,
Forinden det blev ham betydet.

Den næste Morgen Domkirken besee
Han vilde; der medfulgte Flere,
Blandt Andre En, som i mange Aar kiendt
Af ham sig troede at være.
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Jeg mindes ham grant, i en grøn Kiole klædt,
Paa Støvlerne gule Kraver,
Og graa Hat paa Hovedet; med os han
I etvæk snakkende traver.

„Er det Graveren?" spurgte Thorvaldsen om,
Saa lidet paa Klæder han agter,
Og Alle, der soled sig i hans Lys,
Saa lidet gienkiende han magter. —

Kort før hans Død jeg saae ham ifærd
Med et Basrelief, næsten færdigt,
Hvor Hygæa med Slanger staaer for Æsculap.
„Dem det er," han sagde, „ei værdigt!"
Da jeg ei forstod ham, udbrød han strax:
„I Marmor til Dem bli’er det hugget."
Det skede dog ei, thi forinden blev
Af Døden hans Øie tillukket. —
Mon Danmarks Digtere ved hans Grav
Begeistrede Strængene stemme?
Min Muse maatte bebreide dem,
At næsten han gik dem ad Glemme. —

Blandt dem, der ham ligned i Ydmyghed,
Om ikke just ganske i Hæder,
Saa dog i Gavn for vort Fædreland,
Er En, jeg Plads her tilsteder;
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En, der i Fyrste- og Folkegunst
Har staaet saa høit som Nogen,
Indtil af Begge henkastet han blev
Ufortient, som vanligt, i Krogen;

En Aristides i Hierte og Aand
Han ydmygt Jublen modtager,
Og, naar den forvandlede sig til Haan,
Han aldrig udbryder i Klager.
Seg bar IjaitS Stege, jeg bar IjanS SBett;
So meer tjam partierne Ijaane,
©eSftærtere ioner til fjan§ 9toe§

SDltn SRufe Strengene laaner.
Saa liter bar 5Dtanbag§ Sfjombren fjant

Som o§ — mig, Salicatt), $aagen —

Sfiønbt jeg juft ilte fan rofe mig af,

Sit Sutten bar mig benaagen.
Og faa paa SlaretS tortefte ©ag,

©en, tjborpaa ban føbte§ Ijernebe,
Sebfaget fjan§ Sfaaí Web beb SoefobS $3orb

Slf SlUe meb jublenbe ©læbe. —
@n trebie Stierne af førfte Stang,

Samtibig og ilte minbre,
S£aa ©annetnarfs fpimmel, ftor og tiår,
SBeunbrenbe faae »i tinbre.
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S Sfjemté’ Sempel, i ftunftenS $aU
Se toenbe fipfet ubbrebte,

SRenS benne til SroenS Sliter tjat
S tufinboiiS førte be SJilblebte.
Som Ørfteb ogfaa bet SDtpnfter git,

Som SlHe i førfte fRcefle,

Ser Hæftes fammen faamangen Sip
fjor bereS Straaler at bælte.
53lanbt bem, ber virtebe tit fertil,
æar Srunbtoig ogfaa, min ffætter,
Som „StorbenS proppet" man fenere pant

Sangt ooer be Slnbre fætter.
SmenS pan præteb’ bet ftore £)rb,

SmenS pan opfanbt bet lide,
$an§ SSanbel i ®et og 2Ht tunbe man
®i fom Stempel fremftiUe.
$an3 Slanb »ar fom et gniftrenbe Spn,

§anS ftærte Støft fom en Sorben,
¿líen efter ben man alene faae
Utrubt fremffpbe af Sorben.

Set Søftet gao om en frobig §øft
$aa gamle Sannemarfé Sletter,
¿i tatfe Sub, potó ei, i betó Steb,

Set 9?aOnet paa Äortet ubfletter.
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Seraf be Sibsler, umobne grugt,

$£aa golte^øiflolen ubtlceltet,
Seraf ben Snbbilbflljeb, ®iv og Strib,
Som fj-æbrenelanbet tjar fvætfet. —
Slanbt Stiernerne ogfaa vi regne tør

føeiberg, íjan§ SOÍober, Ijan§ Äone;
§»er i fin Spfjære ei beileb omfonft

Sil ber fig at vinbe en Srone.
Sil (SfjriftianSljavn og bernæft til
Set tynbige Slofenvænge,
Jpvor vanbreb jeg ilte tit til bem

Dg bvælebe gierne og længe,

Sofjanne fíouife beunbrenbe faae
@n SfJtabS i §iemmet at vinbe,
6i minbre enb ben, man ijenbe gav
$aa Scenen fom Æunftnerinbe.

Sor Omgang var i be førfte Siar ftor
— Ses vil i Srinbring ben bringe —

Slieb Saytorplj, Sltynfter og $eter Sang,

SJieb 5fBeterfen, Siofenvinge,
Slleb ©alicatas, fjun faa elffelig,
§an flot ei alene i jungen,

Slien fnart til Sefjag og fnart igien
Sil Wrgrelfe ogfaa i Sungen;
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SDÍeb Saltfjafar Winter; fjant aHerminbft

Seg agter at fætte t Krogen;
Semijtlig, naib fjan bar font $aa,
SambittigfjebSfulb trob§ Siogen.

9?aar Snfebronningen jeg uitbta’er,

Den enefte bar fjatt af Sllle,
§bt3 gøbfefåbag funbe fra min Streng
Stjfønffningå Qbabet fremtalbe.

$ber Dag i flere Star fpifte fjoS o§

Do Kære Sbogre, herefter
SReb en af bem eller ogfaa nteb Dfjal

S Slat jeg prøbebe Kræfter.
Dm Sønbagen famlebe bi en Deel
9lebeuer, Sbogre og Senner,
Slf Sørnene og; fom ofteft ba
W?eb S’fjombrer Slftenen enber.
Do Sange íjber Sinter bi Silbe giør

3íor mine Solleger íjerfjiemme,

§bor i ben flotte Slnretning bi
Wleb Dibené gorbring maa ftemme.
Seg Ijabbe ffrebet et Digt, íjbori
Seg Darbeligljeben forfbareb,
Dg Sieglen fulgte fjbert SRaaltib fyfö o§;
Det bog tun en Sinter bareb.
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ftom bibt berømte Solleger fra
Ublanbet, giorbe tot ®ilbe,
Cg bore egne inbbubne bleto til

2Reb bem fig fmuft at inbftiHe.
Seg tjuffer Slmrnon og Sangenbef,
Saurn, Suengfen og feneft Sager,
§uf§, SReijiuS, §olft og mange fler

Slf SfanbinabienS Sager.

©a albre bi bleb, bet tjørte op,
©a Spgbont fom, ijtoert et (Silbe,

Cg ba alene en fjorbring paa o§
©e fiare Sørn funne ftiHe.

SKen alle æenner, tjbor ere be nu?
fjor be flefte ranbt Sabnetø ©aare;
2Rin SRufe fjar bunbet en „S)?inbefranb8"

Cg neblagt ben paa bereS 23aare.

©er i faa Sinier ffilbreb jeg, fjbab
fjor fjabrenelanbet be faaebe,
23el bibenbe, at ben rige $øft
Sangt bebre for 2Jiinbet bil raabe.
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XXV
1848.
Det var et Aar, da kom der Liv
I gamle Danmarks Rige,
I Offre for det den Ene ei vil
For den Anden et Hanefied vige.

Og jeg ikke heller; mit Offer kom
Fra Stalden ei mindre end Lommen,
Og begge mine Sønner ei dvælede med
Til Grændsen at følge med Trommen.

Imedens der kæmpede tappert nok
Kanoner og Bajonetter,
Paa Friheds Maskinen man indenfor
I Gang alle Hiulene sætter.
Da siette Fredrik os Stænder gav,
Min Muse ei Lyren glemte;
Til Kamp for Frihed og Fædreland
Ei mindre hun Strængene stemte.

Maitræet med Glæde hun havde hilst;
For det, som i Juni nedplantes,
Blev Lyren vel ikke ganske taus,
Dog ei som for hiin den vandtes.
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Jeg glemmer aldrig, dengang der var stemt
Paa, hvem der bør vælges af Folket,
Og Jublen, hvormed den antagne Lov
Som Frihedens Vogter blev tolket,

Men glemmer ei heller de kiække Mænd.
Der trodsed den truende Mængde;
De havde skarpt ind i Fremtiden sect
Og mandigt sagt, hvad de tænkte.
De høstede selv kun et haanligt Blik,
I Bladene skarpe Artikler,
Imens med Smerte de forudsaae Alt,
Hvori man Staten indvikler.

Og hvo vare de? Man skulde troe
Frihedens arrigste Fiender,
Reactionaire, som Fyrsternes Ord
For den eneste Lov erkiender!
Den Ene af Aand og Hierte saa rig,
Den Ypperste dertil i Faget,
Sit Navn af Frihedens første Ven
Fortiente og havde modtaget.
Den Anden Frihedens Forkæmper var
Ved Ordets Kraft og ved Snille,
Saa at dens Venner forened sig om
En Guldpocal ham at tilstille.
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Den Tredie! ikke i Danmarks Land
En Ordets Tiener ham ligned;
For, hvad dem yded hans Læbe og Pen,
Ham Tusinder der vclsigned.

Den Fierde var selv for Frihedens Skyld
I sin Tid for Retten stævnet;
Den Femte var ikke blot verdsligt Gods,
Men ogsaa aandeligt levnet.

Og disse Mænd — jeg behøver vist ei
At indflette her deres Navne —
I Danmarks Annaler de aldrig skal
Den Plads, dem tilkommer, savne.
Dengang de bleve med Haan omtalt;
Nu i vore stormfulde Dage
Maa ikke hver ærlig Fædrelands Ven,
At de ei bleve hørte, beklage?

Dog, var jeg ei enig i Eet og Alt,
Den ny Forfatning mig glæder
Som et, da især, nødvendigt Værn
Mod det, Enevælden tilsteder.

Thi havde ei Tids Aanden hiin tvunget frem,
Let forudsige man kunde,
At snart ved denne baade Folk og Land
Aldeles var gaact til Grunde.
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XXVI

SØLVBRYLLUPPET

[1851]

„Gud signe Dig, Elskte! for hver en Stund,
„Du mig i Qvartseklet skienked,
„Hvad enten Glæden ved Siden stod,
„Eller Sorg i vort Hiem sig bænked.

„Alt, hvad Du for mig og Mine var,
„Det troer Alverden at vide,
„Og dog den knap Halvdelen har kiendt,
„Ja, derpaa den sikkert kan lide."
Den nittende Juni Aar En og Halvtreds
Hermed min Hustru jeg vakte,
Det straalendc Øie hun strax opslog
Og trykked den Haand, som jeg rakte.

Saa bandt jeg om Armen den gyldne Ring,
Paa Dynen „Eva Homo" lagde,
Hvor Musen den endnu saa smukke Brud
Min varmeste Hyldest bragte.
Saa strømmed Ønsker og Gaver ind
Fra Børn, fra Slægt og fra Venner;
Et vægtigt Beviis paa Erkiendtlighed
Os Patienterne sender.
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Paa Klampenborg blev saa Festen holdt,
Og Skaaler paa Skaaler vi tømme,
Men uden anden Musik dertil
End Regnen, som styrter i Strømme.
Mens Sangen tonede indenfor,
Uveiret rasede ude.
Var det et Varsel? skal det maaskee
En mørkere Fremtid bebude?
Et Varsel! vist ei! hvad har vel med os
Naturens Kampe at giøre?
Men, mærkeligt nok, fra den Tid vi fandt
Paa vor Bane mangt et Uføre.
De Frø, som var i vort Samliv lagt,
De Spirer, som derfra opskiøde
Og skienked os mangen en herlig Høst,
Fik Hiertet nu tidt til at bløde.
Hvorofte maatte vi ikke tye
Til den Trøst, som aldrig forsager:
„Guds Villie skee! vort Bedste han vil,
Hvad enten han gi’er eller tager";

Og til, hvad vist ikke er mindre sandt:
„Det kunde jo dog være værre",
Og at: „hvad os selv synes alt for slemt,
„Til vort Bedste vender vor Herre".
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Til Sølv blev Myrthen; et Aar endnu,
Da er den til Guld forandret,
Hvis ei forinden af Herren bli’er sagt:
„I længe nok sammen har vandret!“
Hvis ikke, hende med samme Ord
Som paa Morgenen dengang jeg vækker,
Imens med samme Kiærligheds Blik
Sin Høire i min hun lægger.
„Hvad Du var for Mine og Du vedblev
„I Halvseklet for dem at være,
„Spørg derom de Sex, hvis Pleic og Tugt
„Giør den elskede Moder Ære.

„Hvad Du var for mig, og Du endnu er,
„Af et eneste Ord la’er sig giette:
„Du holdt, hvad Du loved ved første Blik,
„Du var og Du blev den Rette;
„Den Rette, naar Solen sin Varme, sit Lys
„La’er strømme ind i vor Stue;
„Den Rette, naar Himlen sig klæder i Sort,
„Naar Stormene rase og true;

„Den Rette i Raad, den Rette i Trøst,
„Den Rette i Hielp og i Pleie;
„Hvor ofte har jeg ei takket min Gud,
„Som gav mig den Rette i Eie!“
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Men, át hun netop den Rette er,
Mon Nogen derfor kan svare
Som jeg, der i disse mange Aar
Det daglig har kunnet erfare.

XXVII

UDENLANDS
I Udlandet Alle nu reise vil
Og det af forskiellige Grunde;
I tvende Classer de ordnes kan:
I Syge nemlig og Sunde.
De Første vil vinde, hvad de har tabt,
Sundheden de Sidste forøge,
Mens Andre efter klingende Mynt
Paa tusinde Maader søge.

Saa er der Nogle, som fare af sted
For at sige: „Der har vi været!“
Med denne Slags Reiser dog hidindtil
John Bull sig mest har besværet.

Og saa de Mange, der følge den Lov,
Som Moden dem foreskriver,
Fra Bryllupsgildet det nygifte Par
Til Udlandet sig begiver.
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En anden Skare har kun eet Maal:
De Tiden med Nyt vil dræbe,
Og i de store Stæder især
Derefter de rastløse stræbe.
Saa er der Nogle, som reise, fordi
De ugleseet blive hiemme,
Ja stundom saagar de sig lade dertil
Af Politiet bestemme.

Saa er der Fleer, som ei rig nok fandt
I Landet Kundskabens Kilde
Og hiem at bringe, hvad deraf blev øst,
Som første Opgave sig stille.
Men Mange er der, som søge kun
Naturens og Kunstens Skatte,
Hvem, hvad de vandt, i Hiemmet engang
Bekostningen fuldt kan erstatte.
Til første Classe vi hørte tildeels,
Især til den sidste, dog ikke,
Man vel begriber, den næstsidste jeg
Lod udenfor Planen ligge.

Kreuznachs, Franzensbads og Liebensteins
Og Reichenhalls lægende Kilder
Til min Hustrus og Døttres Ordre jeg,
Og ei uden Virkning, stiller.
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Paris og London og hver en Stad,
Som i Tydskland har lidt at betyde,
Venezia, Mailand og Genua
Os al deres Herlighed byde.
Den sneedækte Alp, den biergkrandste Sø
I Schweitz allermindst vi glemme,
Mont Blanc, Simplon og Spliigen os
Til Beundring fornemmelig stemme.

Paa Tyrols Bierge vi flere Døgn
Som i Schwarzwalds Dale tilbringe,
Paa Isola Bella ved Cornos Sø
Os Hesperiens Duft tiltvinge.
I Reichenhalls underskiønne Natur
Vi fandt os dog allerbedst hiemme,
Og derfor ogsaa vort Ophold i det
Gaaer os allersenest ad Glemme.

Omgangens Skyld det tillige var,
Vi kunde en bedre ei finde;
En Snees omtrent vi os samled hver Dag
Til Selskab ude og inde.
Hvor herlige Toure var ikke de,
Vi ofte paatage os sammen
Til Berchtesgaden, til Königssee,
Mauthausen, Wimbach-Klamm’en.
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Og Festen paa det næstsidste Sted,
Hvor Afsked os Vennerne bøde,
Den glemme vi aldrig og heller ei
Hvor hierteligt Talerne løde. —
Tyroler Touren vi kunne maaskee
En Hvedebrøds Reise nævne,
Skiøndt fem Gange syv Aar henrundne var
Fra den Tid, os Hymen gav Stævne.

Som dengang endnu var Brødet friskt,
Og Honningen havde sin Sødme,
Da jeg og min Hustru her Bierget saae
Ved Solens Afskedskys rødme.

Fra Innsbruck, paa Brenner, til Meran,
Saa ned til Bregenz vi toge
En Vogn, paa hvilken vi efter Behag
Til de smukkeste Egne droge. —
I Eet vore Reiser dog aldrig gik;
Sex Aar derpaa vi anvendte,
Og Uger, snart fem, snart femten i hvert,
Henrandt, forinden de endte.

Jeg nævnte de fremmede Steder, vi saae,
Dog vilde jeg gierne fortælle
Et eller andet lille Eventyr,
Har deraf dog stort ei at melde.
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Den første Gang, vi til Tydskland kom,
Der var et forfærdeligt Røre,
En Dansk var ei sikker paa Uqvemsord,
Kom hans Fødeland der for Øre.

I Heidelberg jeg en Collega traf,
En „Biedermann“, en af de Bedste,
Der hiertelig os imøde kom,
Til hvem vi Lid kunde fæste.
Han sagde: „Jeg selv skal vise Dem om
„I Ruinen og Viinfadets Kielder,
„Men sæt Dem nu først og hør saa paa,
„Hvad om Sagnene jeg Dem fortæller!“

Der sade vi nu paa den høie Skrænt,
Forneden Floden og Dalen,
Af disse bliver ei Øiet træt,
Og Øret ei af hans Talen.
Snart Landets Vine han gav et Hip,
Snart gamle Sagn han fortæller
Om Minneburg og om Eberstein,
Om Fadet i Slottets Kielder,

Og inden en Time henrunden var,
Vi bleve saa gode Venner
Med den halvfierde Snees gamle Mand,
Som om vi alt længe ham kiender.
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Saa sagde han med et ironisk Smiil:
„Man ikke med Tydsken maa spøge.
„Femtusind Mannheimere Danmark vil
„Med Sværd og Mordbrand hiemsøge.
„Det blev i Gaarsdagens Møde raabt,
„Hvor Kong Christians Brev man oplæste,
„Og hvor Studenterne, Alle som Een,
„I samme Trompeter blæste.“
Men strax i Hotellet de nævnte Sagn
Jeg i en Ballade bevarer,
Og ikke ganske ad Glemme slaaer
De fiendtlige tydske Skarer.

Den næste Dag vi leied en Vogn,
Hvormed vi til Murgdalen kiørte;
Der om i det gamle la Favorite
En tyk Forvalter os førte.
Han spurgte om Landet, hvorfra vi kom;
Jeg kaldte mig strax en Hollænder;
„Det er jeg ogsaa,“ han sagde glad,
„Nu jeg paa Accenten det kiender."
Og saa til min Skræk den gode Mand
At tale Hollandsk begynder.
Jeg i Protocollen „Axelstad“ skrev
Og ned i Vognen mig skynder.
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I Schweitz vi havde det skiønneste Veir,
Indtil vi Meiringen naaede;
At ride til Rosenlaui strax
Os begge Førerne raade.
Kulsorte Skyer paa Himlen hang,
Saa smaat det at regne begyndte;
Vi stege til Hest, og langs Strømmens Bred
Vi os op til Gletscherne skyndte.
Vi kom til en Bro, hvor Vandet ned
I Dybet skummende bølger,
Min Hustru rider derover først,
Uden Fører min Datter følger.

Han sladdred bagved og passed ei paa;
Midt paa Broen en Planke knækker,
Der snubler Hesten, hvad maatte jeg see!
Af Skræk knap Veir et jeg trækker.
Thi neppe de forreste Been kom frie,
Før de andre i Hullet slippe;
Alt jeg min kiære Olivia saae
Nedstyrte fra Klippe til Klippe.

Men hun blev spart, og min Hustru ei
Fik mere om Faren at vide;
Men intet Under, at Lilla derved
Fik Skræk for nedad at ride.
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Snart styrter Regnen i Strømme ned;
Fra Aften til Morgen forandret
Var Hasli Dalen alt til en Sø,
Den Dal, hvor vi nys havde vandret.
Og Reichenbachs hvide, skummende Væld
Nu bruste med kulsorte Bølger;
Men paa denne Nat en lignende Dag
Med Storme og Skylregn følger.

Vi over Briinig til Lungern red,
Der skulde vi overnatte;
Da Veien af Vogne befares ei kan,
Vi atter paa Hesten os satte.
Fem Gange op og fem Gange ned
Vi maae, før i Alpnach vi stoppe;
Hver Bro var skylit bort, fra Steen til Steen
Vi over Floden maae hoppe.

Paa nogle Rester vi klattre maae,
Mens Hestene tætved svømme,
Og store Træstammer hvirvle om
I de vildt optaarnede Strømme.
Før Sarnen, en Fierdedeel Miil omtrent,
I Vandet til Bugen gik Hesten,
I Byen selv man ei uden Baad
Besøg aflagde hos Næsten.
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Vi havde Naturen smilende kiendt,
Men aldrig før i dens Vrede;
Det var et storartet Syn, hvorved
Dog ei Skaar i vor Reise vi lede.

Det længste Ridt, paa een Dag fuldført,
Var det over Téte-Noire,
Jeg og min Hustru og Lilla til Hest
Ti Timer bestandig vare.

Men Hver, som engang den Tour har giort,
Ei negter, det kan sig lønne,
Vi fandt i det mindste, det nærmer sig
Det Skiønneste blandt det Skiønne. —
Vi sad i Coupéen fra Wien til Prag,
En Italiener ved Siden;
Det Sprog i det mindste han talte med
En anden Person hele Tiden.

I Prag vi mødtes paa hvert et Sted,
Hvor der var noget Mærkværdigt,
Og det tilfældigt paa samme Tid;
Der Tydsk han talte dog færdigt.

Saa sagde han til os: „Hvad om vi nu i
„Theatret gaae med hinanden?"
Jo mere vi talte med ham, desmeer
Os alle behagede Manden.
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Saa reiste han med til Dresden, og der
Benytted vi otte Dage
Til samled at see og beundre Alt,
Før Vei til Berlin vi tage.
For vor Skyld reiste han ogsaa derhen
Og sagde: „Med Deres Sophie
„De maae mig besøge i Padua,
„Men ikke for længe bie.

„I saa Fald ogsaa jeg holder Ord,
„Til Kiøbenhavn mig begiver.“
Men at det virkelig skulde skee
Paa Umuligheds Tavle jeg skriver.
Professor i den canoniske Ret
Var Nardi for Øieblikket,
Men til at være end meget Meer,
Hver vilde ha’e fundet ham skikket.

Han talte fuldkomment flere Sprog,
Bevandret i Kunstens Rige,
Var hiemme i Alt, saa vi kunde ei let
Til Selskab finde hans Lige. —

Det næste Aar trængte min Hustru til
Et Ophold i Syden, naar færdig
Hun med Brøndeuren ved Franzensbad var;
Venedig dertil blev kiendt værdig.
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Saaledes kom vi til Padua,
Hos Nardi tre Dage vi boede,
Ved Afreisen Hustru og Datter trygt
Jeg til hans Venskab betroede.
I de Par Maaneder, der hun var
For Sundheden at gienvinde,
Hun havde det Held Venedig at see
I Fortidens Glorie skinne.

Det paa hver Maade anstrengte sig
Naturforsker Mødet til Ære,
Og der en bedre Mentor hun ei
End Nardi kunde begiere.
En Dag, mens vi var i Padua,
Han ind til Pedrocchi kommer,
Hvor jeg med Hagen og Molbech sad
— De reiste sammen den Sommer.

Han strax indbyder dem Begge til Thee,
Og der mellem ham og Hagen
Om Hegel opstaaer en heftig Disput;
I lang Tid drøftet blev Sagen.

Da raabte Hagen i Ivrighed:
„De Hegel jo slet ikke kiender!“
Strax Nar di gaaer bort, med Armen fuld
Af Bøger tilbagevender,
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Med Hegels Værker; man kunde see,
Tilgavns de var giennemlæste;
Flau blev vor Landsmand og ikke meer
I sin lærde Trompet han blæste.

Jeg nævner det kun som et Vidne om,
At Philosophien fra Norden
Bag Østerrigs Grændse var smuglet ind
Trods Obscurantismens Torden. —
Men Nardi ogsaa sit Løfte holdt;
To Aar derefter indfinder
Han sig i vort Hiem; desværre kun
Der Sorten Dage ham binder.

Forinden han havde døiet ei lidt:
Var afsat, til Østaden flygtet,
Men der i Fængsel han kastet blev,
Som Spion fra Østerrig frygtet.
Løsladt, til Padua kommen igien,
Som Rector ham Keis’ren ansætter;
Sit Løfte tro, mod Danmark nu
Sin Ferie Reise han retter.

Hvad Stad og Omegn mærkværdigt har,
Vi stræbte ham at meddele,
Og rose kunde han ikke nok
Det Enkelte som det Hele.
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Af Alt fornemmelig tvende Ting:
Først Bøgeskoven, hvis Lige
Han forhen havde ei noget Sted mødt,
Det ofte vi hørte ham sige.

Saa Kirken i Frederiksborg; om den
Han yttred: „Vel hundrede saae jeg,
„Men denne i hele sin ædle Stiil
„For alle gi’e Fortrinet maa jeg.“

Domkirken i Lund han ønsked at see,
Derover med ham vi tage;
Men dermed ogsaa for denne Gang
Forbi var Samlivets Dage.
— Jeg havde forhen engang den seet
Ved Festen, som blev celebreret
For tusindaarige Jubilar,
Som Decan dertil inviteret.
I otte Dage blev Festen holdt
Med Taler, Gilder og mere;
Vi Danske vare der kun i tre,
Det sagtens nok kunde være.
I dem til Gilde vi gik ei blot,
Men ogsaa Noget vi lærte;
Thi Nilsson for os og salig Kong Carl
Sine Hierneskaller docerte. —
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Dog meer om Nardi! Han senere skrev:
„Et stort Spring nylig jeg giorde.
„Uditore di Rota jeg er i Rom,
„Som saadan Monsignore “

Jeg omtaler ham af en særegen Grund;
Hans Skyld det er, at man skatter
I Norditalien Danmarks Værd,
Dets Betydning i Kunsten fatter.
Han hiemme skrev i et udbredt Blad,
Hvad Danmark for ham havde været;
Et fierde Oplag han senere har
Til vor Konge i Rom dediceret.
Nu er han. Pavens intimeste Ven,
Og af de hundrede Penne,
Der kæmpe for ham, skal Nardis især
Allermindst til Maadehold kiende. —

Da første Gang jeg i Udlandet var,
Til Prag med en Hauderer kiørte,
Iblandt Passagererne Een især
Samtalen med Livlighed førte.
Midt i en Fortælling den unge Mand
Paa een Gang standser sin Tale,
Vi studsed, men snart vi Fortvivlelsen saae
I alle hans Miner sig male.
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„Min Ring har jeg tabt, min Fæstemøes Ring,
Halvt grædende han udbryder,
„Det er et Varsel, o Gud! o Gud!
„Det vist hendes Død betyder!11

Han byder Kudsken: „Vend om! Vend om!“
„Nei Tak!“ vi Andre dog raabe.
I Vognen vilde vi søge først,
Der ligger den vist, vi haabe.
Omsonst vi søgte, ei Ringen fandt;
Nu taus han Øinene lukker,
Nu jamrer han sig i vilden Sky,
Nu klynker han kun og sukker.

Saa skildrer han os sin yndige Brud,
Som om hun var uden Lige,
Og om hendes trofaste Kiærlighed
Han kunde det samme sige.
Han vilde til Prag; der haabede han
Saa meget at kunne fortiene,
Saa at inden føie Tid dem kan
Ved Alteret Præsten forene.

Hans Stand og Stilling jeg vidste ei;
Men vilde om Raad han bede,
Jeg vilde ha’e svart ham: „Dit Talent
Bør Dig til Brædderne lede’“
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Da vi kom til Prag, strax Ringen jeg saae,
Ud faldt den ved Dørens Oplukning;
Jeg rakte ham den og bidrog derved
Til Sorgens hurtige Slukning.
Saa Snese Gange han kysser den,
Før han den paa Fingren sætter,
Gientager sin Tak, gi’er mig sit Kort,
Nu meer ei paa Standen jeg gietter.
E. Devrient stod der; man sagde mig, at
Af dem der i Tydskland var flere,
Som havde paa Scenen vundet et Navn,
En af disse maatte han være.

Da, før vi skiltes, han trykked min Haand,
Han sagde, at „ude og hiemme,
Hvor jeg end færdes, vær sikker paa,
Dem skal jeg ei nogensteds glemme!“ —
To Snese Aar efter omtrent vi tog
Fra Tyrol til Stuttgart, men vilde
Et Par Uger ved en Bierglands Brønd
Som Badegiester os stille.
Ved Table d'hote Niemeyer blev spurgt;
Han Schwarzwald os anbefaler
Og Rippoldsau, som mest hyggeligt,
Med levende Farver afmaler.
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Der Biergene var af en anden Natur
End dem, hvor forhen vi boede;
For Thüringerwalds og Reichenhalls
De neppe tilbage stode.
Vi Selskabet finder dog mindre godt,
Ja stundom det os besværer;
Men daglig jeg fik et Par Timers Whist
Med elsasske Millionairer.
En Dag man sagde: „See Devrient,
Derhenne fra Tafflet han kommer!"
— Storhertugen nemlig sig der opholdt
For Badenes Skyld den Sommer.

Jeg nærmed mig ham og sagde: „Undskyld,
„En Fremmed Dem vover at spørge,
„Om han ei for mange Aar siden saae
„Dem over en Ring at sørge,

„Som De havde mistet paa Veien til —“
Her afbrød han mig strax: „Jeg tabte
„Den mellem Töplitz og Prag, og saa
„Jeg som en Afsindig mig skabte.
„At han, som fandt den, var Læge, var dansk,
„At „Bank“ han hed, jeg ei glemte,
„Og hvis det er Dem, modtag min Tak
„Saa varm, som jeg da den istemte!
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„See her er Ringen! Den har mig bragt
„Alt, hvad jeg kunde mig vente;
„Det var intet Under, at dengang alt
„Saa dybt dens Værd jeg erkiendte." —
Afsluttet dermed vore Reiser blev,
Forsaavidt det Udlandet gielder;
Thi Øen, hvorhen vi senere tog,
Som ttybf! enbnu if!e fig melber.

Til Wyck paa Vesterhavs Øen Föhr
I To og Treds budne vi bleve,
For at erfare jeg kunde, hvor godt
Der Badegiesterne leve.

Vi kom fra Als, fra den skovkrandste Øe,
Som Østersø Voverne favner,
Hvoraf vi engang saa stolte var,
Som dybt vort Hierte nu savner.

Som Siælesørger min Søn havde der
Et Hiem saa kiærligt, saa yndigt,
Til Fest vort Ophold at giøre forstod
Hans Venner og han lige fyndigt.
I trende Dage paa Föhr vi boe,
Modtagne som indbudte Giester;
Vi kiørte omkring, vi Bade tog,
Blev hyldet ved mange Slags Fester.
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I Schleswig siden vi Domkirken saae
Og glemte ei Dannevirke,
Den Port, som Preussernes Fængnaal snart
Forstod saa let at opdirke.
Men vi, der aldeles ikke begreb
Den ædle Befæstnings Lære,
Forstod ei, hvorledes de Volde kan
Et Værn for vort Fædreland være;

Forstod derfor, hvad Uret var giort
Den Mand, der, sagtens lidt silde,
Det Samme indsaae og tog sig for
En Don Quichottes Rolle at spille,

Men, heller end slaaes til sidste Mand
Foruden ringeste Nytte,
Opfyldte sin Pligt som en klog General,
Selv blev han for Pressen et Bytte. —
Af Reiser dette den sidste var,
Nu sidde vi hiemme, vi Gamle,
Før Middag sysler Hver med sin Dont,
Om Lampen os Aftnerne samle.
Da for min Hustru jeg læser høit,
Begynder, naar Caffen er drukket,
Fem Timer i Rad; naturligviis
I Theetiden Bogen er lukket.
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Hvori? Den flittige Presse kan
Vel sagtens tilbyde en Masse,
Dog kniber det tidt med at finde det,
Som bedst kan til Stemningen passe.

XXVIII

KONGESLÆGTEN
For Alexanders Throne vil ei
Sin Tønde Diogenes bytte,
Og mon for niende Christians
En Leddekone sin Hytte?

Dengang fra Schleswig det meldtes ham:
Nu ledig for Dig er Thronen!
Der var ikke Een, som jo kunde see,
Hvor centnertung blev ham Kronen.
Jeg Dagen før derom havde talt
Med Prindsen og med Prindsessen
Og om den Storm, der vilde opstaae
I Schleswig-Holstein og Pressen.

Da han saa paa Thronen kommen var,
Min Muse ei holdt sig tilbage;
Hun bragte Ønsker, udtalte Haab
For alle de kommende Dage,
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Haab om, at snart maatte blive erkiendt
Af Hver, hidindtil vildledet,
Forskiellen imellem, hvad der var tabt,
Og hvad der var kommen istedet;
Erkiendt tilfulde, den Kongeslægt,
Som Danmark nu skulde hylde,
At som for Landet en Hæder den var,
Sin Plads ogsaa vilde udfylde;

Erkiendt, som alt den i Udlandet blev
Og meer og meer siden er bleven,
Saa at til Fyrsternes Throner derfra
Mangen ædel Green er forskreven. —
Hos Enkedronningen, hvor der var
En Afskedsfest arrangeret
For Alexandra, blev ei blot jeg
Men Musen med inviteret.
Før Festen sluttes, Schram træder frem
Og laaner min Sang sin Stemme;
Den sidste Strophe Alle gientog,
Hun nødig forlod her hiemme.*)
•) Far da vel! i Sangen toner
Fra det danske Bryst.
Far da vel til. Guld og Kroner
Paa Britanniens Kyst!
Stedse dog bag hiint, bag disse
Skiule sig en venlig Nisse
Som det lille Danmarks Minder
Fast til Hiertet binder.
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Den Taare, som i mangt et Øie stod,
Ei i Alexandras blev savnet;
Til Afsked hun trykked varmt min Haand,
Da under den hun læste Navnet. —
Jeg har en Søn; i en videre Kreds
Han Herrens Lære forkyndte,
Men med en snevrere nøies maa,
Da Kraften at svigte begyndte.
Med Smerte maatte han byde Farvel
Den store By, hvor han agtet
Og elsket virked en halv Snees Aar,
Men nu ei sin Gierning magted.

Han søgte; og i det samme Minut,
Hans Ønske opfyldt var blevet,
Forbi sit Vindue gaae mig seer
Han, som det har underskrevet.

Han tog sin Hat, ilte ud efter mig
For mig dermed strax at glæde,
Og, da jeg sagde: „Jeg gaaer ei hiem,
„Ved Examen skal være tilstede/4
Han skyndte sig til min Bolig for der
Min Hustru det at fortælle.
At han havde Hiertet paa rette Sted,
Det vistnok Alle la’er gieide.
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Og hvem var han? I det hele Land
Der findes kun Faa, som ei giette,
At det var vor Kronprinds; derpaa tør
Mod Een selv Hundred jeg sætte.

Kun den har Hiertet paa rette Sted,
Der skyder hvert Hensyn til Side
For at glæde, lindre og hielpe dem,
Der savne, sørge og lide. —
Men bør ikke Folket skatte høit
En Kongeslægt, der fortiener
Trods Nogen Navnet af folkelig?
Alt dertil den i sig forener.
For Folket den som Exempel staaer
Paa Gudsfrygt og huuslige Dyder,
I Forhold Ingen i Landet jeg veed,
Der saa meget Armoden yder.

Det gielder langt meer end sin Kiærlighed
Til Folket i Munden at føre
Og, hvad ofte nok fik Navn deraf,
Gemeen sig med Folket at giøre.
Men folkelig ogsaa i den Forstand
Vor Kongeslægt maa man kalde;
Hvor finder man en, som er mindre stolt
Og mere venlig mod Alle? —
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Da Kongen med Storkorset selv til mig
En smigrende Tale retter,
Af Dronningen og Prindsesserne blev
Mig rakt en Mængde Bouqvetter.
Mig senere blev af Kong Georg sagt:
„Forlængst De frelste mig Livet;
„De derfor ei undres vil, at jeg har
„Dem Frelserens Storkors givet."
Vil Nogen udbryde: „Der har vi det!
„For Intet han Slægten ei priser,"
Jeg rolig smiler ad denne Snak
Og fordrer andre Beviser.

Naar man paa Veien til femte Snees
For Ordet skal Regnskab giøre,
Man hverken lader sin Mund eller Pen
Fra Sandhedens Veie føre.
Og trygt jeg spørger hver ærlig Mand,
Om jeg fra disse er veget.
Og sikkert Ingen beskylder mig for,
At her jeg har sagt for meget.
Hvis Nogen siger: „Dog under ham
Blev Danmark en Trediedeel mindre,"
Saa er det, fordi enten Intet han kan
Eller, rettere sagt, vil erindre.
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Det Pressen var og Thronen, besat
gør fjam meb SOtangel paa ®nne,
Som for, hvad siden nødvendigt blev,
Til Doms man med Rette bør stævne.

Og reddede siette Frederik,
saa siges, ved Freden Landet,
Man kan om niende Christian
Forvist ikke sige Andet.
Og smerted det hiin, da han Norge saae
Sin østlige Nabo givet,
Mon denne ei følte mere, da tabt
Blev Landet, som gav ham Livet?

XXIX

SORGENFRI
Vel naaer
Men Dine
Og Aaen,
Og Søens

Dig ei Bølgen fra Øresund;
løvrige Skove
som derunder bugter sig,
blinkende Vove

De vinke saa mange til Dig hen,
Som Byluften vil sig unddrage,
Det være sig enten i Sommerens Løb
Hvad eller i enkelte Dage.
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Det er desuden et Sommerhiem
For Enkedronningen blevet;
Der har hun nu i en Række af Aar
Baade Sorger og Glæder oplevet,

Og har hun elsket sit Rosenflor,
Sine ranke Bøge i Lunden;
De føle, at al hendes Kiærlighed
Dem fast til hende har bunden.
Derud jeg som Læge i mange Aar,
Hvergang det behøves, kommer,
Desuden til Taffels indbudt jeg er
Een Gang om Ugen hver Sommer.

Her møde vi trende Præster, ansatt’
Hver af os hos sin Gudinde:
Eusebia, Flora, Hygæa; vi der
En hiertelig Velkomst finde.
Der hersker, hvad helst hun ønsker sig, det
Gemytlige, Ligefremme,
Hvorved vi naturligviis her, saa lidt
Som ellers, Dronningen glemme.
Der feire vi hendes Fødselsdag,
Velsignet af Fierne og Nære,
Af hver en Alder og hver en Stand,
Som hende elske og ære.
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Og qviddrer ei Fuglen i Bøgens Top,
Giør Barnet det under dens Skygger;
Det beder for hende til ham, paa hvem
Det veed, at hun eene bygger.
Og heller ikke en eneste Gang
Min Muse kunde forglemme
I et Qvartsekel paa denne Dag
Til Ønsker sin Stræng at stemme.

XXX
JUBILÆUM
Til Jubilæer jeg Viser skrev,
Og det over Snese Gange,
Og Skaaler jeg drak og Taler holdt,
Om end ei lige saa mange.

Hvergang Studenten at feire et,
Hvorom Halvseklet paaminder,
At jeg, som Lærer, maa være med,
Strax i sin Orden man finder.

Og naar saa en eller anden Mand
Af Landets de bedste og største
Saa langt i Embed og Ægtestand kom,
Til Festen jeg var blandt de Første.
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Selv var jeg oftere Jubilar
— Halvhundred Aar dermed jeg mener;
En kortere Tid, som tidt feires nu,
Vist ei dette Navn fortiener.
Den første Gang, Anno Ottehalvtreds,
Halvseklet netop var svundet
Fra den Tid, jeg havde lovlig Ret
Til Recepter at skrive vundet.
Paa Skydebanen forsamlede sig
Colleger, Venner og Frænder,
Halvandet Hundred; i Lystighed
Begynder Festen og ender.

Om før eller siden jeg denne Ret
Benyttet har, som jeg burde,
Derom jeg Andre helst dømme la’er,
Der bedre det vide turde. —

I Aaret, da et Halvsekel jeg
Paa Høiskolen havde doceret,
Et Lykønsknings Brev i pragtfuldt Bind
Af Rector blev mig leveret.

Hvad Nytte har jeg til den Tid giort
Paa Cathedre, ved Sygesenge
Og ved min ikke karrige Pen
Og siden efter saa længe?
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Jeg stræbte altid ved sund Logik
Mit Foredrag at concentrere
Og holdt, for at fierne hver Slumretrang,
Det levende Ord i Ære.
Jeg stræbte at hævde den Kæmpekraft,
Hvormed Naturen bestrider
De Fiender, mod hvilke vor ædle Kunst
Ei sielden Nederlag lider.

Jeg altid minded Studenterne om,
At høit de Hygæa bør skatte;
Hvor vidt hun kunde udstrække sin Magt,
Jeg Folket lærte at fatte.
At dette ikke til Jorden faldt
Foruden Frugter at bære,
Som Vidner, vel værd at stole paa,
De mange Oplag kan lære. —
Halvhundred Aar jeg havde havt
I Consistorium Sæde,
Da med et Album, hvori de stod,
Mig mine Colleger glæde,
Saa at, da jeg mig besluttede til
Farvel at sige itide,
Jeg paa mit sædvanlige Onsdags Syn
Ei heller et Savn skulde lide.
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Der og i saamangen Direction
Jeg havde Colleger flere,
Med hvem jeg dog sielden kom paa Kant,
Hvor brydske de end kunde være.
Som yngre i Alt jeg tog virksom Deel,
Jeg haaber, ei uden Nytte;
Som ældre svigted jeg aldrig i
De sundeste Raad at støtte. —

Det fierde, mit Diamantbryllup med
Høiskolen, som nu jeg sagde
Et kiærligt Farvel, det synes, som man
Ei synderligt Værd tillagde.
Om det var af Glæde, om det var af Sorg,
Det kan jeg bestemt ikke sige,
Men Himmelen græd den hele Dag,
Regnskyllet var uden Lige.
£t)ab græb ben oner?

SBift iffe, forbi

3eg nu mit ®mbeb neblægger;

©en maatte jo vibe, faa gobt fom jeg,

Sit Sllbren Singerne ftæfter.
©en maatte jo vibe, at ©ibenS Slanb
Dg W?oben§, ben§ tro Sebfager,
3Reb Drbet „Steform" i Sanneret føet
©il
mob Sliberen brager«
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©en maatte jo Dibe, at om enb jeg
§ar ftræbt meb Siben at følge,
Seg meb mine Seil ei naaer benS ®amp
$aa ÄunbflabenS ffummenbe 33ølge.

SRaaftee ben græb af en anben Srunb:
gorbi jeg ei traabte tilbage,

gør illbren fjaübe umulig mig giort,
Dg meer ei jeg lunbe behage.
©og oar bet meb eller uben (Srunb,
Sift er bet, ben græb, ntenS Di inbe

S Saarbæl fibbe ben gormibbag
gor gratulanter paa fjjinbe.

$aa Sorbet Dar ftiHet Äage og Siin,
Si Denteb, foruben be Senner,

fom boebe berube, tre fire tun;
Sifit oS bog Sngen tilfienber.

©a polber en Sogn, af ben ftiger ub

So SRænb, nol Dærb at notere:
gra Smibftrup meb Djtjolm SRartenfen fom
iltene for at gratulere. —

©a jeg mit fibfte gorebrag íjolbt,
Sar nogle og SpDe tilftebe.
3eg ønfleb bem Spile og giorbe mig,

Sil at fortabe bem, rebe.
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Saa ®n ftaar op og nærmer fig mig,

gra Sæben ©rbene flpber,
£)g i en Sale, faa Rettelig,
SRig SltteS Satfigelfe bpber.
Ru tom Ijan frem meb bet, Ijan bag

Sin Rpg omttøggelig giemte,
2Reb §aab om, at be, fom berpaa fab,
@i bieve af mig forglemte.

Set var et ppperligt iptjotograpfji

fjra be fey og tpve Stubenter,
Ser paa at optjængeg i mit §iem
Si fjeHer et Øieblit Denter.
SJJaa felve Sagen et Selegram
Uventet lom mig i føænbe

fjra Spbftlanb; jeg giætteb forgiæbeS paa,

§vem ber mig bet tunbe fenbe.
Set tom fra Sronning Souife og fra

iPrinceSfe Sljpra, tillige
gra Storljertuginben i Streli^, fom
$elft vilbe fig Stjronen frafige.
Set Dar bet $ele. Sog Äongen tnap
^jiemvenbte fra S^lanbS Seføget,
fjtør paa IjanS Orbre min Sittel blev
3Reb et „Seljeime" forøget.
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SRÍn 2Rttfe.
SRitt SWufe er føbt i famme ©tunó,

Seg attfom paa benne fílobe,
6rt møbrene Sito, fom i længere Jib
Jil ingen Sítjtte jeg troebe.

£mn albrig t nogen Stole gif,
Jil nogen Slagg sjjíeie fienbte,
Optaget af ganfte anbre $verb

3Rin Jante ftg fra tjenbe oenbte.

®a oar bet, Simor ubfføb fin $iil,
tjor Ijertbe aabneb mit Øre,
Jil SWufen at btjbe SBeltommen af fjant

Seg aHerførft lob mig forføre.
gra et $ar Sienboer=Øine be tom,
3Ren bpbt i tøiertet ei trænger,
Jfji ba be Oenbte ftg anbetftebS tjen,

Seg foærmeb for bem ilte længer.

Da Musen senere til mig kom,
Og hende at skatte jeg lærte,
Lød mangt et Mishag fra Frænde og Ven,
En Skilsmisse man begiærte.
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Mig blev af en Ven sub rosa sagt:
„I Byen man daglig mumler
„Om, at Du forsømmer Dit Hovedhverv,
„Man over Din Muse skumler.
„Hun sløver Din Tanke, hun stiæler Din Tid,
„Formeget Du med hende føiter.“ —
„Hvad Tiden angaaer,“ jeg svarte ham,
„Vi løbe sammen paa Skøiter;

„Paa dem, Du veed, man i stakket Tid
„Med lang Vei kommer til Ende,
„For Fødder at ordne og finde Riim
„Jeg tygger ei mine Penne.

„Hvor lang er Din Dag?“ — „Sexten Timer omtrent." —
„Dit Arbeid optager hvormange?" —
„Maaskee en halv Snees!" — „Hvortil mon Du maa
„For at dræbe de andre lange?

„Du kan ei undvære Cigar og Avis
„Hvad eller en Sopha Slummer,
„I deres Sted jeg til Musen tyer,
„I sig den alle Tre rummer.
„Du tælle, Du maale, Du veie Alt,
„Hvad hun i Aarenes Løb frembragte,
„Med det af mig i den samme Tid
„Paa Hygæas Alter nedlagte!
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„Men endnu bedre, sammenlign blot
„Udsæden ikke, men Høsten,
„Og Du maa indrømme, at derved maa
„Forstumme hos Dadlerne Røsten!
„Imidlertid jeg Dig føie skal,
„Af Musen selv Toner laane,
„Saa at hun la’er mig bevæge til
„Mig med flere Besøg at forskaane." —

I Hexameter indstændigt derom
Jeg bad hende; trykt er det blevet,
Men hvor forlængst mig ad Glemme gik;
Omsonst jeg dog havde det skrevet.

Hvor fast jeg Skodden slaaer for min Dør,
Hvor tidt jeg vil Nøglen omdreie,
Igiennem Sprækker og Nøglehul
Hun Adgang sig skaffer tilveie.
Ja, Alt, hvad jeg giør, det nytter ei meer;
Som Caserns Tøfler tilbage
Hun altid kommer, og jeg — jeg tør
Derover mig ikke beklage. —
„„Desværre!“ Du siger, men ikke jeg,
„Og enig deri vil Du være,
„Ifald Du vidste, hvorofte hun har
„Forbedret mit Livs Atmosphære.“
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„Du talte om Høsten/4 gienlød fra min Ven,
„Din Muse der lidet betyder."
„Ja vel," jeg svarte, „hvad Pungen angaaer;
„Derom jeg dog aldrig mig bryder
„Og heller ei, om til Dadel, til Roes
„Hun bliver i Pressen indviet,
„Og lige saa lidt som Forsøgene paa
„Til Døden at faae hende tiet.

„Den Ære jeg sætter ei synderlig høit,
„Blot hun, ved at slaae sine Strænge,
„Kan vække en Glæde, kan lindre en Sorg
„Og dybt ind i Hierterne trænge.
„Du smiler igien, men veed dog ret godt,
„Min Sang har ofte nok glædet,
„Veed ogsaa, at den trøstende Stræng
„Saamangt et Øie har vædet.

„Du husker de Gilder, hvor sammen vi var,
„Du vil ei modsige min Mening,
„Ja selv bekræftet Du kan den see
„I den gamle Studenter Forening.
„Du veed maaskee ei, der min Muse engang
„En Nat Serenade mig bragte;
„Dog længe før Politiken deri
„Sit golde Frøkorn nedlagde.
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„Det var, da Viser af Poul og Knud
„Til Lunds og Abrahams’ Stemme
„I Boldhuusgade med Jubel blev hørt;
„Det gik mig aldrig ad Glemme.
„Saa mangen en lystig Vise af mig
„Ved Gilderne man istemte,
„Et større Digt, som „Studenten** hed,
„Oplæse jeg heller ei glemte.

„Jeg sagde Dig nys, jeg selv brød mig ei
„Om, hvordan man dømte min Muse,
„Men Tanken derpaa tidt hos hende fik
„Det varme Blod til at bruse.

„Til mig hun aldrig henvendte sig,
„Hun vidste, det kunde ei nytte,
„Men til en mere smigrende Ven,
„Som gierne til hende vil lytte.

„Han svarte: „Jeg let kan forklare Dig
„„Hvorfor Dine Ønsker Du naaer ei.
„„Kun Grunden er: Du har aldrig vidst
„„Og den Dag i Dag selv forstaaer ei
„„At følge med Strømmen, hvorhen den gaaer,
„„I Jorden Fingren at stikke,
„„Med Ulvene tude, naar Magten de har,
„„Og Tids Aanden Bifald tilnikke.
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„„I Juni Du jubled ei høit i Sky,
„„Ei klapped i Marts og November,
„„Mens Lysten til at istemme en Sang
„„For August Du ikke bekæmper/*
„,,Men,“ svarte hun, „var det ei min Pligt
„„Hvert Hensyn at lægge tilside
„„— For Konge, for Frihed, for Fædreland
„„August paatog sig at stride —
„„Og stræbe at bøde med Mund og Pen
„„Paa, hvad kunde skee herefter,
„„Naar man November Heltene ei
„,♦Berøvede snart deres Kræfter?"

„„Du
„„At
„„Og
„„Til

nærmest skylder Din Politik,
for Dig mangt Øre blev lukket,
at Critikens forgiftede Piil
Maals har efter Dig stukket.

„„Du den regierende Presse ei har
„„Forstaaet for Dig at vinde,
„„Og derfor Dit Lys den ogsaa la’er
„„Kun under en — Skieppe skinne.

„„Med andre Ord, naar den ikke vil,
„„At Nogen skal høre Din Stemme,
„„Ved dybeste Taushed sørger den for,
„„At snarlig den gaaer ad Glemme."
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„„Saa derfor det var,“ lød Musens Svar,
„„Jeg ikke begreb det, da tvende
„„Af Danmarks ypperste Digtere mig
„„Ubetinget Roes gav tilkiende,
„„Den
„„End
„„Den
„„Lod

Ene for „Manden, der bedre var,
Rygtet vilde ham giøre“,
Anden mig for min „Mindekrands“
mange Lovtaler høre.

„„Nu jeg,“ vedblev hun, „Aarsagen veed,
„„Vil jeg la’e fem være lige
„„Og aldrig mere bryde mig om,
„„Hvor høit end Ravnene skrige.““ —
Forresten havde hun over mig faaet
I Længden et Herredømme,
Hvor ivrig min Stræben, hvor kraftig min Haand,
Jeg holdt hende dog ei i Tømme.
Der var ei en Top paa Parnas, hvorhen
Hun op sig jo voved at svinge,
Af Toner neppe en eneste Lyd,
Hvortil hun ei Strængen lod klinge.

Der sielden gives en Høitids Fest,
Hvor muntert Pocalen lyder,
Hvor jeg var indbudt, hvori jeg deeltog,
Som hun ei sin Lyre tilbyder.1)
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Paa Sok og Cothurne hun traadte frem,2)
Hun fletted Cypresser til Krandse,3)
Saa fæsted hun Blade til Amors Piil,
Saa svang hun Satirens Landse.4)
Tidt greb hun ind i det daglige Liv,
Hun havde jo seet saa meget,
Som oftest var det en flygtig Accord,
Hvorved Dit eller Dat blev udpeget.
©og altib ifte bet bertoeb Biev,

Hun voved i længere Toner
At skildre, hvorledes tidt Verden ta’er feil
Af Fremtiden og af Personer.5)

Ja tænk engang, da Bladene høit
Af Roes over „Karpen4* gienlyde,
Som Paludan-Müller Publicum bød,
Hun kom med sin „tørre Jyde**!
©et blev der ymtet; imidlertid
Saa tør var Eva dog ikke,6)
Og heller aldrig hun andet vil
End i Støvet for Adam ligge.

Amalienborg, Bernstorff, Sorgenfri
Der Lyden af hendes Strænge
Modtages gierne, men sielden de
Sig udenfor Murene trænge.7)
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Et Par Gange ogsaa hun vovede paa
Sig hiinsides Graven at snige
For at udspeide, hvordan det gaaer til
I Siælenes ukiendte Rige.8)
Engang hun siden med nogle smaae
Basreliefs af Amor har hindret,
At ei en Rose i fuldeste Flor
Af et dræbende Lyn blev splintret.9)
En Aftenstund blev hun spurgt: „Kan Du
„Vel Text til en Psalme skrive?"
Hun svarte: „Ja vel! dog allerhelst, naar
„Man mig vil Melodien opgive."

Det skede; den næste Morgen hun alt
Den færdig kunde bortsende;
Og Strængene, engang stemte dertil,
Lod det ikke beroe ved denne.

Hygæa ogsaa min Muse tog
I Tieneste flere Gange,
Snart Alvors Toner fra Strængen lød
Og snart kun lystige Sange.10)
SJien fpørgeS, hvad høist jeg skatter af Alt,
Jeg sikkert troer, jeg vil svare:
Det, som fjun sang om Naturens Kraft
Til Sundhed og Liv at bevare.11)
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Jo mere jeg hende tilbage holdt
Fra den politiske Sphære,
Desmere hun i at tumle sig der
Selv synes at sætte en Ære.12)
Overalt hun fløi; dog var der et Sted,
Hvor ei hendes Strænge tone,
Det er de skyhøie Toppe, hvorpaa
Melpomene fæsted sin Throne.

Saadan er min Muse; jeg meget godt veed,
At høit hun sig aldrig kan svinge,
Men regelmæssig bevæger sig dog
Til den lette Flugt hendes Vinge.
Udfløi mange Toner, dog endnu fleer
Jeg holder stadig i Fængsel,13)
Selv Lænken jeg ikke bryde vil
Trods hendes navnløse Længsel.

Men naar af mine jeg er løsladt,
Hvad vil der af Tonerne blive?
Et „Enten—Eller“ det er et Svar,
Man uden Betænkning kan give.
Som Føde for Møl, støvdækte, bevart
i et eller andet Giemme,
I hvert Fald uændset, af Ingen læst,
Bestemt til at gaa ad Glemme,
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Til Ormen fordømt, i Papirkurven lagt,
Maaskee til Fabrikken afhændet,
Som Kræmmerhuus eller Smørpapir,
Som Fidibusser anvendte.

Nu lad saa være! ei glemte af mig,
Saalænge jeg aanded, de bleve,
Af eensomme Timer saa mange de
Paa en kiærlig Maade fordreve.

Og mange Gange, som Davids Sang
Til Saul i hans mørke Stemning,
Har de, trods Noget, henveiret mit Savn
Og for Sorgen bygget cn Dæmning.

Derfor min varmeste Kiærlighed
Til Musen jeg aldrig vil dølge;
Som hun blev med mig i Vuggen lagt,
Hun gierne i Graven mig følge!

Men heller Intet jeg har imod,
Hvad i fire Skuffer jeg giemte
Og, mens hernede jeg Aande drog.
Til i Skiul at holdes bestemte,
At disse Digte, hvoraf jeg troer
Ei faa kan sig vise med Ære,
Vel sigtede af en kyndig Haand,
Forlader den hiemlige Sphære.
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Sex Børn og saa af Børnebørn
To Gange sexten, tillige
Af tredie Led tre var mine engang,
Jeg kunde med Stolthed sige.

Men lidt efter lidt jeg ti af dem saae
For Døds Englens Pust hensegne,
Og iblandt disse desværre jeg kan
De ikke mindst kiære regne.
Da fyldt jeg havde den fierde Snees,
Saa mange, som kunde, sig samle
Paa Eremitagen i Bøgenes Ly
Omkring den hvidhaarede Gamle.

Fra dem og flere af nærmeste Slægt
I Sang og Tale gienlyder
Ved Glassenes Klang af Ønsker en Skok,
Som jeg veed, at kun Hiertet byder.
Paa Sølvbryllupsdagen Regnskyl det var,
Som skyfulde Tider bebuded,
Og den Dag mødte en rasende Storm,
Der rundt omkring Slotsmuren tuded.
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Som Foraar og Høst, som Vinter og Vaar
Derude vexler jo Veiret,
Tidt Stormen og Tordnen og Regnskyllet blev
Af Stille og Solskin beseiret.

Saaledes det ikke med Uveiret gaaer,
Som naaede ind bag vore Grændser,
Men ofte og heftigt at komme igien
Desværre for Intet det ændser.

Det er ei blot Sorgen og Savnet af dem,
Der uventet vandrede heden,
Men Frygten for alle de Smaae, der ei
Kan flytte sig udenfor Reden.
Min elskede Hustru i flere Aar
En Helbreds Time ei kiender,
Jeg selv i mit Indre føler en Orm,
Hvis Bid alt smerteligt brænder,

Og som, jeg veed det jo alt for godt,
Indtil jeg Jorden giengives,
Trods hvert et Forsøg paa at dræbe den
I Grumhed vil voxe og trives.

Ja Huset, lovprist, af Mange misundt,
Kun paa en Vulcan er bygget,
Mens Traaden, som holder Damokles’ Sværd,
Vel snart bliver overrykket.
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Dog lad end Skyerne over os vidt
Udbrede den knittrende Lue,
Saa at vi ikkun i Ny og Næ
Et Glimt af Solen kan skue!
Lad Stormen tumle vor Snekke rundt,
En Braadsø knække dens Master!
Vi har et Anker, tregrenet og stærkt,
Som vi med Fortrøstning udkaster.

Ja, truer med Skibbrud den nære Strand,
Den endnu kan blive reddet;
Af Tro og af Haab og af Kiærlighed
Er Ankerets Grene smeddet.
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EFTERSKRIFT 1874.

Jeg seer Dig, min Læser, tvivlende staae
Og spørge: „Er det det Hele?
„Har Du ei glemt, med Villic maaskee,
„Adskilligt mig at meddele?
„Min synes, Din Pensel har stræbt overalt
„Formeget Lys at anbringe,
„Og Skyggernes Mængde og Tæthed er
„Paa mange Steder for ringe."
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Jeg mange Gange min Muse har
Opmærksom giort paa det samme;
Hun svarte bister: „Lad det være godt!
„Sæt Du kun Dit Stykke i Ramme!
„Du Menneske er; alt menneskeligt
„Du ikke kunde undvige,
„Og det, jo lettere Adgangen var
„For Dig til Fristelsens Rige.

„Jo mere der gaves Dig med i Arv,
„Jo mindre derpaa blev bødet,
„Jo større Ledighed fundet Du har
„Til at lægge Haanden i Skiødet.
„Men hvorfor skal Du det, å la Rousseau,
„For Publicum udbasune,
„Saa at det engang paa Din Bauta kan staae
„Som en ilde varslende Rune?
„Det Ingen kan gavne, og glæde kun dem,
„Der gierne tillivs Dig ville;
„Og neppe Nogen fortænker Dig i
„Fornøielsen dem at spilde.

„Giem trygt kun Din Synd, men glem den ei!
„Glem ei i de søvnløse Nætter,
„At Du hver en Plet, baade gammel og ny,
„I Angerens Taare aftvætter!“
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Det har jeg giort, det giør jeg endnu,
Det er ingen Skam at melde,
Og saa be’er jeg, Mennesket ei, men kun
Den Almægtiges Dom mig fælde.
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1875.
$ar ©hjerne fig i bette forbelt?

9iei, Itjber ©baret, beåbærre,

9taar ubeirfbangre be fantie ftg,

®i Stormene bil Slibe færre.
Äort fiysglimtet bar, ba mig Sleb fenbt
fjra ©anmarfS fiæger et SRinbe,
^jborbeb til tommenbe Slægter felb

Sig Subilaren fan binbe.
Stjgbommen flpttebe ei fin $ob
©erfra, Ijbor ben $iem Ijabbe funbet,
Dg meb Ijber en ©ag, ber af klaret fbanbt,
@n ftørre SRagt Ijar ben bunbet.
SRin elffebe £>uftru, mig ficereft af Sllt,

fortaber ben fnap tjele Slaret,
Dg mange SRaaneber Ijenbe ben Ijar

Siutt Sengen til £eie beffaaret.
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Slf 93ørnebørtt et tjalot Soufttt
§ar Søben grufom bortfeiet,
Dg faa min albfte, min liarefte Søn

$ar ben ogfaa nijlig afmeiet.

Sit tjan ilte langer ftreb og leb,
Serfor tun Sal, ingen filage,
Dg Ijine, belgiemte for Sorg og Sløb,
Seg ilte oil Ønfte tilbage.
Seg felo, „buiten blanl en binnen trant",

$ar Slatter og Sage min islage
Og oeeb, at Sntet tan Ijinbre bet fra
S Omfang og Rraft at tiltage.
Sfji feer jeg iinøbe bet tommenbe Siar

Slf ©tyer battet ei minbre,
Dg giennem bem ei af Solen et @limt,
Sa felo ei en Stierne tinbre.
Ubøielig Slemefi« er, jeg beeb,
Sin ®irfning ei Slarfagen flipper.
Sog lab enbogfaa bet æarfte ftee,
Seg $aaber, ei SJlobet glipper,
@i at jeg mit Salgfprog glemme ftal:

„Set funbe jo oarre oare",
Wien at min Saalmobigljeb oojer meb

Sen 33ijrbe, jeg faaer at bare.
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®nlbbrpllup3 Stagen. 1876.
®ulbbrt)llup§ ©agen! ©et bar en geft,

W?an tunbe ben falbt uben SRage,
$bi« Sruben Ijabbe Ijabt kræfter not
©il ©eel beri tjelt at tage.
St)b SJiaaneber Ijabbe fjun ligget føg,

©a bi til Mampenborg broge;
©g ber i Sottagen Sittra §
gor Sommeren ©ptjotb bi toge.

©et bar tun et ©rafjuui, inbrettet bog
2Reb al ben Somfort og tøijgge,
53i tunbe øitffe; faa tørt, faa luunt
©et laae i Søgenet Sttjgge.

3 ffllorgenftunben bleo en Sljoral
®i langt fra bor SBolig fpiUet,
©en ffplbteS ®inbrup og ligefaa
@n ^report, tætbeb opftiHet.

Saa Søftrene ®run og Sange alt

Dm Slftnen fig Ijabbe inbfunbet
$or ba æeranbaenS ©ralbar! fmult

SJteb SBlomfter at faae ombunbet.

189
Saa gab jeg Sopfjie ntit (Sontrafei),
SrpftbiHebet pfptograpljeret,
Dg faa to ©igte, font færbig alt

S længere ©ib Ijabbe bæret.
gra SlrbeprinfeSfen ben førfte ©ouqbet,

3Rin Snlebronning tillige
SÄig fenbte af Sølb en ©orbopfats

3 Smagfulbtjeb uben Sige.
©etanit oS ei ntinbre ©ørnene ijar,
@n SfjaiS’long i»teb gibet Sulbbruben,
@n Striberpult mig af SRøbbetra,

Dg faa et (Jobtappe beSuben.

3 $oteHet bar for §albljunbreb og ©re
©et feftlige ©orb ferberet,
Dg Salen beSuben af Sinberup
SReb ©iomfter fmuft becoreret.

©ib føreg min §uftru i iRuUebogn tjen,

©er Slægten, ben fieme og nære,
$lf tjbern bi inbbubne til geften bar,
Wt længe forfantlebe ere.

Sun fire ©ørn, meit af ©ørnebørn
©o (Sange ni og faa tbenbe
2lf enbnu tebenbe ©ørnebørns ©ørn,

$boraf een bog 3ntet fan fige.
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Dg ©bogre fef meb ^uftruer,
Ølebeuer, Sliécer forre [ten;

Jo SBenner, men ei af ©lægten, bar
Jog ogfaa tilftebe beb fjeften.
Dg Slíjrenljolj bet fltjlbteS ifcer,
Sit ben bellpftet man talber,
£an ijabbe beførget og orbnet Slit,

$am SKren berfor tilfalber.

Dg Jaler Ijolbtes, omtrent fej føb,
Dg fire æifer iftemteS,
Slf, Ijbab ber forbreS til flig en geft,
JBift ilte bet minbfte glemtes.
Saa ruUeb (Sulbbruben atter fjiem

Dg føgte i ©engen føbile,
SmebenS be Slnbre ab Jrappen neb
Jil SlftenenS ©læber ile.

Jog førft beføge be fiittra fø,
Jernæft be banbre tilbage

fjor i Koncert ifabiHonen ftraj
S Janbfen meb Stjft at beeltage.

2Ren i en Stue tætbeb jeg meb
Jre fjrænber til S’tjombren fætteS,
Saa fpille bi, inbtil Janbfen er enbt,

Dg Jijeen for Side anrettes.
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Saa gif ni tjiem; ber Dar Samper tænbt

©g transparent, og ei minbre

3rra træerne rnnbt om i ©fonen fob
§r. ©inbrup Slaalpfene tinbre.
Dg bermeb til ®nbe fjeften oar;
Sien fflíinbet ni meb oS bærer,

Dg fpørger Kogen: Ijoorlænge mon?
til farcen Siostraaben afffiærer!

Seg maa bemærfe: en SRaaneb, før

Si ©ulbbrplluppet feire oilbe,
®t SerS ben Serlingffe tibenbe ei
Seg frpgtebe for at tilftiHe.

Dg beri oi grænber og Senner bab

Spfønffninger fun at fenbe
SReb 2Kunb og Sen»
^oer anben oi
Srøerijelft lob tilbageOenbe.

Dg Senner og groenber tjørte oor Søn;
SKen Slomfter faa mange og fmuffe,
Som neppe lignenbe fjefter faae,
Si funbe ei ubeluffe.

$|3aa famme SRaabe i Slabet bleo

Sor taf til be ^unbrebe ftilet,
Som Ijabbe oeb Sreo eller telegram
2Reb Ønffer tif geften

192
®n Uge efter paa grebenSborg
©e to Konger min ©af jeg bragbe
£)g faae min forventning overgaae,
^vab om ©ronning Olga man fagbe.
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©oben og Spgbomnten.
©e ©venbe, !jt>i§ Kiærligbeb Sftjíb oar i,
$vab fiæreft jeg oanbt i Sivet,

Sit feire meb o§ vor @uIbbrt)Uupg feft
©eSVærre itte blev givet.

3Jlin enefte Srober var fjan, og Ijun
£>an§ trofafte Wgtemage,

2Rin $uftru$ enefte Softer, var
Slf alle be anbre tilbage.

©il fíeme Klober henførte« ban,
§un blev af Sorgen ^olbt Ijiemme,

SJlen ogfaa for Ijenbe aabnebe fig
©et ønftebe ©ravenB ©iemnte.

©en pnbige ijjige alt elftet blev
Slf ©rengen i Stoleftuen,
»ift er bet, at i tre Snefe Siar
®i fagtneS et Øieblif 2uen.
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Saa trofaft røgtebe fjun og tjan

©et Stalb, bent t>er »ar beffaaret,
$an8 SDlenigljeb fjar, font Ijenbes £>uuS,

©eraf rige grugter baaret.
Dgfaa en Svoger, bog gammel og graa

Dg træt af forgfnlbe ©age,
@it Ijeben neppe meb Ønftet om
Sit fatbe Sivet tilbage.

©og bisfe ilte be eenefte var,

Som fra 08 ranebe Slaret,
®n Sønnebatter, en pnbig ©lut,

S3lev ogfaa til ©raven baaret. —
W?in elftebe føuftru, tjvor var Ijun fvag,
§vor maatte Ijun fvaríig libe,
$vor langfomt faae Ijutt ei Slat og ©ag,
Som ofteft i Sengen, glibe!

$vor var bet mig ficert, at 2)?agt jeg ijar
©il ©iben fremab at brive,
Sit Diet er ftærlt, og Stemmen tan,
føvab SJJreSfen bpber, giengive.
Dm ©agen jeg Icefer, minbft ©imer fem,

©et, Ijvortil Ijun gierne Iptter,
$vab enten l>un Ijviler i Sengens gavn,

$Vab eller meb Stolen ben bijtter. —
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$aa Älampenborg jeg fæftebe ®o
¿re Sllaaneber i bet ¿pele,
Sob mellem ©ampfart, ©pabferen og ®ab

Dg SæSning ©iben fig bele.
©ibt mine ©anter i fjøbber og Sliim

$aa 53labet fennen gienginer,
Slien, giemt i ©luffen paa oanlig æiis,
Sif mig itluti læft bet ¿liner.

SJlit Dnbe tiltager meer og meer,

©et ei blot om ©agen mig trætter,
Seg tengftlig poet SIften imøbefeer

©e lange fønnløfe Siætter.

Wien oner bette og meget meer
Seg ftræber at bline $erre
3?eb ©anten, fom glippebe pibtil ei:

„©et tunbe jo nære nærre."
©e pbre ©anbfer enb ftaae mig bi,
©e ittbre kraften ei fanne,
Slien tibt bet pniler tungt paa mit <Sinb,
Sit jeg faa libet tan ganne.

Dg tibt jeg fpørger, phorfor ei før
Stf farcen blen afbrubt ©raaben?
©eroner længe jeg grublet par,
Slien løft er enbnn ei (Saaben.
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©ibt SRenneffet gives faainange Slat
got Stjnberne at afbøbe,

S tjver et $alb for, at ettbnu Ijer
§an tunbe angre fin 33røbe.

58el muligt, at naften tjalvfemte SneS
Shin berfor mtg unbteS Ijernebe;

2Ren vift bet er, at i Ijver en Stunb

Seg til at angre Var rebe.
©og visfere er bet, at ben, fom faae

S Starenes ©al et Sobe,
So flere tjam gives, beSfnarere Ijan
SRaa blive ilbe tilmobe.

©eSflere SBenner og grænber feer

føan fænleS i SravenS Stemme,
©eSbtjbere i fin Snfomtjeb

2Raa Savnets Ovaler fornemme.
£)g SRangen, ber ønffeb faa langt et Siv,

Som SRenneflet tan tilftebeS,
SReb Slæbe fit §aab la’er bvæle Veb,

Sit fnart tjam ©øbsleiet berebeS.

9Ren Ijvab er Srnnben, at enbnu gier’,
Selv fntjtter fig Stjgboni til Savnet,
Sig Hamrer faft til et uSfeligt Siv,
Som fienber tnap Slæben af SRaVnet?
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©et er ©biblen om, bet er Q-r^gten for,
ípoab í»itnfibe§ ©råben truer:
©en albrig ftuffebe SRemefi«,

©e ebig flammenbe fiuer.

Seg albrig paa btSfe tjar tunnet troe,

Sften tbibler paa l)iin ei t)eHer,
©og trøfler mig til, tjbor ijaarb en Straf,
gor ben ei en ©oigljeb gielber.
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1877.
giem SRaaneber føg ©ntebronningen laa,
$ber ©ag jeg maa Ijenbe beføge,
©og Sunbljeben oenbte tilbage førft
Unber SorgenfriS løbfulbe Søge.

Som ifior, faa i Siar min fjuftru liær
Sif oante Dnber maa libe,

Som ifior, faa i Siar bi íjaabeb, at
©em Sommeren lagbe tilfibe.
§lere ©imer ¡føer ©ag, fom hanligt, jeg
§øit for ben Sibenbe tæfte

Dg berbeb for Ijenbe, faabel fom mig,
©it fiJiebfonføebi ©oemon bortblæfte.
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SReb æJebel, Dtto og Dbeliij
§ber ©irSbag fi’íjombre jeg fpiíte,
Söebel»$einen, Siyiefelbt, (Jaftenffioíb

$ber grebag fig bertil inbftilte.
Saa naaebe Sygbommen ogfaa mig,

gem Uger ben Ijotbt mig inbe,
Dg længe bet bareb, forinben igien

Seg kræfterne tunbe binbe.
Saa broge bi til bort Sommerljiem
®eb ©tranben i SøgeneB Stygge
¡Dg tanfte minbft paa, at Sygbommen ber

i£aa mig. fit Stempel fíat trylle.
Shtap fiorten ©age bi boebe ber,

gør píubfeíig ben mig anfalber
Cg itfe biger for al ben $ielp,
Som fra Slpotyetet jeg taíber.

©er faae jeg fjenbe, min iJJarce, berebt

fiibBtraaben at obertlippc,
Seg faae uben grygt ben fig ncermenbe Saj
Dg baabeb, ben ei bilbe glippe.

Sa mit eenefte $aab, min Sangfel bar
®n Stiftning af Sialení fiante,
®nt)ber, ber tjat Iibt en Dbal fom min,
Sil beri mig itfe for tante;
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Xíji meer og meer Slanben fra mig git,
$aa puffen gingrene ^üiíte,
So fvagere Slag, jo friere glugt,

DeSmeer mig §aabet tilfmilte.

2)a bøb en Stemme fra oven: „StanbS!"
Sin Saj lagbe farcen til Sibe.
„§an ffal", faa vebblev ben, „enbnu meer
„¿g enbnu længere libe."

Wien íjüorfra bente ben Äraft, bet Wlob,

Sier forbreä til bette at bære:
S Uger, ja muligt i SWaaneber fler
Sul Sengen bunben at være.

hvorfra fom bette, büotfra font Ijiint,
Som bog tilfibft jeg bet ftylber?
Sif tvenbe Silber ubftrømmeb bet SBcelb,

$vormeb laalmobS fflægret jeg ftjlber:
2)et ene Var mubbret, af bitter Smag;
®et var mine gortibs 2)age,

®er risleb i bet: „§vab ©u bar fortient,

„Wlobtage 2)u maa uben Slagel"

Wien over bet anbet meb griben Sfrift
Stob: „$uff, bet tunbe være værre!
„Dg berfor, at ©u bog liber faa libt,
„Slf hjertet ©u talte vor §erre!
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„Du Ijar jo Slit bet t Dberflob,
„Som SRiUioner unbbcere,
„Der Dufinbe ©tinge mere enb Du

„S benne Serben maa bære.
„3Ron bebre ^Jíeie Du timbe faae

„De lange Dage og Siætter?
„gor Sllt, fjbab ber forbrei til §ielp og Drøft,
„Din iJJutig ingen girante fætter.
„Din trofafte @bbarb ei frtjgtebe for

„Den lange Sei l)ib at tage
„fjor Sboger og Søfter fnart igien

„$aa SunbljebenS Sei at brage.

„Dmtring Dig færbeS Din elffebe Sen
„Dg Søm og Sømebørn Staren,
„Som alíe bebe af $iertet§ Dt)b
„Dm SebftefaberS Sebaren.

„$bab ønffer Du mere? Sit bibe beftemt,
„forlænge Du enb ftal ligge,

„Dm Sunbljeben tienbe tilbage ffal,
„Dm Du Dit §uuS ftal beflitte?"
Dprigtigt talt, bliber Ijiin futt Ijalb,
Seg bælger íjeHer bet fibfte.
føbab er i min Sliber Døben imob

@n ftabig Stranten at frifte? —
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SmenS jeg lafteb mig t min Seng

de lange Siætter og dage,
Dg Sætningen ei min íib forbreb,

Seg maatte til Syren tage,
Dg Ijbab jeg faa lolfebe frem af ben,

i il SDlorgenftunben jeg giemte;
SmenS man rebte mit fieie, tibt
Seg bet at opffribe ei glemte.

Slf Uger foanbt nu fler og fler,

®i SBeiret fig Ijabbe behaget,
Dg Sulben og Stormen ftabig tiltog,
Silens Siegnen raSleb mob Jaget.

Slu Ijabbe bi ti Uger optjolbt oS i

2Jor fugtige, tolbe Jræfjytte,

3 ni beraf jeg tunbe mig tnap

fjra Sengen et 5f5ar limer flytte.
Wtit JBcerelfe bar paa lang? og tberS

fjern Slien, bift itfe mere,
Seg tunbe fra Sengen bog ogfaa fee

SlnftaltenS ©iefter fpabfere.
(En fielben duft og en fielben Spragt
SJlig ofte berinbe frybe,
de Slofer, Sernftorf og Sorgenfri

Sgiennem to dronninger ybe.
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Slbfprebelfe bragte« mig ogfaa tit
Slf Senner og af Seninber,

Seb bere« Seføg og Sa3fiar
SWangen ftebelig Sime foinber.

Sen tiærefte oar bog ben, tjborbeb
D« oor Sntebronning beærer,
§un bilbe fee fin Soctor, før
$an8 SibStraab farcen affficerer.
Slien ba f)un tom i fiirfpænbt Sogn

©g foran Seranbaen tiører,
Dp paa be ubbrebte Stepper jeg
Jpenbe inb i bor Solig fører.

^orbaufet bleb mangen Sabegieft,
Sianbt Sljbfferne en ubbrljber:

„SBofjnt tjier ein fjiirft?" SarauSfen en flig

@n faaban ftor røe npber.

§bor bar ijun naabig, nei tjiertelig,
®om Sugen lig íienbe tan boere,

Se tpbe SRinutter, t)un tjo« o« bar,
Solftraaler i $ufet bære.
£bor bar min $uftru ei ficeleglab
Seb atter ben rørte at ftue,
Sit funbe bebibne meb Sæben felb
Se fjøielfer, i tjenbe lue.

202
©en Slgtelfe og ben Äicerlig^eb,

Som ljun moa íjo« Slöe opücette,
§un ijaöbe troet, at f)un albrig mer

Serfonlig bem fnnbe rcette. —

©a Stormen öebbleb, og Äulben tiltog

Dg ei ftanbfer, oi brage

Sort fra et faa ufjpggeligt §iem
Dg tom Ijeelftinbet tilbage.
©er Ijabbe oi ogfaa et fioert Seføg,

Saa »enlig öor Sronprinbä lommer,

Saa ligefrem, ijan oil fpørge til,
§öorban bet git 08 i Sommer.

/

P. 8 1. 3.
En faldt mig da ind] Rimeligvis Bangs ven og kollega Otto.
— Carl Otto (1795—1879) blev student 1813, vandt Universitetets
guldmedaille og tog medicinsk eksamen 1818, var reservekandidat ved
Frederiks Hospital 1817—19, blev licent. med. og dr. med. 1819 og
foretog en lang udenlandsrejse 1819—22. Efter sin hjemkomst virkede
han som privatdocent til 1826, blev konstitueret som læge ved Tugt
huset paa Christianshavn 1825 og var fast ansat fra Vs 1826 til 81/s
1843. Han blev konstitueret docent ved Det medicinske Fakultet
19/ii 1831 og var professor ved Universitetet i farmakologi og medicina
forensis fra 13/ii 1832 til 21/a 1862. Han blev etatsraad i860. — Otto
var en meget virksom mand, en produktiv forfatter, en ivrig frenolog
og en fremstaaende frimurer. — Om hans liv se især: C. Otto:
Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Grossbritannien und Hol
land. I—II. Hamburg 1825. — C. Otto: Livserindringer fra mine
Reiser. 1873. — C. Otto: Af mit Liv, min Tid og min Kreds. 1879.
Heri omtales Bang p. 89, 101, 171—72, 181, 184 og 212. — Se iøvrig:
C. Otto : Livserindringer. 0. L. Bang, i: For Romantik og Historie,
udg. af H. P. Holst. 1877. p. 349—70. Dette skrift er aftrykt i denne
udgave (Tillæg VII).

P. 9 1. 9.
Fra ham, hvem Fiennesløv . . .] Skjalm Hvides søn, Asger
Ryg, antoges at have bygget Fjenneslev Kirke, c. 8 km. øst for Sorø.
Efter et uhjemlet sagn opførte hans hustru, fru Inge, kirkens to taarne
som tegn paa, at hun havde født to sønner, Absalon og Esbern Snare,
der iøvrig ikke var tvillinger. — Om det nærmest følgende se Ind
ledningen.
P. 9 1. 20.
først i dette Aarhundred] Dette er en lapsus. Det var 1777.
P. 9 1. 21.
En med honnet Ambition] Om Oluf Lundt de Bang (1731—89)
se Indledningen', om hans hustruer og efterkommere Hundrup: Stam
tavle. p. 65—67. — Han havde i sine to ægteskaber 4 (1 + 3) børn:
i) Christian Frederik de Bang (1764—81), søkadet, druknede.— 2) An
toinette Frederikke de Bang (1774—1851), gift med prof, jur., over14*

208

præsident i Kiel Christian Ulrich Ditlev, baron v. Eggers (1758—1813). —
3) Niels de Bang (1776—1815), cand. jur., ejer af Benzonsdal og
Sparresholm, gift med Cathrine Amalie Henriette Callisen (1779—1879),
datter af konferensraad, professor, dr. med. Henrik Callisen (1740—
1824). — 4) Balthasar Nicolai de Bang (1779—1856), forfatter, havde en
ejendom i Nøddebo, gift med Birgitte Sophie Hornemann (1780—1863),
datter af professor, dr. theol. Claus Frees Horneman.

P. 10 1. 10.
Sytten atten Søskende] Om Bangs fader se Indledningen. —
Efter Hundrup: Stamtavle, p. 64—82, havde han kun 14 søskende
(g 1—g 15)P. 10 1. 23.
Henrich Steffens] Henrik Steffens (1773—1845) var en søn af
Bangs faster, Susanne Kirstine Bang (1751—88), der var gift med
lægen Heinrich Steffens (1744—98). — Hundrup: Stamtavle, p. 81.
P. 10 1. 23.
Grundtvig] Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783—1872)
var en søn af Bangs faster Cathrine Marie Bang (1748 — 1822), der
var gift med sognepræsten i Udby Johan Grundtvig (1734—1813). —
Hundrup: Stamtavle, p. 81.

P. il 1. i.
Peter Bang] Peter Georg Bang (1797—1861) var søn af Bangs
fætter Jacob Hansen Bang (1770—1841), domprovst og sognepræst i
Roskilde, og hustru Anna Cathrine Sophie Østrup (1779—1820). Peter
Bang var prof. jur. ved Universitetet 1830—45, beklædte efterhaanden
talrige af de højeste administrative embeder i landet, var flere gange
minister og døde som justitiarius i Højesteret og gehejmekonferensraad.
Han havde 1824 ægtet Marie Caroline Fribert. — Sølvbryllupsdigt af
Bang i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 202—05. — Hundrup: Stamtavle.
P- 71—73 G i).

P. ii I.3.
Balthasar de Bang] Om Balthasar de Bang se noten til p. 9 1. 21
og Balthasar Bang’s Selvbiografi, udg. af C. Otto. 1867, især p. 25 ff.
og 135—39P. li 1. 14.
Aande at drage] Vih 1788.
P ii 1. 21.
Bedstemo’er] Bangs mormoder, Anna Dorothea Hansen, født
Muus (1727—99), enke efter sognepræst ved Helliggejst Kirke Mourits
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Hansen (1722—77), boede med to ugifte døtre i F. L. Bangs hjem. —
J. P. Mynster: Meddelelser om mit Levnet. 1854. p. 8—9.

P. 12 1. 15.
I. P. Mynster] Jacob Peter Mynster (1775—1854), Bangs stifbroder (se Indledningen) var 1801—II præst i Spjellerup og derefter
til 1828 ved Frue Kirke i København. Han blev nævnte aar kongelig
konfessionarius og slotspræst, 1834 Sjællands biskop. Mynster var
gift med Marie Frederikke Francisca (Fanny) Münter (1796—1871).
— Digte af Bang til Mynsters sølvbryllup, 1840, og død, 1854, findes
i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 197—200. — (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 36—38. — O. Bang : En Mindekrands. \%*¡*¡. p. 37—39.

P. 12 1. 20.
min Moder] Se Indledningen.
P. 13 1. 10.
Ermelund] Ermelundshuset ved Jægersborg var dengang og endnu
langt senere et yndet traktørsted. — Nordisk Penning-Magazin. 1850.
nr. 20. — Illustreret Ugeblad. 1871. nr. 6. Begge steder 1 billede. —
Om Bangs udflugt til Ermelunden i 1826 se Tillæg III.

P. 13 1. 14.
min Søster] Om Bangs søster, Nicoline Ingeborg Bang, se Ind
ledningen, noten til p. 39 1. 13 og Hundrup: Stamtavle, p. 77 (h 5).
P. 13 b *7Kirsten Piil] Om Kirsten Pils Kilde og udflugterne til den i
slutningen af 18. aarh. se: E. C. Werlauff: Historiske Antegnelser til
L. Holbergs Lystspil. I. 1838. p. 212—32. — Emil Gigas: Nogle histo
riske »Antegnelser * til Oehlenschlægers St. Hansaften-Spil, i: Museum.
1894. i. halvbd. p. 173—212. — Eiler Nystrøm : Offentlige Forlystelser
i Frederik den Sjettes Tid. Kildeforlystelser i Dyrehaven m. m. 1913.
P- 1-93P. 13 1- 23.
Jomfru Nimb] Jens Hansen Nimb (1699—1754), fra 1734 neder
ste og fra 1747 øverste kapellan ved Holmens Kirke, havde 3 døtre.
Maaske er det en af disse, Bang har kendt. En af dem, Christiane
Sophie Nimb, døde 15/s 1825 i en alder af 86 aar efter i 64 aar at
have tjent i livkirurg, professor C. Fengers familie. — Adressecomptoirets
Efterretninger. 1825. nr. 113 (17/s).

P. 14 1. 18.
Et »Lille« . . . udsendte] Nik. Fred. Sev. Grundtvig:
Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus? 1810.
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P. 15 1. 17.
Den Skole] Det Schouboeske Institut, hvorfra Bang dimitteredes
i foraaret 1804, oprettedes 1794 af Frederik Christian Schouboe (1766—
1829). Det nød paa den tid stor anseelse.

P. 15 1. 21.
sextende Aar] Det er rigtigt, at Bang >ikke var fyldt det sextende Aar<, da han 5/s 1804 immatrikuleredes ved Universitetet. Han
angives alligevel i Immatrikulationsprotokollen at være 17 aar gammel
(Universitetets Arkiv).
P. 16 I.4.
Den betegnende Hue] Som følge af, at de norske og svenske
studenter bar huer ved de nordiske studentermøder, begyndte ogsaa de
danske efterhaanden at bære saadanne. Saa sent som 1856 bar de
danske studenter dem endnu ikke. — Arthur Abrahams : Minder fra
min Studentertid. 1896. p. 137.
P. 16 1. il.
Parterre Billet] I Bangs ungdom var der i parterret paa Det kgl.
Teater plads til 500 staaende personer. »Naar man betragter de mange
Mennesker af alle Stænder, ofte med vaade og urene Klæder og i fuld
Sveed eller Damp, som stimle sammen især paa Parterret, . . .«—
Henrich Callisen: Physisk Medizinske Betragtninger over Ki'óbenhavn.
1807—09. I. p. 592. — Da Bang blev student i 1804, kostede en
billet til parterret 2 mark.

P. 16 1. 15.
Løngangene] Ordet løngang brugtes paa den tid som ensbety
dende med buegang. Her mener Bang buegangene ved Christiansborg,
hvor han jo let kunde træffe eleverne fra Den dramatiske Skole paa
Hofteatret, som Rahbek ledede. Skolen eksisterede fra 1804 til 1816,
og om søndagen spillede eleverne offentlig. — Maanedskriftet Iris. 1795.
I. p. 330. — K. L. Rahbek: Om Skuespillerkunsten. 1809. — Robert
Neiiendam: Det kongelige Hof-Theater. 1922. p. 20—22. — Teater
historikeren, hr. Robert Neiiendam har i det nærmest følgende og
paa flere andre steder ydet mig værdifuld hjælp, for hvilken jeg herved
beder ham modtage min bedste tak. — V.M.
P. 16 1. 23.
Thomsen] Marie Elisabeth Thomsen (1789—1823) hørte til
Rahbeks første elevhold paa Den dramatiske Skole. 1810 blev hun
kongelig skuespillerinde, og 1813 ægtede hun Georg Zinck. Hun var
en i sin tid i høj grad yndet kunstnerinde.

P. 16 I.23.
Andersen] Birgitte Elisabeth Andersen, født Olsen (1791—
1875), var Rahbeks særlige protégée paa Den dramatiske Skole og
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senere, da hun blev skuespillerinde ved Det kgl. Teater. Hun blev
1815 fra Bakkehuset gift med kgl. kapelmusikus Bernhard Andersen og
optraadte sidste gang i 1838. Hun var moder til den kendte forfatter
inde Clara Andersen.
P. 16 1. 23.
Bassøe] Anna Charlotte Christine Bassøe (1791—1849) var ogsaa
elev i Den dramatiske Skole og senere skuespillerinde ved Det kgl.
Teater. Hun ægtede 1811 forfatteren og skuespilkritikeren, cand. jur.
Thomas Peter Thortsen (1788—1853), ^er ^ev
f°r Handels- og
Konsulatskontoret i 1816, men i 1825 forlod landet og døde som læge
i Havelberg i Brandenburg.
P. 16 1. 23.
Busk] Anna Marie Busk (eller Busch) (1789—1813) var en af
Den dramatiske Skoles mest lovende elever og fra 1807, da hun første
gang optraadte paa Det kgl. Teater, alles yndling. Hendes liv udenfor
scenen var ulykkeligt, og hun døde dagen, førend hun fyldte 24 aar.

P. 17 1. 10.
Treschow] Niels Treschow (1751—1833), fra 1803 professor i
filosofi ved Københavns Universitet, fra 1813 ved Christiania Universitet.
P. 17 1. 21.
Clericus . . .] Den katolske kirkes gejstlige giver ikke tiende,
en ældgammel vedtægt, der er lovfæstet i Corp, jur. canon.
P. 18 1. i.
mit første Hiem] Bang fødtes i overlægeboligen paa Frederiks
Hospital (se Indledningen}. Hans stifbroder, O. H. Mynster, var overmedikus ved hospitalet fra 1802 til sin død 1818 og havde som saadan
samme bolig. — Cf. noten til p. 24 1. 2.

P.18 1. 13.
den chirurgiske Afdeling] Professor, hofkirurg, dr. med. Hen
rik Christian Frederik Schumacher (1757—1830) var overkirurg ved
Frederiks Hospital fra 1795 til 1811. Tonen paa hans afdeling skal
have været meget daarlig. Paa en gammel punchebolle fra Den kgl.
Porcelainsfabrik, der tilhører Universitetets medicinsk-historiske Museum,
er Schumacher afbildet med en stor flaske ragende ud af den ene bag
lomme og en lille damesko ud af den anden. — E. Dam : Den danske
Medicinalprovideringskommission 1808—14. i: Farmaceutisk Tidende.
1904. p. 565—66. — Under Schumachers efterfølger, professor Johannes
Colsmann (1771—1830), der var overkirurg fra 1811 til 1819, synes
forholdene paa hospitalet ikke at have været bedre. — Otto: Af
mit Liv. p. 67.
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P. 19 1. 9.
Si sat bene...] M. Catonispraeter librum de re rustica quae extant.
Ed. Henricvs Iordan. Lipsiae. i860, p. no. nr. 80.

P. 20 1. 14.
FØRSTE KRIG] For hele kapitlet se Tillæg I.
P. 20 1. 16.
paa Rheden] Slaget paa Københavns Rhed 2/4 1801.

P. 21 1. 6.
Rød Krave] Kronprinsens Livjægerkorps (Studenterkorpset) havde
en uniform, der bestod af sort trøje med røde opslag og rabatter, hvid
vest, graa benklæder, halvstøvler, rund hat med sort fjer og hvid ko
karde samt sort krydsbandoler.
P. 21 1. 20.
Barberer] I Alphabetisk Fortegnelse over Medlemmerne af Kongens
Livcorps c, 1807—1827 (Hærens Arkiv. MS. Kongens Livcorps, 67)
nævnes kun to personer, som kan formodes at være de to barberer,
Bang omtaler: Niels Tingberg, 35 aar, og Meyner, 40 aar gammel.
Den første var medlem af korpset fra 12/s 1807 til 19/s 1809, den sidste
fra oprettelsen til 16/b 1808; han døde 18/7 1808. Ved den førstes navn
er tilføjet: Medecus (sic), ved den sidstes: Medicin. Der kan iøvrig
intet oplyses om disse to. — Velvilligst meddelt af kaptejn K. C. Rockstroh.

P. 21 1. 21.
Overlægen] Antagelig Rahlff. — Georg Rahlff (1762—1833),
født i Gammendorf paa Fehmarn, studerede 1783—84 i Berlin, var
medicinsk kandidat ved Frederiks Hospital 1787—89 og tog medicinsk
eksamen samme aar. Han blev læge ved Kvæsthuset 1801, bataillonskirurg s. aa. og var distriktslæge i København 1806—07. Dr. med.
1807, medlem af Sundhedskollegiet 1826, titulær professor 1833. Rahlff
blev i 1801 overlæge ved Studenterkorpset og udnævntes i august 1807
til regimentskirurg.

P. 21 1. 23.
Den Fierde] Niels Adolph Wengel (1783—1862), født i Køben
havn, blev kompagnikirurg 1800, underkirurg ved Søkvæsthuset 1801
og var overskibskirurg 1801—02. Han tog kirurgisk eksamen 1804,
blev regimentskirurg 1809 og ansat paa Langeland, var med det danske
kontingent i Frankrig 1816—17 og praktiserede fra 1818 i Tranekær
paa Langeland.
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P. 22 1. 4.
Angreb] Englændernes bombardement begyndte natten mellem
2¡9 og 3/a 1807 og varede til 5¡9. General Peymann undertegnede kapi
tulationen 7/g.
P. 23 1. I.
graa General] Antagelig Falbe. — Frederik (eller Ferdinand)
Vilhelm v. Falbe (1745—1814) blev generalmajor 1803 og beordredes
38/s 1807 til at forrette tjeneste som kommandant under guvernøren,
Peymann. — Velvilligst meddelt af kaptejn K. C. Rockstroh. — Hirsch :
Officerer. III. fol. 345.
P. 23 1. 2.
Biskoppen] Nicolai Edinger Balle (1744—1816), fra 1783 til 1808
Sjællands biskop.
P. 24 1. 2.
var vi flyttet] Bangs fader boede i 1807 i en professorgaard
paa det sydlige hjørne af Store Kannikestræde og Fiolstræde (Frue
Plads), hvor nu Metrópolitanskolen ligger. Under bombardementet
flyttede han med sin familie ud til sin stifsøn O. H. Mynster paa Frede
riks Hospital. — Se Indledningen og noten til p. 18 1. 1.
Ole Hieronymus Mynster (1772—1818) var søn af inspektør ved
Frederiks Hospital, kammerraad Christian Gutzon Peter Münster og
Frederikke Nicoline Christiane Ring, der som enke ægtede professor
F. L. Bang, Oluf Bangs fader, 17/io 1777. Mynster blev dr. med. 1797,
var udenlands 1797—99, reservemedikus ved Frederiks Hospital 1800—
02 og overmedikus fra 1802 til sin død. 1800 blev han adjunkt ved
Det medicinske Fakultet, 1805 prof. extr. og 1817 prof. ord. Han
ægtede 1802 Anna Christiane Hansen, født Liebenberg (1771—1833).
— Se: Indledningen. — Astrid Wentzel: O. H. Mynster. 1928.
P. 25 1. 18.
Gienboer] Professor, dr. theol. Claus Frees Horneman (1751—
1830) havde 1777 ægtet Helene Elisabeth Crane, der døde 1823. Den
datter, der mistede det ene ben, var Vilhelmine Andrea Christine
Hornemann (1788—1872). Hvilke af hendes mange søstre, der saaredes
ved samme lejlighed, kan ikke oplyses. — Velvilligst meddelt af lands
arkivar Gerh. Hornemann. —J. C. L. Lengnick : Genealogier. 1845. —
Cf. noten til p. 9 1. 21 (4).

P. 26 1. 9.
Peymann] Forsvaret af København lededes af den gamle general
Henrik Ernst Peymann (1737 (eller 1735)—1823), der i november 1808
dømtes fra ære, liv og gods, hvilken dom senere formildedes til afsked
i unaade uden pension. Efter Napoleons endelige fald blev Peymann
1816 taget til naade og fik pension.
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P. 27 1. 2.
Matrosernes Oprør] Da vaabenstilstanden blev bekendt, truede
det med oprør blandt matroserne, der samledes paa Kongens Nytorv
udenfor hovedkvarteret i Hotel d’Angleterre.
P. 27 1. 17.
En Episode i samme Krig] Kronprinsessen var natten mellem
17/i og 18/i 1808 paa slottet i Kiel bleven moder til en datter, Vilhelmine Marie (1808—91). Kronprinsen besluttede at rejse til Holsten.
Ved rygtet herom blev Københavns indbyggere grebne af panik. Kron
prinsens afrejse fandt sted 32/1. — Meddelelser fra Krigsarkiverne, udg.
af Generalstaben. III. 1888. p. 217, 334—35.
P. 28 1. 5—6.
Castellet[s] . . . Commandant] Bang mener med disse ord
rimeligvis oberst Christoph Henrich Suchow (1749—1818), ingeniør
officer, der havde deltaget i Københavns forsvar 1807, og som døde
som generalmajor. Han beklædte dog kun posten som Kastellets kom
mandant til 21/i eller 22/1 1808, da han afløstes af oberstløjtnant, greve
Henrik Ludvig Joachim v. Platen-Hollermund (1743—1816). Antagelig
hænger dette personskifte sammen med de af Bang skildrede begiven
heder (se foregaaende note). Grev Platen havde været page hos Frede
rik V og kan næppe tænkes at have været Bangs lærer i det Schouboeske Institut. — Hirsch: Officerer. XI. fol. 157 og VIII. fol. 137.
P. 28 1. 7.
en Captain] Kastellets kommandants nærmeste underordnede var
vagtmesterløjtnanten, der kunde være en karakteriseret kaptejn. Vagt
mesterløjtnanten var paa denne tid kaptejn Marchunel v. Gierdrum,
saa muligvis er det ham, Bang omtaler. Gierdrum (1743—1810) var
født i Norge, blev sekondløjtnant 1778, premierløjtnant 1786, vagt
mesterløjtnant i Kastellet 1794 og karakt, kaptejn 1796. — Hirsch:
Officerer. IV. fol. 74—75.

P.28 1. 15.
I Holsteen] For atvære begivenhederne paa Fastlandet nærmere
opholdt kronprins Frederik sig ofte i længere tid i Kiel. Regeringen
havde derfor i aarevis to sæder, hvilken ordning viste sig at være
skæbnesvanger i 1807.
P. 29 1. 9.
For Kystmilitsen . . . Chef] Kystmilicen var en civil institu
tion, officielt oprettet ved plakat af 27/n 1801. Hver amtmand var den
øverste chef indenfor sit amt, og han udnævnte atter civile, selvbevæbnede mænd, fortrinsvis saadanne, der ikke havde været soldater. For
de forskellige distrikter var der forskellige befalingsmænd; men ingen
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af dem, hvorom talen kan være, kan betegnes som litteratus undtagen
Jean Francois de Dompierre de Jonquiéres (1775—1820), der 1808
boede i Helleholmshus (Store eller Lille? Ingen af dem eksisterer nu)
syd-øst for Hørsholm og havde befaling over Birkerøds kystmilicedistrikt.
Han var født i Holland af fransk slægt og var 1794 bleven dr. jur. i
Leiden, men indvandrede med sin fader og sine brødre her til landet
i 1798. Baade i Holland og Danmark publicerede han artikler og var
bl. a. medlem af Direktionen for Fattigvæsenet i København. Under
en inspektion paa et hospital blev han smittet og døde faa dage efter.
— Velvillige meddelelser af fuldmægtig i Sundhedsministeriet H. de
Jonquiéres og kaptejn K. C. Rockstroh. — Erslew : Forfatter-Lexicon. I. p. 798 og suppl. I. p. 968—69. —Th. Hauch Fausbøll: Slægthaandbogen. 1900. p. 478.
Kystmilicens officerer havde marineblaa uniform med hvid krave,
opslag og kantninger. Men de bar ikke trekantet hat, derimod en
høj, sort cylinderhat, der var opkrammet i venstre side, og hvis skygge
var lige. Efter sagkyndiges mening kunde den nok paa afstand for
veksles med en trekantet hat.
P. 29 1. ii.
ham, der førte] Vel sagtens guvernøren i København, der i
kronprinsens fravær var chef for hærstyrken paa Sjælland, prins Frede
rik af Hessen-Kassel (1771—1845).

P. 31 1. i.
eenstemmigt Laud] Bang tog medicinsk eksamen 4/ii 1808.
Han fik laud, hos alle 5 professorer. — Medicinske Facultets Examens-Protocol 1807—27 (Universitetets Arkiv).

P. 31 1. li.
Øllebrød] Gamle talemaader: 01 og barmhiertighed samles gerne
(o: stærke drikke blødgør hjertet); Naar øl og barmhiertighed samles,
saa giver de vand (o: taarer). — Ordbog over det danske Sprog. I.
1919. col. 1156.
P. 31 1- 17med 13, med 8, med 5] Ved den ved Universitetet for sidste
gang i 1839 afholdte medicinske eksamen, ved hvilken de bestaaede
opnaaede at blive »medicinske kandidater«, gaves karaktererne laud*,
laud, og haud. De havde ingen talværdi. — Ved den ved Kirurgisk
Akademi for sidste gang i 1838 afholdte eksamen, ved hvilken de
bestaaede blev »kirurgiske kandidater«, strakte karaktererne sig, i hvert
fald i de sidste aar, fra 1. kar. m. udm. til 3. kar. m. neppe. Hoved
karaktererne havde for 1. kar. m. udm. en talværdi af fra 30 til 27 og
for 3. kar. m. neppe af fra 4 til 2. Herimellem laa de andre hoved
karakterers værdi, og de udregnedes af specialkarakterer, hvis værdi
gik fra 30 til 20. -4- De eksaminander, hvis hovedkarakter blev mindre
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end 2, rejiceredes. — Velvilligst meddelt af stabslæge Gordon Norrie.
— Ved den efter Kirurgisk Akademis sammenslutning med Universite
tet for første gang i 1838 afholdte eksamen, ved hvilken de bestaaede
blev »lægekandidater«, indførtes andre karakterer: laud. p. c., laud.,
haud. I, haud. II og non cont. Disse specialkarakterers talværdi varió,
13, 8, 5 og -i- li. — Facultetets speciel Examinations Protocol [1838—
1852] (Universitetets Arkiv). — Det er de sidstnævnte talværdier, Bang
hentyder til, og de benyttes den dag i dag. — Bangs spydige ud
talelse om den efter hans mening pedantiske karaktergivning finder sit
modstykke i hans fakultetskollegas Panums vidtløftige begejstring for
»en meget nøiagtig Pointering«. — P. L. Panum : Det medicinske Stu
diums og Examensvæsens Reform ved Kjøbenhavns Universitet. 1868. p. 4.

P. 33 1. 12.
tolv Uger] Her siger Bang, at han gjorde tjeneste paa Fødsels
stiftelsen i 12 uger, og p. 35 1.2 siger han 3 maaneder; men i sit vita
siger han per dimidium annum. — Solennia Académica. 1813. 40. p. 27.
P. 35 I- 3Bal le sig] Joachim Ballesig (1777—1834) var 11 aar ældre end
Bang, men tog medicinsk eksamen samme aar som han, 1808. Han
var medicinsk kandidat ved Frederiks Hospital 1803—07 og reserve
medikus ved Almindeligt Hospital 1808—34. Han var ugift. Bangs
anden hustru fik til sine fødselsdage i 1829 og 1831 af Ballesig >en yn
dig Zwibel« og »en Blomst nys sprunget ud af sit Hylster«. —
[Oluf Bang:] Sophia Bang. I. 1826—1834. 4° P-58 °S 111 (MS.,
tilhører dr. med. G. V. Th. Borries).

P. 35 1- ilPriismedaillen] Om Bangs erhvervelse af Universitetets guldmedaille i 1810 og af licentiatgraden 6/io s. aa. se Indledningen og
Tillæg II.
P.36 1.5.
en Doctor i Kiøbenhavn] Georg Rahlff. Se noten til p. 21 1. 21.

P. 37 i- 21.
i elleve [Aar]] Bang var kandidat ved Frederiks Hospital
1809—10, reservemedikus sammesteds 1810 —11 og underakkuchør og
reservemedikus ved Fødsels- og Plejestiftelsen 1811—25, altsaa i 14,
ikke i ii, aar. — Cf. Indledningen.
P. 38 I- Ben Disputats] Den 17/i 1813 forsvarede Bang sin disputats:
Commentatio de foetus in partu versione. — Cf. Indledningen.
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p. 38 1.17.
Medicinske Societet] Bang blev medlem af »Det kgl. medicin
ske Selskab« i København 14/io 1813. De omtalte 3 bind af Selskabets
skrifter, Acta nova Regia Societatis Medicæ Havniensis, udkom efter
15 aars pause i 1818, 21 og 29. Det gamle »kgl. medicinske Sel
skab« (stiftet 1772) ophævedes som selvstændigt selskab 1872, idet det
sloges sammen med det yngre, »Philiatrien« (stiftet 1829), under navn
af »Det medicinske Selskab i Kjøbenhavn«.
P. 39 1. i.
ei langt frajuul] Bang blev 4/ia 1813 viet til Henriette Louise
Aamodt (14/io 1789—7/i 1818). Se Indledningen. Vielsen foretoges
af Bangs stifbroder, J. P. Mynster, dengang 1. kapellan ved Vor
Frue Kirke.
P- 39 I- 13Min Søster] Om Nicoline Ingeborg Bangs ægteskab med da
værende premierløjtnant Valdemar Fremming v. Beichmann se: Indled
ningen og Hundrup: Stamtavle, p. 77 (h 5). Det er sagtens hende,
Bang omtaler i Pathologiske Stamtavler, p. 231: >En Datter død af
Hjertesygdom, [gift med] en svindsotig Mand, 3 sunde Børn*. —
Cf. Herman Bang: Haabløse Slægter. 1880. p. 10—11.

P. 40 1. 10.
Fattiglæge] Bang var distriktslæge i København 1809—18.

P. 40 1. 13.
Værelser ... nok] Bang udnævntes til underakkuchør og reservemedikus ved kgl. resolution af u/io 1811 med en lønning af 150 rdl.
og »nogle fri Værelser* paa Stiftelsen, Amaliegade 144, nuv. nr. 25.
— E. Ingerslev: Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1800—184g. 1915.
p. 130P. 42 1. 4.
Tre Smaasenge] Bang havde i første ægteskab 3 børn: 1) Christella (Stella) Frederikke Louise Bang (14/s 1815—10/s i860), gift
12/< 1845 med Christian Peter Gutzon Mynster (1804—77), søn af
Bangs stifbroder, professor, overmedikus Ole Hieronymus Mynster, og
fra 1833 sognepræst i Valløby og Taarnby, fra 1852 til 76 i Karise
og Alslev. 5 børn. — 2) Frederik (Frits) Ludvig Bang (19/e 1816—
21/n 1875), sognepræst i Adserballe paa Als 22/io 1850, i Horsens
2% 1863, i Tersløse og Skellebjerg paa Sjælland 18/i 1872. Gift 25/ii
1850 med Thora Elisabeth Salomine Blach (1829—70), datter af amts
fuldmægtig i Stege, senere postmester i Præstø Herman Dyssel Blach.
8 børn. — 3) Henriette Louise (Visa) Bang (2/i 1818—4/a 86), gift
27/n 1841 med apoteker i Præstø Hans Christian Aarsleff (1812—78),
søn af apoteker i Vordingborg Mads Graae Aarsleff. — I Pathologiske
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Stamtavler, der er fra 1848, staar p. 231 om de to døtre: i) 'bkirtelsvag, kritisk Udslæt i Hovedet i 1 ode Aar, gift, sundt Barn«; 2) »opammet ved Komelk, meget rachitisk og kirtelsyg, kritisk Ectyma over
hele Kroppen; gift, 3 Börn, hvoraf de to døde tidligt.« Om sønnen
staar der: >intet fremtrædende Anlæg«. Han døde sindssyg. Cf.
noten til p. 160 1. 5. Af hans 8 børn er den bedst kendte forfatteren
Herman Bang.
P. 42 1. 13.
Til skiult at holde] Bang har dog næppe kunnet haabe, at
jomfru Aamodts ophold i Hørsholm skulde forblive ukendt for alle
hans nærmeste; ti præsten i den lille by synes ikke blot at have været
en god ven af Bang, men var desuden paa forskellige maader knyttet
til den Bang’ske kres, ja endog gift med Bangs moster. Man faar
langt snarere indtryk af, at jomfru Aamodt holdtes skjult i Hørsholm
med præstefamiliens billigelse og bistand.
Johan Frederik Ahrends (1775—1831) var, som student, fra 1792
til 99 huslærer hos den bekendte købmand Jacob Aall i Porsgrund.
Dennes søster, Inger Aall, traf i sommeren 1799 i København Bangs
stifbroder, Ole Hieronymus Mynster, i hvis liv hun kom til at spille
en afgørende rolle, og i hvis hus, efter at han i 1802 havde ægtet
Anna Christine, f. Liebenberg, en anden af Inger Aalls brødre, statsraad Niels Aall, i nogle aar havde to børn boende. At Bang i 1810
stod i venskabeligt forhold til Ahrends, ses af det eksemplar af hans
licentiatafhandling, som er i udgiverens eje og bærer følgende dedika
tion : »Doctissimo, acutissimo, amicissimo Ahrens Pas tori Hörsholmensi
Auctor«. Bang har sikkert ikke skænket Ahrends sin afhandling efter
det højst uheldige forsvar G/io 1810 (se p. 36), og dedikationens ordlyd
antyder intet om nogen familieforbindelse mellem Bang og Ahrends;
men sidst i 1811 (indmeldelse i Enkekassen 19/i2 1811, nr. 9752) æg
tede Ahrends Bangs moster Anna Bolette Hansen (1769—1844). Ahrends
blev i Hørsholm til i november 1813, og det maa vel have været i
1812 og maaske i 1813, at jomfru Aamodt levede der i byen. P. 43
I.9—10 taler Bang om, at han og hans hustru igen boede i Hørsholm
>fem Aar derefter«. Dette kan, da hun døde 7/i 1818, senest have
været i sommeren 1817. I Hørsholm kirkebog findes intet spor af
jomfru Aamodts ophold der i byen. Et blad efter 28/s og før 7/4 1813
er dog fjærnet.
løvrig kan tilføjes, at Ahrends plejesøn, Johan Henrik Rosenkilde
(1802—70), hvis moder, Regine Louise, var født Ahrends, 14 aar
gammel kom i Frederiksborg Latinskole, hvor han var i 3 aar. Han
kom derefter i huset hos Bangs fader, hvor han i 1V2 aar sammen med
Bangs yngre broder, Vilhelm Bang (1802—76), undervistes af cand.
theol. Rudelbach. Rosenkilde var i 22 aar præst i Ørsted og Daastrup,
Københavns amt.
Hørsholms Sogn Kirkebog 1784—18ig (Landsarkivet). — Sjaell.
Bispearkiv, vita-protokol (Landsarkivet). — Immanuel Barfod: Den
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falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Nykjøbing paa Falster. 1851. I.
p. 219—20. — O. H. Mynster. Kamma Rahbek, udg. af Hans Kyrre
og Vilhelm Maar. Leiden 1926. p. XIII. — Astrid . Wentzel :
O. H. Mynster. 1928. p. 59 og 61.

P. 44 1. 19—20.
Af fire . . . Professorer] Den 20/i 1818 blev følgende 4 ud
nævnte til professorer ved Universitetet:
Erasmus Georg Fog Thune (1785—1829) blev cand. theol. 1808,
studerede filosofi og astronomi i udlandet indtil 1812, blev dr. phil.
1815 og professor i matematik 1818.
Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (1792—1850) blev
lie. jur. 1815, dr.jur. 1817 og aaret efter prof, jur. Fra 1834 til 48
var han tredje medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde
Skoler. 1848 blev han konferensraad. Han udfoldede en meget stor
og fortjenstfuld virksomhed som juridisk forfatter, var desuden en
alsidig dannet og meget belæst mand og dyrkede endelig musikken
med held. Han ægtede 1814 Barbara Abigael Lange (1791 —1846),
datter af gehejmekonferensraad, deputeret i Finanskollegiet C. W. Lange.
— Mindedigte af Bang i: (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 21—
23 °g 31—32. Optrykte i: O. Bang: En Mindekrands 1877. p. 22—
24 og 32—33.
Frederik Christian Petersen (1786—1859) var fra 1818 professor
i klassisk filologi ved Universitetet og fra 1829 til 59 tillige regens
provst. Han blev etatsraad 1847 og konferensraad 1859. I 1821 æg
tede han Bolette Sophie Bruun, født Jurgensen, datter af dispachør og
mægler F. C. Jürgensen og enke efter lektor R. E. Bruun. — Mindedigt
af Bang i: (Dr. B—O:) En Mindekrands. 1864. p. 44—45. Optrykt i:
O. Bang: En Mindekrands. 1&TJ. p.45—46. — Foruden den i Biogra
fisk Lexikon. XIII. p. 28 nævnte litteratur se: Knud Fabricius : Re
gensen gennem hundrede Aar. 1923—25.
Bang, der 13/s 1814 var bleven adjunkt ved Det medicinske Fa
kultet, blev 1818 prof. extr. i patologi og almindelig terapi, efter
faderens død 1820 tillige i speciel terapi, 1822 prof, ord., indtil 1874.
P.45 1. 17.
et Program] Observationes medica in privata praxi per proximum
annum collectæ. 1822. 40 (Univ. program ved reformationsfesten).

P.45 1. 18.
tvende Taler] Bang holdt i disse aar i hvert fald tre taler paa
latin: Qwi fiat, ut ratio humana in omni fere conatu non nisi per ser
vitutem ad libertatem progrediatur (7/n 1822, kl. 12). 1822. 4° (Univ.
program ved reformationsfesten, p. 72). — De valetudine civitatis tuenda
(e/2 1825, kl. 12). [1825.] 40 (Univ. program ved festen i anledning af
Frederik VI fødselsdag, p. 26). — De regimine Universitatum diætetico
(11/6 1825, kl. 12). 1825. 40 (Univ. program ved rektorskiftet, p. 22).
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P. 45 1.21.
Som Rector} Bang var Rector magnificus 1824—25 og atter
1839—40.

P. 46 1. 5Aarsagen dertil] Bangs anden hustru, Sophie Dahlerup, med
hvem han blev gift 19/e 1826, var fra Hillerød. — Se Indledningen og
kap. XI.
P.46 1. 17.
>den nye Forening«] »Drejers Klub« stiftedes c. 1775. Efter
forskellige omskiftelser fremstod »Den nye Forening« af den i 1794.
Man læste aviser, spillede kort, shak og billard og røg tobak, men
drøftede ikke politik. Den er besunget af Bang. I: Dr. B—o: Sange.
1862, findes, p. 5—27, 10 viser fra aarene 1825—34. — I. Davidsen:
Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. 1880. p. 102 ff.
P. 46 1. 22.
»Borups Selskab«] »Det dramatisk-literære Selskab«, stiftet
1780 af Rahbek, Thaarup og flere, havde først lokale i stolemager Bo
rups ejendom i Landemærket, hvorfor det ofte kaldtes »Borups Sel
skab«. Det opløstes 1841. —Jul. Clausen: Borups Selskab i: Museum.
1892. 2. halvbd. p. 341—69.

P. 49 1. 18.
REISEN] Mange af de i dette kapitel nævnte personer er ud
førlig omtalte i Ottos rejsebeskrivelse fra aarene 1819—22 (udg. 1825).
Se noten til p. 8 1. 3. — Om de i det følgende givne oplysninger om
tyske videnskabsmænd og læger gælder det, at de ikke er paalidelige
i enkelthederne. De er i regelen tagne fra Callisen: Schriftst.Lexi
con ; de to lidet nøjagtige, nyere værker, Allgemeine deutsche Biographie
og Biogr. Lexik. d. hervorrag. Aerzte, har ofte andre, og indbyrdes mod
stridende angivelser.
P. 50 1. 14.
Brandenburger Hotellet] »Hotel de Brandenbourg«, 42, Char
lottenstrasse, regnedes til første klasses hoteller. — I. D. F. Rumpf:
Berlin und Potsdam. I—II. 4. Ausg. Berlin 1823. II. p. 147.

P. 50 I.22.
Heim] Ernst Ludwig Heim (1747—1834), i en lang aarrække
Berlins mest populære og ansete praktiserende læge, »der al te Heim«;
fra 1799 kgl. preuss. Geheimer Rath. — Naar Bang fra sin rejse i
1823 beretter, at det karakteristiske optrin med »Prindsessen« fandt
sted »i Gaar«, er det urigtigt; ti ikke alene giver Otto en ganske
tilsvarende beretning, han har hørt under sit ophold i Berlin 1819—
20, men det nævnte optrin maa allerede have fundet sted kort tid
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efter, at Heim i 1783 havde nedsat sig i Berlin. Prinsessen var Anna
Amalie (1723—87), Frederik den Stores søster. — Callisen : Schriftst.Lexicon. VIII. p. 269—74, XXVIII. p.443. — Otto: Livserindringer
(A). p. 123—27. — Georg Wilhelm Kessler: Leben Ernst Ludwig
Heims. Leipzig 1835. n- P- 30—33, 62.

P. 51 I.20.
Friedrichd’orer] 1 Friedrichd’or havde en værdi af c. 15 kroner.

P. 52 1. 6.
Hufelands] Christoph Wilhelm v. Hufeland (1762—1836), en
af sin tids mest kendte læger, havde i 10 aar, indtil 1793, praktiseret
i Weimar, hvor han var læge for og omgangsven med Wieland, Her
der, Goethe og Schiller. 1801 kaldtes han til Berlin som kgl. livlæge,
direktør for Collegium medico-chirurgicum og overlæge ved Charitéhospitalet. 1810 udnævntes han til professor i speciel patologi og terapi
ved det nyoprettede universitet i Berlin. Hans Kunst, das menschliche
Leben zu verlängern, Jena 1796, blev oversat paa mange sprog og ud
kom i mindst 5 danske udgaver og oplag fra 1797 til 99. Hans bi
bliografi fylder 58 + 16 sider i: Callisen : Schriftst.-Lexicon. IX. p. 221—
80, XXIX. p. 76—92. — Otto: Livserindringer (A). p. 41—46.
p. 521.9.
Tieck] Johann Ludwig Tieck (1773—1853), var en nær ven af
den ganske jævnaldrende Henrik Steffens, Bangs fætter. — Cf. Otto;
Livserindringer (A). p. 47—50.

P. 52 1. 13.
Horn] Ernst Horn (1774—1848), 1804 professor i medicin i
Wittenberg, samme aar i Erlangen, 1806 i Berlin. — Callisen:
Schriftst.-Lexicon. IX. p. 126—147, XXIX. p. 51—53.
P. 52 1. 14.
Schönlein] Johann Lucas Schönlein (1793—1864), anset kliniker
og lærer, var fra 1820 professor i terapi og medicinsk klinik i Würz
burg og fra 1833 professor i Zürich. Han kom først til Berlin i 1840
som professor i patologi og terapi, saa Bang tænker vel paa en senere
rejse, paa hvilken han kan have hørt Schönlein i Berlin. — Callisen :
Schriftst.-Lexicon. XVII. p. 300, XXXII. p. 195—97.

p. 521.15.
Harless] Johann Christian Friedrich Harless (1773—1853) var
fra 1796 til 1818 prof, medicinae i Erlangen, derefter ved det nyop
rettede universitet i Bonn, hvor han døde. Maaske husker Bang fejl,
da Harless slet ikke har virket i Berlin; men han kan jo muligvis
have været der paa besøg i 1823. — Callisen: Schriftst.-Lexicon.
VIII. p. 125—40, XXVIII. p. 381—84.
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P. 52 1. 18.
C aru s] Carl Gustav Carus (1789—1869) var professor i obstetrik
i Dresden. Han er særlig kendt som komparativ anatom. Iøvrig var
han ogsaa en dygtig maler og billedhugger. — Callisen: Schriftst.Lexicon. III. p. 508—16, XXVII. p. 38—41.

P. S3 1- SPirna] I 1811 indrettedes der et sindssygehospital i det gamle
slot Sonnenstein ovenover Pirna ved Elben.

P. 53 1- 9Krombholz] Julius Vincenz v. Krombholz (1783—1843) var i
Prag fra 1814 professor i teoretisk kirurgi, instrument- og bandagelære,
fra 1828 i farmakologi, fra 1836 i fysiologi og højere anatomi og fra
1839 overlæge ved k. k. Allgem. Krankenhaus. Han blev adlet 1836
og k. k. Gubernialrath 1840. — Callisen : Schriftst.-Lexicon. X. p. 407—
09, XXIX. p. 357—59.
P. 55 I- iBoer] Lucas Johann Boer (1751 —1835), anset fødselshjælper i
Wien, hvor han fra 1789 var professor i praktisk, fra 1817 tillige i
teoretisk obstetrik indtil 1822. Han havde som akkuchør for erkehertuginde Elisabeth, gift med den. senere kejser Frantz II, fra 1788
titel af k. k. livkirurg. Erkehertuginden døde i 1790 af forblødning
faa timer efter en af ham foretagen tangforløsning. — Callisen :
Schriftst.-Lexicon. II. p. 393—97, XXVI. p. 355—56.
P.551- *•
Hartmann] Philipp Carl Hartmann (1773—1830), fra 1811 pro
fessor i almindelig patologi og farmakologi i Wien og fra 1829 pro
fessor i medicinsk klinik og speciel terapi ved Allgem. Krankenhaus
sammesteds. Hans Glückseligkeitslehre, Dessau 1808, er oversat af
F. V. Man s A: Lyksalighedslcere for Menneskets physiske Liv, eller Kun
sten at benytte Livet og tillige bevare og fuldkommengiøre Sundhed,
Skiønhed, Legems- og Aandskraft. 1833. — 2. udg. 1837. — Callisen:
Schriftst.-Lexicon. VIII. p. 168 (her kaldet Pancratz Ludwig), XXVIII.
p. 395—98.

p.551- ’•
Raymann] Johann Nepomuk v. Raimann (1780—1847). Fra 1807
professor i patologi og farmakologi i Krakau, fra 1810 professor ved
Josephsakademiet og fra 1812 professor i medicinsk klinik for kirurger
ved universitetet i Wien. Adlet 1826 og optaget i ridderstanden 1840
steg han til høje embedsstillinger, 1. kejserlig livlæge hos Frantz II,
m. m. — Callisen : Schriftst.-Lexicon. XV. p.318—20, XXXI p.341—42.
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P. 55 I-1.
Waweruch] Andreas Ignaz Wawruch (1782—1842), fra 1812
professor i patologi og materia medica i Prag, fra 1819 professor i
speciel terapi og medicinsk klinik for kirurger ved universitetet i Wien.
— Callisen: Schriftst.-Lexicon. XX. p. 442—43, XXXIII. p. 228.
P- 55 1- 3Peter Frank] Den bekendte hygiejniker Peter Frank var død
allerede i 1821. Bang mener sagtens hans søn Joseph Frank (1771 —
1842). Denne var først hospitalslæge i Wien, blev derefter i 1804
professor i Wilna, først i patologi, derefter i speciel terapi og klinik.
Han levede fra 1824 som privatmand i Wien, senere i Como. — Cal
lisen: Schriftst.-Lexicon. VI. p. 432—41, XXVIII. p. 101—03.

P. 55 1- 5Brødrene Jaeger] Friedrich Jaeger (1784—1871), anset oftalmolog i Wien. Han blev 1826 professor i oftalmologi ved Josephsakademiet. — Carl Jaeger (1786—1872) praktiserede ligeledes som
øjenlæge i Wien. Han var svigersøn af oftalmologen Beer. Den 1h
1835 udnævntes han til ridder af Dannebrog. — Callisen: Schriftst Lexicon. IX p. 376—77, XXIX p. 125. — Se noterne til p. 56 1. 10
og 13P. 55 1. 18.
Bad en] Baden er et gammelt badested (Thermae Pannonicae)
med varme svovlkilder, c. 24 km. syd for Wien.
P. 56 1. 8.
Sandheden . . . erkiendte] I 1848 maatte Metternich opgive
alle sine stillinger og al sin indflydelse og 13/s flygte til udlandet. Han
kom senere tilbage til Wien, men stod til sin død, 1859, helt udenfor
det politiske liv.

P. 56 1. 10.
En Søn] I den danske Statskalender for 1854 træffes Friedrich
Jaegers søn, Carl Jaeger, første gang som østrigsk legationssekretær;
i aargangene fra 57 af opføres han som: p. t. chargé d’affaires, og fra
60 af som: legationsraad og chargé d’affaires. Fra og med 61 kaldes
han v. Jaeger-Jaxtthal og nævnes sidste gang i aargangen for 1863.
Han blev kommandør af Dannebrog 4/s 1857.

P. 56 1. 13.
Den Gamle] C. Otto skriver om Friedrich Jaeger, at han »gjæstede Kjøbenhavn sidst i Trediverne, og Konferensraad O. Bang gav
da et stort Maaltid til hans Ære, hvortil alle de danske Læger, der
havde været i Wien og besøgt hans Øienklinik, vare indbudne, ved
hvilken Ledighed han ret blev feteret af os Alle og derfor bragte os
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en rørt Tak«. — Otto: Af mit Liv. p. 154. — Hvis det er rigtigt,
at det var »sidst i Trediverne«, Jaeger var i København, maa der
foran i Bangs tekst læses »halvtredie« i stedet for »»halvfierde« Snees«.
Men det er rimeligvis Bang, der har ret (se p. 132 1. 6) (»senest Jæger«),
Det var jo ogsaa i 50—60-erne, Jaegers søn opholdt sig i København
(se foregaaende note), og det var 10/n 1862, at F. Jaeger udnævntes
til æresmedlem af Det kgl. medicinske Selskab. Det var da iøvrig
26 aar siden, der sidst var udnævnt et æresmedlem, og der udnævntes
aldrig flere. — J. W. S. Johnsson : Københavnske medicinske Selskaber.
1922. p. [249].

P. 56 1. 17.
Haudrer] Haudrer o: hyrevogn eller hyrekusk.
P. 57 1. 15.
Stockach] Stockach i Baden, nogle faa km. nord-vest for Lud
wigshafen ved Boden See.

P. 58 1. i.
Du bois] Antoine Dubois (1756—1837), først professor i anatomi
ved College des chirurgiens i Paris, derefter, efter omdannelsen af den
medicinske undervisning, fra 1794 ved École de santé. Efter Desaults
død i 1795 professor i kirurgi. Fra 1810 overlæge ved la Maternité.
Han nød stor anseelse som fødselshjælper, var kejserinde Marie Louises
i. akkuchør, assisterede ved den vanskelige fødsel af kongen af Rom
2% 1811 og tildeltes af Napoleon titlen baron de l’Empire. — Bayle &
Thillaye: Biographie medícale. Paris 1855. II p. 930—31.

P. 58 I.7.
Breschet] Gilbert Breschet (1784—1845) blev 1818 anatomichef
ved Det medicinske Fakultet i Paris, derefter kirurg ved Hötel-Dieu
og 1836 professor i anatomi ved Fakultetet efter Cruveilhier. Han var
en meget dygtig anatom. — Nouvelle biographie universelle. Paris 1857—
66. VIL col. 332—33P. 58 I- 13Portal] Antoine Portal (1742—1832) holdt først forelæsninger
ved universitetet i Montpellier, men drog 1766 til Paris. I 1768 af
løste han Ferrein som medicinsk professor ved College de France og
i 1777 Antoine Petit som professor i anatomi ved Jardín du Roi. Han
var en fremragende anatom og meget produktiv videnskabelig forfatter.
Fra 1788 var han livlæge hos Ludvig XVI og derefter for alle Frank
rigs statsoverhoveder til Karl X. Han døde som baron og livsvarig
præsident for Académie de médecine. — Bayle & Thillaye : Op. cit.
II p. 848—51.
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P. 58 I.15.
Cuvier] Georges Cuvier (1769—1832), professor i naturhistorie
ved Jardin du Roi og College de France, er berømt som grundlæggeren
af den komparative anatomi og palæontologien som videnskab. Han
beklædte høje administrative embeder og døde som baron og pair de
France. — Bayle & Thillaye : Op. rit. II. p. 856—57.
P. 58 I.17.
Esquirol] Jean Étienne Dominique Esquirol (1772—1840), 1811
læge for de sindssyge i la Salpétriére efter Pinel, holdt som den første,
i 1817, kliniske forelæsninger over sindssygdomme og blev 1825 over
læge ved sindssygehospitalet i Charenton (Seine). Han var en højt
anset læge og videnskabsmand og gjorde sig særlig fortjent ved at
lindre de sindssyges kaar, og det ikke alene indenfor Frankrigs græn
ser. Den første sindssygeanstalt i det danske monarki, i byen Sles
vig, der aabnedes 1820, blev bygget efter Esquirols anvisning. — Bayle &
Thillaye: Op. rit. II p. 882—83. — Hjalmar Helweg: Sindssyge
væsenets Udvikling i Danmark. 1915. p. 71—72.
P. 58 I.17.
Bie tt] Laurent Biett (1781—1840), kendt dermatolog, elev af
Alibert, blev 1819 ansat ved Hópital Saint-Louis i Paris, hvor han
indførte den polikliniske behandling af patienter lidende af hudsyg
domme. Han behandlede flere tusinde syge om aaret og holdt kliniske
forelæsninger, der blev i høj grad paaskønnede. — Nouvelle biographie
universelle. VI. col. 42.
P. 58 1. 20.
Galskaben maler] Esquirol grundlagde paa la Salpétriére en
meget stor samling afstøbninger af sindssyges hoveder. Disse af
støbninger er gaaet til grunde, men lever endnu i enkelte ældre per
soners erindring. Om de af Bang omtalte malerier og deres skæbne
kan intet oplyses. — Velvillig meddelelse fra dr. Barbé ved la Sal
pétriére og dr. WICKERSHEIMER, Strasbourg.
P. 58 I.21.
Laennec] Théophile Laennec (1781 —1826), den berømte opfinder
af auskultationen og stetoskopet, fra 1816 overlæge ved Hópital Necker,
blev 1823 professor i medicinsk klinik ved Hópital de la Charité i
Paris. Første udgave af hans grundlæggende værk, Traite de VAuscul
tation mediate, udkom i 1819. Han døde selv af tuberkulose, der
maaske stammede fra en sektion i 1803. — Bayle & Thillaye:
Op. rit. II. p. 917—23. — Cf. Indledningen.

P- 59 1- 5Howship] John Howship (?—1841), anset kirurg og patologisk
anatom i London, først kirurg og lektor ved St. George’s Infirmary,
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derefter ved Charing Cross Hospital. — Callisen : Schriftst.-Lexicon.
IX p. 191—96, XXIX p.65—66.
P. 59 1.17.
Astley Cooper] Sir Astley Cooper (1768—1841), elev af John
Hunter og datidens mest ansete kirurg i London, blev, kun 21 aar
gammel, demonstrator i anatomi ved St. Thomas’ Hospital og 1800
kirurg ved Guy’s Hospital. Han var en foregangsmand, hvad den
kirurgiske behandling af lidelser af karsystemet angaar, og en meget
dristig og dygtig operatør. Han havde en enorm privat praksis og
tjente paa det tidspunkt, Bang kom til ham, over £ 20.000 om aaret.
— Dictionary of National Biography. London. XII (1887). p. 137—39.

P. 59 I- 23Lee] Robert Lee (1793—1877), født i Skotland, var en dygtig
anatom og fysiolog, men særlig berømt som fødselshjælper. Han blev
akkuchør ved forskellige hospitaler i London og lektor i obstetrik ved
St. George’s Hospital. — Callisen: Schriftst.-Lexicon. XI p. 186—88,
xxix p. 492-93.
P.61 I.7.
lærde Selskaber] Ifølge Den danske Lægestand (5. udg.) p. 8
blev Bang: >Medl. af Selsk. f. Naturvidensk. og Medic, i Heidelberg
24 og af d. fys. med. Selsk. i Bonn 24 . . . korresp. Medl. af Acad.
royale de méd. i Paris 35 . . . Æresmedl. af med. Selsk. i Kbh. 3/ii
36.< — Sammesteds meddeles, at Bang blev medlem af Svenska
Läkaresällskapet i Stockholm i 1828; men efter velvillig meddelelse
fra selskabets 1. amanuensis L. Wistrand skete det først 1829. —
(Hasse W. Tullberg :) Svenska Läkaresällskapet 1808—1908. Stockholm
1909. p. 496. — Den 18/io 1848 blev Bang optaget som medlem i
>Det norske medicinske Selskab i Christiania<. — Velvilligst meddelt
af sanitetsoberst I. Kobro, Oslo.

P.61 1. 15.
Aar Fem og Tyve] Bang var overmedikus ved Frederiks Hospi
tal fra 1/s 1825 til 8% 1841.

P. 62 1. 9.
en Broder] Vilhelm Bang (1802—76). — Se Indledningen.

P. 62 1. 17 ff.
Captainen] Hans Birch Dahlerup (1790—1872), kaptejnløjtnant
i marinen 1819, hjemførte som chef paa fregatten »Rota« Thorvaldsen
og hans kunstværker fra Livomo til København 1838. Han blev kommandørkaptejn 1840, tog sin afsked med kontreadmirals karakter 1849
og gik samtidig i østrigsk tjeneste som chef for og reorganisator af
den østrigske marine. Han blev østrigsk viceadmiral, virkelig gehejme-
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raad og baron. 1829 ægtede han Louise Margrethe van Dockum
(1799—1840), datter af admiral Joost van Dockum. Det synes at
have været 1823, at Bangs broder Vilhelm forlovede sig, og Bang
første gang traf sin tilkommende hustru, Sophie Dahlerup. Hun styrede
fra 1821 huset for sin broder, H. B. Dahlerup, der foruden en yngre
broder til stadighed havde 5-6 kostgængere boende hos sig. Han
boede i 1821 V2 aar i kaptejnløjtnant Urban Bruuns hus i Nyboder og
derefter i kaptejnløjtnant Seidelins hus, Ulvegade 32 (nu Olfert Fischers
gade 43), og det er maaske her, Bang først saa Sophie Dahlerup.
Fra 1824 til 26 boede Dahlerups i Store Kongensgade 260 (nuv.
nr. 92), og her har Bang faaet Sophie Dahlerups ja, 28/b 1826, ganske
kort efter, at hendes broder var draget paa togt. De blev viede
19/e s. aa. — Hans Birch Dahlerup : Mit Livs Begivenheder. I—IV.
1908—12. II. p. 81—82, 98. — Tillæg III.
P. 65 1. 4.
vi vandred] Bang og Oehlenschläger kom (omkring Vs 1819;
cf. følgende note) fra Bangs stifbroder J. P. Mynster, der dengang var
i. kapellan ved Frue Kirke og boede Købmagergade, nuv. nr. 60. Bang
boede paa Fødselsstiftelsen i Amaliegade og Oehlenschläger Bredgade,
nuv. nr. 33.

P. 65 1. 21.
var pebet ud] Udpibningen af Ludlams Hule, et led i striden
Baggesen-Oehlenschläger, fandt sted 27/a 1819. — Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger. 1870—78. VII. p. 377. — 2/s gik maanen ned
kl. 12.41 a. m., 8/s kl. 2.4, 4/s kl. 3.21 o. s. v. Det af Bang skildrede
optrin har vel derfor fundet sted natten mellem 3/s og 8/s eller en af
de nærmest følgende nætter. — Velvilligst meddelt af professor, dr.
phil. E. Strömgren.
P. 67 1. i—2.
For Thorvaldsen ... en Sang] Thorvaldsen kom hjem til
Danmark paa besøg 8/io 1819. Den 16. i samme maaned fejredes han
med en fest paa Skydebanen. Oehlenschlägers sang findes i hans
Samlede Digte. 1823. II p. 307—10, Bangs sang i: Dr. B—O: Sange.
1862. p. 251—52.
P. 67 1. 9.
min Muse sang] Et digt af Bang findes i: [Anon:] Adam
Oehlenschlæger. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 184g. s. a.
p. 28—29.
P. 67 1. 10.
Dødsseng] Oehlenschläger døde 30/i 1850. — Da Bang, der
boede i samme hus som Oehlenschläger, den dag var ved at gaa fra
ham, kaldte han Bang tilbage, »saae ham venligt i Øinene, trykkede
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hans Haand og sagde: »Tak for godt Kammeratskab!<< —Kristian
Arentzen : Adam Oehlenschläger. 1879. P« 512* — Cf. noten til p. 104 1.7.
P. 67 1. il.
Paa Baaren] (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 29. (2. udg.
1877. P-3°) Aarstallet er i begge udgaver forkert angivet som 1849.
P. 67 1. 22.
forbi jeg gik ham] H. V. Bissens statue af Oehlenschläger, der
nu staar foran Det kgl. Teater, var oprindelig, i 1861, opstillet paa
Set. Annæ Plads, hvor den afsløredes al/io. I september 1874 flyttedes
den til sin nuværende plads. — Robert Neiiendam: Det kgl. Teaters
Historie. 1921—25. II p. 13.

P. 68 1. 2.
NATURFORSKER MØDE] Det tyske naturforskermøde (det
9.de) afholdtes i Hamburg fra den 18/9 til den 26/9 1830. Fra det
danske monarki var mødt 67 deltagere, flere end fra Preussen; men
kun 13 var fra selve Danmark, og af disse var der endda kun 4, der
var indskrevne i den medicinske afdeling: Bang, L. L. Jacobson,
C. Otto og J. S. Saxtorph. — Amtlicher Bericht über die Versammlung
Deutscher Naturforscher und Ærzte in Hamburg im September 1830
(J. H. Bartels & J. C. G. Fricke). Hamburg 1831. 40. p. 16—17.
P. 68 1. 8.
Schleswig-Holstein] Sangen > Schleswig-Holstein meerumschlungen« er af Matthaus Friedrich Chemnitz (1815—70), der først
var advokat i Slesvig og senere redaktør af Hamburger Nachrichten.
Den offentliggjordes i 1844 i Itzehoer Nachrichten og blev første gang
sunget ved sangerfesten i Slesvig 24/7 samme aar.
P. 68 1. 15.
lille Bidrag] Prof. Dr. Bang: Vorschlag zu vergleichenden
Krankheitstafeln, ausgefuhrt in Hinsicht auf den im Friedrichs-Krankenhause zu Kopenhagen herrschenden Säuferwahnsinn, nebst den daraus
gezogenen Ergebnissen i: Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, und Arbeiten des Aertzlichen Vereins zu Hamburg.
Herausgegeben von G. H. Gerson und Dr. Nikol. Heinr. Julius.
XXI (Neue Folge I). Hamburg 1831. p. 393—96. — Bang holdt sit
foredrag 22/a. Se Amtlicher Bericht p. 49. — Cf. noten til p. 68 1. 2.
P. 69 1. 13.
Gasbelysning] Efter den store brand i Hamburg 1842 beslut
tede man at indføre gasbelysning i byen, og i oktober 1845 var for
første gang hovedgaderne oplyste ved hjælp af gas. Naar Bang alle
rede i 1830 har set gasbelysning, maa dette derfor have været et rent
lokalt fænomen, sandsynligvis i forbindelse med et eller andet for-
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lystelsesetablissement. — R. Kallmeyer: Die Gasversorgung Hamburgs.
s. 1. e. a. 4° (særtryk?).

P. 69 1. 21.
en Berliner Chirurg] >Der Berliner Chirurg ... ist Johann
Friedrich Dieffenbach (1792—1847). Dieffenbach wurde 1829 dirigierender Arzt in der chirurgischen Abteilung an der Charité in Berlin
und hat 1830 an der Naturforscherversammlung in Hamburg teilgenommen . . . Dieffenbach hatte in der Tat zwei Frauen. Die erste war
Johanna Charlotte Thielheim, 1783 geboren, die im Jahre 1806 Dr. Motherby heiratete, sich im Jahre 1824 von ihm scheiden liess, um
Dieffenbach zu heiraten. Sie war 9 Jahre alter als Dieffenbach und
wirklich sehr hässlich, wie ich mich an einem Bild von ihr iiberzeugen
konnte. Die Ehe war sehr ungliicklich, und Dieffenbach liess sich
1833 scheiden, um bald darauf eine junge Frau, die Tochter des
Arztes Heidegger zu heiraten«. — Velvillig meddelelse af professor,
dr. Henry E. Sigerist, Leipzig.
P. 71 1. i.
Og Tanken blev vakt] Det første skandinaviske Naturforsker
møde afholdtes i Göteborg 1839.
p. 71 1.9.
Sundheds Brønd] Om grundlæggelsen af »Rosenborg Sundhedsbrønde« se Indledningen.
P. 73 1.19.
Fætter Steffens] Henrik Steffens var 1832 blevet professor i
Berlin. Cf. noterne til p. 10 1. 23 og p. Il6 1. 16.
P. 74 I- 5-6.
Kuhstall . . . Winterberge] Kuhstall er en aaben klippeport
øst for Schandau. Grosser og kleiner Winterberg ligger paa Elbens
højre bred, ligeledes i sachsisk Schweiz.

P. 74 1. 13.
Herrnskretschen . . . Prebischthor] Hermskretschen er en
lille by i Böhmen ganske nær ved grænsen til Sachsen, paa højre bred
af Elben, hvor Kamnitz munder ud i denne. — Prebischtor er en
brolignende klippeport, 22 m. høj, ligeledes i böhmisk Schweiz.
P. 75 1-5-

Schandau] Schandau, en lille by i Sachsen, nær grænsen til
Böhmen, paa højre bred af Elben, hvor Kirnitsch munder ud i denne,
er et yndet udgangspunkt for udflugter til de omliggende egne.
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p. 76 1.19.
Et saadant Forslag] Om Bangs arbejde for at faa Kirurgisk
Akademi slaaet sammen med Universitetet se Indledningen, men især
E. Ingerslev: Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1800—184g. 1915.
p. 232 ff. og Gordon Norrie: Chirurgisk Academis historie. III.
1923. P- I29 ff- Her skal kun anføres, at Bang gjorde det første skridt i
1829, da han i Sundhedskollegiet indbragte et forslag om foreningen
af de to institutioner. Forslaget mødte heftig modstand hos Akade
miets lærere, der gjorde deres indflydelse gældende overfor Det danske
Kancelli, under hvilket Akademiet sorterede, for at hindre foreningen.
Kancelliets præsident var den af Frederik VI højt vurderede geheimestatsminister Poul Christian v. Stemann (1764—1855). Efter den i
teksten omtalte personlige henvendelse af Bang til kongen kom den
kgl. anordning af 80/i 1838, der ophævede den kirurgiske eksamen og
indførte en kombineret mediko-kirurgisk eksamen, hvortil kun stu
denter kunde indstille sig. Ved resolution af 17/i2 1841 indlemmedes
endelig fra Vi 1842 Kirurgisk Akademi i Universitetet, og bygningen
i Bredgade blev Universitetets ejendom. — Cf. Tillæg IV. — Om stu
dieforholdene ved Akademiet m. m. se: J. H. Lorck : Femoghalvfjerdsindstyve Aar. 1885. p. 91—94 og 104—06.

P. 76 1. 20.
bekæmpet af Tvende] De to modstandere af Bangs forslag,
han her tænker paa, er Colsmann og Chr. Fenger.
Johannes Colsmann (1771—1830) tog kirurgisk eksamen 1797, var
reservekirurg ved Frederiks Hospital 1798—99 og udenlands 1799—
1803. Han blev regimentskirurg i Itzehoe 1803, i København 1807
og tog sin afsked 1813. Fra 1808 var han professor ved Kirurgisk
Akademi, fra 1811 til 19 overkirurg ved Frederiks Hospital, fra 1819
til 24 hofkirurg og fra 1824 generaldirektør for kirurgien. Colsmann
ægtede 1808 Charlotte Elisabeth Callisen (1782—1854), datter af den
daværende generaldirektør for kirurgien Henrik Callisen og hans
2. hustru Marie Amalie Walker, hvis moder var født Colsmann. I
1788 havde Stemann ægtet grosserer Peter Wasserfalls forældreløse
datter Cathrine Elisabeth (1767—1850), der var i huset hos sin værge,
Callisen, hvis 2. hustru var hendes halvsøster. Hverken Colsmanns
gode karriere eller Stemanns stilling til Bangs reformplaner kan an
tages at have været uafhængige af disse familieforbindelser. — Se
navnlig M. Rosenørn: Biographiske Meddelelser om . . . Poul Christian
Stemann i: Personalhist. Tidsskrift, 3. række. VI. 1897. p. 1—52, især
p. 17—18.
Christian Fenger (1773—1845) havde taget kirurgisk eksamen 1798,
var blevet prof. extr. ved Kirurgisk Akademi 1810, kongelig livkirurg
samme aar (til 1838) og prof. ord. 1813. Han blev Colsmanns efter
følger som generaldirektør for kirurgien 1830—42 og fik titel af konferensraad 1840.
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p. 78 1.18.
i Badstuestræde] Stemann boede i Badstuestræde, nuv. nr. 9
og li.
P. 79 1. 2.
Snart efter fra Holst] Frederik VI døde 8/ia 1839. Han
havde kun været syg nogle faa uger og havde endnu dagen, førend
han døde, kunnet varetage sine regeringsanliggender. — H. P. Holsts
digt:
>O Fædreland, hvad har Du tabt!
Din gamle Konge sover!«
udkom som fol. pat. »Udført en relief i Brødrene Berlings Etablisse
ment«.

P. 79 1.14.
de tre første ClasserJ Den 28/io 1836 blev Bang etatsraad og
kom derved i 3. rangklasse. Universitetsprofessorer, der nu har rang
som etatsraader, var dengang i 4. rangklasse nr. 3.

P. 80 1. 17.
Et Forslag giordes] Den 4/io 1828 modtog Universitetets rek
tor, konferensraad, prof. & dr. jur. J. F. V. Schlegel (1765—1836)
med fodposten fra en anonym »gammel Academicus« et forslag om, at
professorerne skulde bestræbe sig for at indføre en »reglementeret
Klædedragt«. Schlegel sendte straks forslaget i cirkulation med sin
anbefaling. Meningerne var stærkt afvigende, og det endte med, at
forslaget forkastedes. Bang indtog et mellemstandpunkt; hans votering
lyder: »Efter min Mening kan den hele Uniform bestaae i en sædvanlig
sort Dragt med et lille broderet Udmærkelsestegn paa Kraven.
Man slap da meget nemt, uden Tidsspilde og Bekostning og kunde
desuden blive færdig i faa Dage [til prinsesse Vilhelmine Maries bryllup
med prins Frederik Carl Christian (Frederik VII) 1/n 1828] — Jeg
stemmer altsaa for en saadan eller lignende billig Uniform, ikke for
en kostbar«. For uniformen stemte, foruden Schlegel og Bang, Thorlacius, Møller, Oehlenschläger, Werlauff og Engelstoft. Den »høist
uanselige Mand, en af vore Ældste« er sagtens Schlegel, der var den
ældste af de 7, der støttede forslaget, og som næppe har staaet den
»gamle Academicus« fjernt. — Extract ex actis Consistorii die 26 Novembr. 1828 (Universitetets Arkiv). — Bibliotekar Victor Petersen,
Universitetets arkivar, har venligst gjort mig opmærksom paa ovenstaaende dokument.
P. 81 I.9.
Dronning Marias Dødsseng] Dronning Maria o: Marie Sophie
Frederikke, prinsesse af Hessen-Kassel (1767—1852), ægtede81/! 1790
kronprins Frederik (Frederik VI). Hun blev enke s/i2 1839 og døde
’x/8 1852.
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P.8i 1. io.
Vor Dronning] Louise Vilhelmine Frederikke Caroline Au
guste Julie (Vs 1817—"/e 1898) var datter af landgrev Vilhelm af
Hessen-Kassel (1787—1867) og prinsesse Charlotte (1789—1864). Hun
ægtede 28/s 1842 prins Christian af Glücksborg (Christian IX).

P. 81 I.14.
Prinds Wilhelm] Christian Vilhelm Ferdinand Adolph Georg
(1845—1913), søn af daværende prins Christian af Glücksborg og
prinsesse Louise. 1863 valgt til Hellenernes konge under navn af
Georg I. Da han endnu var »aarsbam«, behandlede Bang ham for
lungebetændelse. Cf. Tillæg IV.
P. 81 I.17.
Kong Frederiks Datter] Frederik VI datter, arveprinsesse
Caroline (28/io 1793—81/s 1881) ægtede 1829 arveprins Frederik Ferdi
nand (22/n 1792—29/e 1863), en søn af arveprins Frederik og prinsesse
Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Ægteskabet var barnløst.

P. 81 1. 22.
hans Statue] H. V. Bissens statue af Frederik VI i Frederiks
berg Have afsløredes 10/9 1858.
P. 82 1. 10.
Sporkiørslen] Sporvognskørselen til Frederiksberg begyndte først
1863; men der gik allerede tidligere omnibusser til Frederiksberg
Runddel.
P.82 1. 17.
over hans Navne] H. V. Bissens statue af Frederik VII foran
Christiansborg, afsløret 6/io 1873.

P. 82 1. 24.
denne] Christian IX.

P. 83 1.8—il.
Tre Taler . . . Fødselsdag] Bang var første gang rector
magnificus 1824—25, anden gang 1839—40. — De nævnte taler
m. m. var: 1) Mindetale over Kong Frederik den Sjette ved Universitetets
S'órgefest den 28 Januar 1840 af Universitetets Rector Oluf Lundt
Bang. s. a. (Frederik VI var død 8/ia 1839). — 2) En tale, 22/s, af Bang
i anledning af Christian VIII og Caroline Amalies sølvbryllup, 15/s 1840
(kendes nu ikke). — 3) Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af
Deres Majestæters Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline
Amalias Kroning. Texten af O. Bang. Musikken af C. E. F. Weyse.
1840. 40. — 4) Forhandlinger ved Kjøbenhavns Universitets Fest
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den 6 Juli 1840 [i] Anledning af Deres Majestæters Kong Christian
den Ottendes og Dronning Caroline Amalias den 28 Juni samme Aar
fuldbyrdede Salving og Kroning. Udgiven ... af . . . Rector, Oluf
Lundt Bang. s. a. fol. Heri tale af Bang p. 1—7 og kantate p. 8—
li. — 5) Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres andet Möde,
der holdtes i Kjöbenhavn fra den 3die til den gde Juli 1840. 1841.
Heri p. 116—22: Etatsraad Bangs Foredrag om Typhus. — 6) Kan
Udfaldet af Statens og Menneskets Sygdomme forudsiges efter de samme
Grundsætninger ? Tale ved Universitets-Festen paa Kong Christian den
Ottendes Fødselsdag af Universitetets Rector Oluf Lundt Bang. 1840.
— 7) Indbydelses-Skrift til Kjøbenhavns Universitets Fest i Anledning
af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, den 18de September 1840. Inde
holdende: Det Kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn, en Skizze af
Oluf Lundt Bang, ... d. A. Universitetets Rector, s. a.40.
Ogsaa som læge optraadte Bang under kroningsfestlighederne paa
Frederiksborg. — J. H. Lorck: Femoghalvfjerdsindstyve Aar. 1885.
p. 128.
P. 83 I.12.
det store Spektakkel] Paa Frederik VI dødsdag, s/i2 1839,
afholdtes om aftenen et studentermøde i Hotel d’Angleterre, hvor
bl. a. Orla Lehmann og, for første gang, D. G. Monrad talte. Særlig
under paavirkning af den sidstes tale vedtoges en adresse til kongen,
der overraktes denne næste dag.
p. 851.3.
som Rector paa Scenen] I januar 1840 gjordes der forsøg
paa at samle alle politisk interesserede akademikere til et > Studenter
samfund < efter forslag af Krieger, Monrad og Rasmus Nielsen. Det
stiftedes i februar (17. og 18.de). Konsistorium, der var blevet under
rettet om Samfundets stiftelse, krævede imidlertid at faa meddelelse
om, hver gang en generalforsamling vilde blive afholdt, og hvad man
agtede at forhandle paa denne. Dette krav blev paa en generalforsam
ling i Samfundet 19/g afvist som formentlig uberettiget. Konsistorium
udsendte da 28/s en trykt advarsel til alle de studerende med opfordring
til paany at tage sagen under overvejelse. Paa generalforsamlingen
25/s blev den tidligere tagne beslutning desuagtet stadfæstet, omend
med en meget lille majoritet, hvoraf følgen blev, at Konsistorium i en
bekendtgørelse af 16/e 1840 erklærede Samfundet for ophævet. —Kjø
benhavns Universitets Aarbog for 1840, udg. a. Hannibal Peter Sel
mer. s. a. p. 40—52.

P. 86 1. 12.
et Hip over Panden] Konsistoriums bekendtgørelse af 16/e er
undertegnet af Bang (rektor), A. V. Scheel (referendarius) og J. Rein
hardt (sekretær). Fædrelandet aftrykker den 18/e in extenso (nr. 192,
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col. 1530) og tilføjer: >Det er underligt at see en juridisk Professors
Navn under en saadan juridisk Nullitet.«
Allerede dagen før, 17/e, findes der en artikel (nr. 191, col. 1519),
der begynder: >En Konge er naturligviis paa Grund af sit ophøiede
Standpunct . . .<
I Fædrelandets nr. 196 findes endelig en Erklæring fra Studenter
samfundets Repræsentantskab.

P. 86 I.23.
min Cantate] Cf. noten til p. 83 1. 8—11.
p. 87 1.3—4.
Afhandling . . . Harpe] Foredrag om Typhus i: Forhandlin
ger ved de skandinaviske Naturforskeres andet Möde. 1841. p. 116—22.
— Det af Bang omtalte digt er muligvis det anonyme »Farvel til vore
svenske og norske Venner«, ibid., p. 422—23.
P. 87 1. il—18.
Sølvkorset . . . Commandeur] Bang blev ridder af Dannebrog
Vs 1829, Dannebrogsmand 38/a 1840 og kommandør af Dannebrog 28/e
1842. Om grunden til, at Bang blev kommandør netop da, se Til
læg IV.

P. 88 1. 6.
NATURFORSKER MØDE] Det 3. skandinaviske Naturfor
skermøde afholdtes i Stockholm 18fa—19fa 1842.
P. 88 1. 7.
Retzius] Anders Adolph Retzius (1796—1860), berømt svensk
anatom og antropolog, søn af den ligeledes højt ansete naturvidenskabs
mand Anders Johan Retzius, professor i Lund, havde i 1816 studeret
i København, hvor han havde haft baade Abildgaard, Jacobson, Rein
hardt og Mynster til lærere. Han blev 1823 professor ved Veterinær
skolen i Stockholm og aaret efter ved Det karolinske Institut. Han
var sekretær ved Naturforskermødet i 1842.
P. 88 1. il.
Vi damped til Ystad] Otto skriver om denne rejse: >Jeg bivaanede i 1846 [skal være 1842] de skandinaviske Lægers og Natur
forskeres Forsamling i Stockholm, men tog ikke med det af Kongen
de Danske til Disposition leverede Dampskib »Hekla«, men derimod
med et svensk Dampskib over Ystad og Kalmar i Selskab med O. Bangs
og Prof. L. Jacobsons Familier. I de tre dage, vi vare underveis,
havde vi et saa sjeldent stille Veir, at Havet var som et Speil, og vi
bestandig opholdt os paa Dækket . . .« Otto: Af mit Liv. p. 171.
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P. 88 1. ii.
Calmar Slot] Kalmar Slot tjente fra slutningen af i8. aarh. til
1852 bl. a. til fængsel. Fra midten af 19. aarh. paabegyndtes dets
restaurering.

P. 89 1. II.
WaxholmJ Vaxholm med den af Gustaf Vasa anlagte fæstning
er en lille søstad paa Vaxö ved det nordøstlige indløb til Stockholm.
P. 89 1. 14.
vor smukke Vertinde] Retzius var 2. gang gift (16/2 1835) med
Emilie Sophie Wahlberg, født 26/i 1813, datter af grosserer N. F. Wahl
berg og hustru A. M. Ekman. Deres søn, den senere fremragende
anatom Magnus Gustaf Retzius, fødtes 27/io 1842.
P. 89 1. 21.
Gribsholm] Gripsholm, stort slot i Södermanland paa et næs i
Mälaren, tæt ved den lille by Mariefred. Det er bygget af Gustaf
Vasa og har navn efter Bo Jonsson (Grip), der skal have bygget et ældre
slot paa samme sted. Turen til Gripsholm foretoges søndag 17/r. Til
Upsala drog man onsdag 20/7 om morgenen og forlod atter byen fredag
22/7 kl. 3 eftermiddag med dampskibet »Freja«. Ankomsten til Stock
holm fandt sted kl. 11 aften. — Förhandlingar vid De Skandinaviske
Naturforskarnas tredje Möte, i Stockholm den —19 Juli 1842. Stock
holm. s. a. p. 898 og 905. — Aftonbladet. 1842. nr. 164 (2%) og
166 (22/7).
P. 90 1. 8.
»Det stora bandet«] Jean Bernadotte (1764—1844), fransk
general, var under navn af Carl XIV Johan konge af Sverrig-Norge
fra 1818 til sin død. —Bang blev kommandør af Vasaordenen 22/7 1842.
P. 90 1. 19.
Duc d’Orleans} Ferdinand Philippe, hertug af Orléans, født8/®
1810, ældste søn af kong Louis Philippe, døde 13/t 1842 som følge af
en kørselulykke ved Porte Maillot i Paris.
P. 91 1. i.
Hiem . . .vi vilde gaae] Afskedsdigt af Bang, skrevet i Stock
holm til Naturforskermødet, findes i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 132—33.
P. 91 1. i.
giennem Canalen] Otto skriver herom: »Ved Slutningen af
Mødet leiede vi Danske et særeget Dampskib paa Gøta-Kanalen ned
til Gøteborg, hvorved vi opnaaede at gjøre Touren i tre Dage istedet-
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for de sædvanlige sex. Det var en meget interessant Fest [Fart?], men
naar den er forbi, er man dog glad derover, da de mange Sluser for
sinke den vel ofte og længe. Imidlertid var Selskabeligheden og Ge
mytligheden ombord saa stor, at Forsinkelsen for os blev mindre ube
hagelig, og vi kunde jo desuden magelig raade Bod paa den ved Læs
ning«. — Otto: Af mit Liv. p. 172.

P. 92 1. i.
Veggeholm] Vegeholm Slot i Kristianstads län, Skaane, tæt ved
Ängelholm, er bygget omkring 1530 af rigsmarsk Tyge Krabbe til
Bustrup. Det erhvervedes 1814 af præsidenten i Skånska Hofrätten,
friherre Caspar Wilhelm Michael Ehrenborg (1786—1844). Familien
solgte slottet 2 aar efter hans død. — Sverige . . . utg. af Karl
Ahlenius f och Arvid Kempe. I. Stockholm 1908. p. 699—700.

P. 92 1.10.
Ramløse Brønd] Ramlösa Brunn c. 5 km. øst for Hälsingborg.
P. 92 1. 12.
de Sex] Bangs 3 børn af første ægteskab (se noten til p. 42 1. 4)
og 3 af andet (se noten til p. 99 1. 9).

P. 92 1. 16.
Arveprindsen]’Se noten til p. 81 1. 17.
P. 92 1. 16.
Landgreven] Se noten til p. 81 1. 10. Landgrev Vilhelm var
fra 1834 tjenstforrettende guvernør i København og fra 1838 general
løjtnant.
P. 92 1. 17.
Kronprindsen] Kronprins Frederik (Frederik VII), født 6/io
1808, konge ao/i 1848, død 16/ii 1863, blev 2. gang gift, 10/e 1841,
med prinsesse Caroline Charlotte Mariane af Mecklenburg-Strelitz
(10/i 1821—Ve 1876), datter af storhertug Georg af Mecklenburg-Strelitz
og prinsesse Marie af Hessen-Kassel. Fra foraaret 1844 tog hun bli
vende ophold i Neu-Strelitz, og 8% 1846 blev hun og kronprinsen skilte.

P. 93 I- 6.
»I Morgen vi tage . . .] Det maa have været søndag 28/b, at
kongen indbød Bang til at tage med ombord paa flotillen den næste
dag. Dagen. 1841. nr. 118 (24/s) indeholder følgende: »Kronprindsens Afreise. Igaar Kl. 11 Formiddag har Hs. Kongel. Høihed
Kronprindsen forladt Sorgenfri i ønskeligste Velgaaende, og Kl. 12
indskibede Høistsamme sig paa det kongelige Dampskib »Kiel« for at
gaae ombord paa Linieskibet »Christian den Ottende« . . . Idag
Kl. i indskibede Deres Majestæter Sig paa det Kongelige Damp-
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skib »Kiel« for, som vi tidligere have berettet, at aflægge et Besøg
hos Hs. Kongl. Høihed Kronprindsen forinden Hans Afreise, i hvilken
Anledning Høistsamme havde foranstaltet en festlig Dejeunée paa
omtrent 50 Couverts. Kl. 5 vendte Deres Majestæter tilbage til Told
boden.«

P. 94 1. 9.
Hun kom da] Kronprinsen og hans gemalinde ankom program
mæssig 21/6 til København og steg i land den følgende dag.
P. 94 1. 21.
et lille Digt] Bangs digt findes i Berlingske Tidende for 25/b 1841
(nr. 118). Det er anonymt og bærer overskriften: Kjøbenhavn, den
25de Mai. Til Dannebrog. (Ombord i Christian VIII. den 24de Mai
1841.). Af ønsker findes i det kun de til allersidst udtalte:
»Naaer Du [o: Dannebrog] paa snare Vinge
Igjen til hjemlig Strand,
Ublandet Lykke bringe
Du over Danmarks Land!«

P. 95 1. 7.
Hi arne] En sagnhistorisk skjald, som ved sit digt over Frode
Fredegod vandt saa stor anseelse, at han valgtes til konge. Han blev
dog stødt fra tronen af Frodes søn Fridleiv og angives at være højsat
paa Hjarnø.
P. 96 I.15.
Prinds Christian] Den senere Christian VIII.
P. 96 1. 22.
dyrt at betale] Om udgifterne ved at blive og være medlem af
Skydeselskabet paa denne tid se: N. P. Jensen : Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab ... 1901. 40. p. 115.

P. 97 1. i.
Et Par Aar efter] Christian VIII blev konge af Danmark 1839,
kronprins Frederik (VII) fuglekonge for i. gang 1840.
P. 97 1. 6.
To festlige Sange] Muligvis sigter Bang til de to sange,
Kong Christian den Ottende og Dronning Caroline Amalie^ der er trykte
i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 245—46 og 247—48. De bærer her
ganske vist begge to aarstallet 1842.

P. 97 1. 10.
Æresmedlem] Thorvaldsen blev æresmedlem af Skydeselska
bet i 1819, Rahbek i 1825 og Oehlenschläger i 1830. Om Rahbek
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udtales det udtrykkelig, at han er uden forpligtelse til at betale nogen
afgift eller til at give skive og præmier. Endnu i 1846 havde Selska
bets love ingen bestemmelser om æresmedlemmer. Se: N. P. Jensen :
Op. cit. p. 101, 103 og 105. I Selskabets fortegnelse over nye medlem
mer fra aaret 1841 findes ogsaa Bangs navn, men der synes ikke at
have været angivet noget om, at han var æresmedlem. Se: N. P. Jen
sen: Medlemmerne i Hellig Trefoldigheds Laug udi det Danske Kom
pagni . . . 1447—1901. 1904. 40. p. 156.
P. 97 1. 17.
Jeg siden var der] Om denne begivenhed eller om Bangs sang
kan intet oplyses.
P. 98 1. i.
Kronprindsen og hans Brud] Kronprins Frederik (1843—
1912), fra 1906 til sin død konge under navnet Frederik VIII. —
Prinsesse Louise (1851—1926), datter af kong Carl XV af SverrigNorge og dronning Louise, ægtede 28/7 1869 kronprins Frederik.
10/s s. aa. holdt de deres indtog i København.

P. 98 I.15.
de sexten Aar] Se noten til p. 61 1. 15.
P. 99 I. 9.
Her fødtes de Tre] Bang ægtede Sophie Marie Dahlerup ’•/«
1826 (se Indledningen). — Hans 3 børn i dette hans andet ægteskab
var: 1) Hans Oluf Vilhelm Bang (u/6 1827—25/io 1890), ejer af Moesgaard ved Randers, senere af Nørgaard ved Viborg, boede tilsidst i
Fredensborg. Gift (1. gang) med Betty Alvilde Leonida Petersen,
datter af kancelliraad, birkedommer i Fejø birk Ditlev Petersen, ægte
skabet ophævet, og (2. gang) med Jensine (Signe) Christine Sørensen
(f. 1848), datter af murer Niels Christian Sørensen. 11 børn. — 2) Oli
via (Lilla) Sophie Jacobine Bang (81/s 1829—10/7 1908), gift °/io 1852
med professor, overlæge, dr. med. Morten Mortensen Hassing (1813—
1863), søn af smedemester Hassing i Hobro. 5 børn. — 3) Marie Frede
rikke Franzisca (Fanny) Bang (10/9 1839—18/b j9°7\ gift 10/b i860 med
overlæge, professor Andreas Theodor Aarestrup (1819—1874), søn af
toldkasserer, justitsraad Peter Georg Aarestrup. 7 børn. — I Pathologiske Stamtavler (fra 1848) staar der p. 231 om Bangs 2. hustru og
hans børn med hende: >anden Gang gift med en Kone af en sund
Stamme, Börnene friske«. — Om Bangs 3 børn af 1. ægteskab se
noten til p. 42 1. 4.
P. 100 1. 3.
elleve gifte Søskende] Om Bangs 11 gifte onkler og tanter se
Hundrup: Stamtavle, p. 64—81.
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P. 100 1. 17.
Jeg skrev et Digt] Dr. Abstinens: Et rimet og rimeligt For
slag til en Maadeholds-Forening. 1855.

P. 101 1. 7.
Hvor fierde Christian] Hillerød.
P. 101 1. 20.
Mortalitets Tabellen] Mortaliteten af Frederiks Hospitals medi
cinske patienter i aarene 1780 til 1856 under de forskellige overlæger
ses af nedenstaaende tabel, hvor tallene angiver, af hvor mange pa
tienter der er død een:
F. L. Bang (1780—1800)......................... 9,9
Ranøe (1801).............................................. 7,2
Mynster (1802—18)............................... 7,8
Herholdt (1819—25)................................ 8,9
O. Bang (1826—41).................................. 10,0
Trier (1842—52) ......................................10,2
— , afd. A (1852—56).................... 11,0
E. Fenger, afd. B (1852—56).................11,0
(O. L. Bang :) Det kongelige Frederiks Hospital i Kj'óbenhavn 2757—
1857- [1857] 4o- P- 37P. 102 1. 6.
Saxtorph] Johan Sylvester Saxtorph (1772—1840), dr. med.,
professor i fødselsvidenskab ved Universitetet fra 1799, akkuchør ved
Fødselsstiftelsen fra 1800, konferensraad m. m., døde 92/* 1840. Han
blev begravet paa Assistens Kirkegaard 28/4. Hans grav (N. 106) er nu
uden mindesmærke og beplantning. — I april 1928 fandtes en del af
Saxtorphs ligsten paa en byggeplads paa Skovagervej nord for Charlottenlund. Stenens nederste del var hugget af; den endnu eksisterende
del, en hvid marmorplade, var 68,4 cm. høj og 91,0 bred. Den bar
følgende inskription:
ÆRET. AGTET. SAVNET OG BEGRÆDT
NEDLAGDES HER
CONFERENTSRAAD

JOHAN SYLVESTER SAXTORPH
DOCTOR OG PROFESSOR
I MEDICINEN OG CHIRURGIEN
FØD D. 27DE OCTOBER 1772
DØD D. 22DE APRIL 1840
HIELP, LINDRING, TRØST HAN RIGELIG UDGIØD
HVOR SMERTENS ELLER TRANGENS TAARE FLØD
OM LÆGENS DAAD UTALTE MINDER STAAE,
HVAD HAN DEN ARME GAV, KUN HERREN SAAE,
FRED PAA HANS LÆBE STOD, RO i HANS BLIK
DEN BREDTE HAN SAA KIERLIG, HVOR HAN GIK
HANS TRENDE BØRN, HANS TROE, HANS ØMME VIV
DET STILLE HIEM VAR PERLEN I HANS LIV
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De to sidste linier har lydt:
Nu er der Sorg og Savn paa hver en Plet,
Han var dem Alt; nu er hans Minde det.
— (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 12, optrykt i: O. Bang: En
Mindekrands. 1877. p. 12. — Saxtorph var 1821 bleven gift med Ulrikke Eleonore Schwane Hansen (1793—1869), hvis moder, Anna Chri
stine Liebenberg, som enke havde ægtet Bangs stifbroder, professor
O. H. Mynster i 1802.
P. 102 1. 10 fif.
>Ei den<] Den læge, Bang og mange med ham ønskede som
Saxtorphs efterfølger, var Carl Edvard Marius Levy (1808—1865).
Han havde fra 1837 været læge ved Plejestiftelsen og samtidig som
privatdocent holdt forelæsninger over børnesygdomme og fødselslæren;
desuden havde han ved litterære arbejder vist sig fuldkomment kvali
ficeret til stillingen, men ikke faaet lejlighed til praktisk uddannelse
og øvelse i faget, idet underakkuchørposten i de sidste 11 aar havde
været optaget af en enkelt mand, Daniel Frederik Eschricht, der sam
tidig var professor i fysiologi. Christian VIII omtalte fordom mod Levy
var antagelig alene begrundet i dennes jødiske afstamning. Levy havde
ganske vist kort forinden (i 1840) ladet sig døbe (ved hvilken lejlighed
han havde antaget nye fornavne i stedet for Moritz Marcus), og derved
var hindringen for hans akademiske ansættelse faldet bort; men kongen
ønskede altsaa desuagtet ikke at se ham i spidsen for Stiftelsen. Levy
blev derfor, 15/9 1840, som den utvivlsomt bedst kvalificerede af an
søgerne udnævnt til lektor i medicin og akkouchement med den til
føjelse, at der til det »practiske Studium maatte aabnes ham den størst
mulige Adgang paa Fødselsstiftelsen for senere at bestemme, om de
to Poster som Prof. art. obstetr. og Overaccoucheur kunde overdrages
ham<. Imidlertid fungerede Eschricht som overakkuchør i c. iViaar.
1217 1841 kom saa den kongelige resolution, ifølge hvilken Bang ud
nævntes til administrerende lægekyndig direktør for Fødsels- og Pleje
stiftelsen (og samtidig til medlem af direktionerne for de forskellige
civile hospitaler, for fattigvæsenet og for straffeanstalterne), og da han
derved fratraadte stillingen som overmedikus ved Frederiks Hospital
og mistede den dermed forbundne bolig, overdroges der ham den af
Saxtorph forhen benyttede lejlighed i Stiftelsen, hvortil han flyttede
1/io 1841. — Efter Bangs fremstilling havde kongen saaledes faaet sin
vilje; 29/a 1841 kom Levys udnævnelse til professor i jordemodervidenskab og læge ved Fødsels- og Plejestiftelsen, og samtidig anvistes der
ham fri bolig paa Stiftelsen, d. v. s. den af Eschricht hidtil beboede,
rigtignok ret indskrænkede lejlighed. — Ordningen med Bang som
overdirektør og Levy som egentlig overakkuchør ved Stiftelsen, hvor
begge havde bolig, viste sig, som rimeligt var, lidet heldig og gav
anledning til vanskeligheder for begge parter; den varede da ogsaa
kun i 5 aar. — E. Ingerslev : Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1800—
1849. 1915. p. 292—370
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P. 102 1. 15.
I Kiel] Gustav Adolph Michaelis (1798—1848), født i Harburg,
blev dr. med. i Göttingen 1820, 1836 fysikus i Kiel, 1839 prof. extr.
og 1841 direktør for fødselsstiftelsen og jordemoderskolen der.
P. 102 1. 15.
i Altona] Carl Friedrich Nagel (1794—1873), født i København,
dr. med. i Kiel 1818, stadsfysikus og fra 1833 docent og meddirektør
ved fødselsstiftelsen i Altona, titulær professor 6/< 1840, hofmedikus
27I3 1841, livmedikus 8/ii 1845, døde som konferensraad.

P. 102 1. 23.
Den ene] Michaelis. — Nagel (se forrige note) var tværtimod
ikke alene født i København, men havde gaaet i skole der, var stu
dent (1811) fra Det v. Westenske Institut og havde begyndt sine medi
cinske studier i København.
P. 103 1. 23.
Hospitalet er bedre tient] Cf. Bangs udtalelse 17 aar senere.
Se Tillæg VI.
P. 104 1. 2.
herfra flytte] I Frederiks Hospitals direktion, til medlem af
hvilken Bang allerede 12 A 1841 var bleven udnævnt, behandledes i
møderne 8/i2 1841 og ll/5 1842 et af Bang, medens han var overmedi
kus, indsendt forslag om en deling af overmedikatet. Forslaget gik
bl. a. ud paa, at den overmedikus, der ikke tillige var professor ved
Universitetet, skulde have (den af Bang hidtil beboede) lejlighed paa
hospitalet, hvorimod den overmedikus, der tillige var universitetspro
fessor, kun skulde have et par aftrædelsesværelser paa hospitalet. — Ved
Bangs afgang fik den nyudnævnte S. M. Trier, der ikke var professor ved
Universitetet, ogsaa bolig paa hospitalet; men delingen af overmedi
katet fandt først sted i 1852, da C. E. Fenger blev overmedikus paa
den nyoprettede afdeling B. I overensstemmelse med Bangs forslag
fik Fenger, der var professor ved Universitetet, ikke bolig paa hospi
talet. Efter Bangs ytring til sin kone maa han, inden han tog sin
afsked som overmedikus, have været overbevist om, at den af ham
foreslaaede ordning vilde træde i kraft i løbet af 4 aar, senest i 1845.
— Frederiks Hospitals Deliberationsprotokol. 6. Nov. 183g—1. Nov. 1843.
p. 508 ff. og 598 ff. (MS. i Landsarkivet). — (O. L. Bang:) Det konge
lige Frederiks Hospital i Kj'óbenhavn 1757—1857. [1857] 40. p. 14.

P. 104 1. 7.
en solvarm Gaard] Maj 1846 flyttede Bang til Amaliegade
nr. 126, nuv. nr. 22. Cf. noten til p. 67 1. 10.
P. 104 1. 15.
Ildløs] Om den nævnte ildløs kan intet oplyses.
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P. 104 1. 15.
Brandbyld og Cholera] Medens Bang boede i Amaliegade
(126) 22, havde han en stor brandbyld i nakken, af hvilken der i
mange uger udtømtes en stor mængde pus og blod. Den efterlod et
ret fremtrædende ar. — Cf. Tillæg VII. — Koleraen udbrød i Køben
havn n/6 1853 og rasede, særlig i Amaliegade-kvarteret (Almindeligt
Hospital), indtil slutningen af september samme aar. Bang var medlem
af den overordentlige sundhedskommission.

P. 104 1. 17.
to Døttre ... en Søn] Bangs børn af 1. ægteskab. Se noten
til p. 42 1. 4. De to døtre var bleven gifte, medens Bang boede paa
Fødselsstiftelsen, sønnen medens han boede i Amaliegade (126) 22.
P. 104 1. 21.
atter . . . derfra] I løbet af 1857 flyttede Bang til Store Strand
stræde nr. 79, i. sal, nuv. nr. 18.
P. 105 1. 2.
til et bedre droge] I løbet af 1869 flyttede Bang til Amalie
gade nr. 7, stuen, hvor han døde. Huset (Herman Bang: Det graa
Hus) er for faa aar siden nedrevet.
P. 105 1.6.
RUSLAND] Til oplysning om dette afsnit tjener følgende to
skrifter af Bang: [Anon:] Zarskoje-Selo. Mindeblade fra Rusland. Juni
1844. s. a. — Af Ole Bangs Erindringer. II. Fra det russiske Hof.
Trykt i: Nutiden. 1878—79 fol. nr. 149. p. 348 og nr. 150. p. 352
(optrykt som Tillæg V). — Særlig værdifulde oplysninger findes i:
Ein deutscher Arzt am Hofe Kaiser Nikolaus’ I. von Russland. Lebenserinnerungen von Professor Martin Mandt, herausgegeben von Veronika
Lühe. München und Leipzig 1917. (Kun denne, første, udgave er
komplet.) I kapitlet »Krankheit und Tod der Grossfürstin Alexandra«,
der er paa over 100 sider (p. 241—350), omtaler forfatteren flere steder
Bang, ligesom han med den største grundighed skildrer storfyrstindens
sygdom, de mennesker, der omgav hende, og de følelser og tanker,
som han mente ledede deres handlinger. Mandt var en mærkelig
blanding af logisk haardhqd og tysk, selvtilfreds sentimentalitet. Han
var kejseren oprigtig hengiven og var sikkert en klar iagttager, men
hans domme om mennesker synes ofte smaalige og stærkt farvede og
maa læses med kritik. — Se noten til p. 106 1. 13 fif.
P. 105 1. 7.
Prinds Fredrik] Prins Frederik Vilhelm Georg Adolph, land
greve af Hessen-Kassel (1820—84), søn af landgrev Vilhelm af Hessen-Kassel (1787—1867) og prinsesse Charlotte (1789—1864), arveprins
Frederiks datter og Christian VIII søster, var broder til den senere
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dronning Louise af Danmark, gift med Christian IX, og ægtede 26/i
1844 storfyrstinde Alexandra (1825—44), datter af kejser Nikolaj I af
Rusland; hun døde af brystsyge 10/s 1844, altsaa efter kun et halvt
aars ægteskab. Prins Frederik foranledigede, at Bang blev kaldt til
den syge storfyrstinde. — Mandt: Op. rit. p. 299 og p. 330—31.

P. 105 1. 17.
Landgrevinden] Louise Charlotte (1789—1864).
gaaende note og noten til p. 81 1. 10.

Se fore-

P. 106 1. i.
den fierde Dag] Datoerne vedrørende Bangs rejse til Rusland
er følgende:
Samtalen med Christian VIII Ve (cf. p. 106 1. 1). Afrejse med
dampskibet »Malmø« onsdag 5/6 (Berl. Tid.). Ankomst til Lübeck
torsdag 6/e. Afrejse fra Travemünde med dampskibet »Alexandra« lør
dag 8/e ((O. Bang:) Om Brugen af de ved Rosenborg Sundhedsbrönde
tilberedte Mineralvande. 1844. p. 24. — Nutiden. 1878—79. p. 348
(cf. Tillæg V). — Velvillig meddelelse fra Statsarkivet i Lübeck). An
komst til Skt. Petersburg onsdag 13/e. Afrejse fra Skt. Petersburg hen
ved 30 dage derefter (cf. p. 109 1. 2) fredag
(cf. p. 112 1. 23) med
dampskibet »Storfyrsten« (cf. Tillæg V og noten til paagældende sted).
Afrejse fra Lübeck fredag 12/7. Ankomst til København lørdag 18/7 med
dampskibet »Malmø« (Berl. Tid. 1844. nr. 187). — Der maatte ikke
tales om Bangs rejse til Rusland (cf. Tillæg V). Derfor findes hans
og hans søns navne heller ikke i Berl. Tid. mellem de andre afrejste
passagerers navne; derimod findes de blandt navnene paa de ankomne
passagerer (Berl. Tid. 1. c).
P. 106 1. 3.
Min Søn] Frederik (Frits) Ludvig Bang, der blev 28 aar 19/g
1844, var paa dette tidspunkt cand. theol. — Cf. noten til p. 42 1. 4.

P. 106 1. ii.
Zarskoje-Selo] Zarskoje Selo med to kejserlige slotte og en
smuk park, c. 24 km. syd for Skt. Petersburg. Det store Slot, i ro
kokostil, er bygget af Elisabeth og Catharina II, Alexander-Slottet af
Catharina for hendes sønnesøn Alexander (I). I dette sidste boede
den kejserlige familje, og i dette laa storfyrstinden syg.
P. 106 1. 13 ff.
Strax man fortalte] Ifølge Mandt (Op. rit. p. 241—42) var stor
fyrstinden begyndt at hoste for godt et aar siden, i maj 1843, i til
slutning til en let forkølelse. »Sie war damals 18 Jahr alt, gross und
schlank, hatte einen weissen Teint, langen Hals, enge Brust und flache
Schultern. An der linken Seite des Halses befand sich eine etwa
sechs Linien lange Quernarbe von einem skrofulosen Abzess, der in
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friiher Jugend von Doktor Arendt geschnitten und geheilt worden
war. In den letzten zwei Jahren hatte sich die junge Dame in geistiger sowie in körperlicher und gemütlicher Hinsicht merklich entwickelt.
Sie zeigte Verstand, nicht selten Geist, war fröhlich mit den Fröhlichen
und empfand mit den Leidenden . . .< Storfyrstinden led i det første
aarstid af sin sygdom især af træthed og nogen tør hoste, ligesom hun
blev magrere og kom til at se medtaget ud. Tilstanden forværredes
ved alle festlighederne i anledning af hendes eget bryllup 28/i 1844 og
storfyrst Michails datters, Elisabeths, med hertug Adolph af Nassau
tre dage senere, 81/i, og især da storfyrstinden viste sig at være gravid.
Men lægerne var enige om at hævde, at hun kun led af en katarralsknervøs hoste (Mandt : Op. cit. p. 254), og behandlingen bestod (ibid.
p. 245) væsentlig i bade, ophold i kold temperatur og andre former
for hærdning. Denne behandling skyldtes ifølge Mandt, der endnu
som kejserens livlæge intet havde med storfyrstinden at gøre, hendes
guvernantes initiativ (cf. noten til p. in 1. 14—15 og Tillæg V\ noterne
18 og 20). De behandlende læger var paa dette tidspunkt storfyrst
indens livlæge Rauch, kejserindens livlæge Marcus og akkuchøren
Scholz.
Georg Adolph Dietrich Rauch (1789—1864), født i Estland, stu
derede i Dorpat og blev dr. med. fra universitetet der i 1811. Aaret
efter drog han til Skt. Petersburg, hvor han snart fik en stor og for
nem praxis. Fra 1829 til 38 var han kejserindens, derefter Alexan
dras livlæge, kejserlig geheimeraad m. m. m. Han var en venlig mand
og meget anset, men næppe nogen dygtighed. Han var tunghør og
maaske derfor ude af stand til at stetoskopere (se nedenfor).
F. C. M. Marcus, født c. 1784, var først læge i Moskva, kom
senere til Skt. Petersburg og afløste sin ven Rauch som kejserindens
livlæge. Han var en udpræget hofmand og især yndet i sit kvindelige
klientel (Callisen: Schriftst.-Lexicon. XII. p. 230—31, XXX. p. 237).
Interessante karakteristiker af ham og Rauch hos Mandt (Op. cit.
p. 251—52).
Om Scholz, der ofte nævnes af Mandt, kan intet oplyses.
Martin Wilhelm v. Mandt (1800—58), født i Beyenburg a. d.
Wipper, gjorde først tjeneste som militærlæge, studerede en tid i Berlin
og drog derefter som læge og zoolog til Grønland og Spitzbergen med
et engelsk hvalfangerskib. 1822 blev han dr. med. ved Berlins Univer
sitet, 1825 kreslæge i Ktistrin og 1830 professor i kirurgi ved univer
sitetet i Greifswald. 1832 foretog han en rejse i Tyskland, Italien,
Frankrig og England, og 1835 drog han med storfyrstinde Helene
(gift med kejserens broder Michail) paa en baderejse for senere at
følge hende til Rusland. 1838 traadte han ud af preussisk statstjeneste
og blev i Skt. Petersburg, hvor han fra 1840 var livlæge hos Nikolaj I
til dennes død i 1855. Mandt forlod saa Rusland og døde i Frank
furt a. O. Han var en dygtig videnskabsmand og læge og var vel den
eneste saadanne, kejseren nogensinde har troet paa. Men han havde
mange modstandere, hvad man let forstaar ved læsningen af hans me-
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moirer (cf. noten til p. 105 1. 6). — Først langt om længe gav stor
fyrstinden og hendes omgivelser efter for kejserens ønske om at lade
Mandt foretage en undersøgelse. Denne fandt sted 27/5 (15/b), og Mandt
konstaterede straks tilstedeværelsen af en kaverne i højre, øverste
lungelap. Han stillede derefter en meget slet prognose (Mandt :
Op. tit. p. 281 fif.).
P. 106 1. 17.
LivlægenJ Rauch. Se noten ovenfor.
P. 106 1. 24.
Phantasiens Pensel] »Hier [in Petersburg] war es, wo mich
zuerst die Nachricht traf: der Doktor Rauch sei in der Nacht vor der
Ankunft des Kaisers wahnsinnig geworden........... « (Mandt: Op. tit.
p. 320).

p. 107 1. I.
Dronningens Livlæge] Marcus. — Se noten til p. 106 1. 13 fif.
P. 107 1. 5.
han kommer . . . hiem] 22/5 (10/ó) var kejseren rejst til England
paa besøg hos dronning Victoria. Han lagde hjemvejen over Holland,
hvis konge, Willem II (1792—1849), der regerede fra 1840, i 1816
var bleven gift med Nikolajs søster Anna Pavlovna (1795—1865).
Kejseren ankom 10/e til den Haag, hvortil Mandt faa timer i forvejen
var kommet for at sætte kejseren ind i, hvor alvorlig storhertugindens
sygdom i virkeligheden var. Kejseren forlod den Haag allerede næste
dag, 11/e, og rejste hurtigst muligt hjem. Mandt rejste ad en anden
rute og kom lidt senere til Skt. Petersburg,
(2%).

P. 109 1. 14.
De tre Storfyrstinders Billed] 1) Maria (1819—76) ægtede
1839 hertug Maximilian af Leuchtenberg (1817—1852). — 2) Olga
(1822—92) ægtede 1846 prins Karl af Württemberg (1823—91). —
3) Alexandra (se noten til p. 105 1. 7). — Maaske tænker Bang paa
det maleri af kejseren, kejserinden og deres børn, der, i hvert fald
indtil den sidste revolution, hang i det Romanovske galleri i Eremi
tagemuseet.
Under kejserinde Annas regering (1730—40) paabegyndtes Vinter
paladset efter Rastrellis tegning. Det fuldendtes under Catharina II i
1762. En stor del af det gik til grunde ved en brand i 1837; men
allerede to aar efter var det genopbygget.
P. 109 1. 23.
Bryllupsfesterne] Se noten til p. 106 1. 13 fif.
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P. no 1. 8.
Til et Hospital] Allerede den 24/s kendte man her i landet
ordlyden af hele det reskript, den russiske kejser og kejserinde tilstil
lede storfyrsttronfølgeren angaaende oprettelsen af »Storfyrstinde Alexan
dra Nicolajevna’s Anstalt, stiftet af Prinds Frederik af Hessen.» —
Berl. Tid. 1844. nr. 228. — Halvanden maaned efter, 4/io, meddeler
samme blad følgende: »Fra Petersborg berettes', at den dertil nedsatte
Comitee har med allerhøieste Samtykke erklæret sig for et Sygehuus,
hvori kun Brystsyge skulle optages, hvilken Sygdom ogsaa var Anled
ningen til vor uforglemmelige Storfyrstindes Død. Endnu i dette
Efteraar skal Grundstenen til denne, foreløbig for 50 Syge bestemte,
Anstalt lægges paa »Sttickhof« der fremfor andre af vor Stads Dele
udmærker sig ved en høi og yndig Beliggenhed og reen Luft«. —
Berl. Tid. 1844. nr. 269. — Alexandra Hospitalet for Kvinder (Aleksandrinskaja zénskaja bolnika) er efter revolutionen i 1917 vistnok slaaet
sammen med Marie Sygehuset under navnet »Sygehus til Minde om
Revolutionens Ofre«. — Den Stiickhof’ske bydel ligger nord-østligt i
Leningrad og har navn efter det af Peter den Store oprettede »Giess-«
eller »Stiickhaus.« — Velvilligst meddelt af dr. Arist Pander.

P. no 1. 14.
telegrapheret] Cf. Zarskoje-Selo. p. 48—49.
P. 110 1. 19—20.
en Drosche . . . Tieneren]
»Der holder min Drosche jo henne
Med Topper og guldbesat Kudsk.«
Tieneren o: Koslov (?). — Ibid. p. 22 og (1).

P. ni 1. 5.
Peterhof] Det kejserlige lystslot Peterhof ved den finske Bugt,
c. 30 km. vest for Skt. Petersburg, blev bygget af Peter den Store i
1720 efter Leblonds tegning. Det blev udvidet af Catharina II, og
Nikolaj I gjorde overmaade meget for det. Særlig berømt er spring
vandene og de pragtfulde kaskader.
P. in 1. 10.
Mit Oversyn] Bang har, efter Mandts beretning, straks været
enig med ham med hensyn til tilstedeværelsen af den omtalte kaverne
i højre lunge og ligeledes med hensyn til prognosens siethed. Ved
sin afrejse overgav Bang kejseren efter dennes ønske en skriftlig erklæ
ring om storfyrstindens sygdom (Mandt: Op.cit. p. 320 ff. og p. 332).

P. in 1. 14—15.
Mandt . . . behandle mig skal] Efter Bangs afrejse ledede
Mandt storfyrstindens behandling i forbindelse med Marcus og Scholz.
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Mandt kommer atter og atter tilbage til, at storfyrstinden ikke kan
lide ham og giver — naturligvis — hendes engelske guvernante (se
noten til p. 106 1. 13 ff. og Tillæg V\ noterne 18 og 20) skylden derfor.
Han behandlede storfyrstinden med kreosot, først alene indvendig,
senere tillige indaandet.

P. 112 1. 7.
min Lyres Stræng] Bangs digt: Alexandra Nicolajevona. Den
iode August 1844. er først trykt i Berlingske Tidende, nr. 220 (^/s).
Det er op trykt i Zarskoje-Selo. p. (53)—55, i (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 15—16, og i 2. udg. 1877. p. 15—16.

P. 112 1. 10.
» Zar skoje-Selo < ] Op. cit. — Cf. f. eks. »Middagsmaaltidet«,
p. 20 og »Frokosten«, p. 32—33.
P. 112 1. 13.
Woronzow] Grev Ivan Ilarionovic Woroncov (1790—1854), over
ceremonimester ved Nikolajs hof og vicepræsident i det kejserlige
ordenskapitel. Han havde 1824—28 været gesandt i München og
1828—32 i Turin og Parma. Da familien Dackov uddøde med
generalløjnant, fyrst Pavel Michajlovic Dackov i 1807, antog Woron
cov navnet Woroncov-Dackov. — Velvilligst meddelt af dr. Arist
Pander.

P. 113 1. i.
Kun Keiserens Daase] Om kejserens daase se noten til p. 115
1. 12. Hvad der senere er blevet af den og af prinsens daase, kan
ikke oplyses.
P. 113 1. 5.
vi reiste for den] Det maa sikkert være rejsen i 1846, den som
især danner grundlaget for kapitel XXVII. Se p. 140 1. 21 ff.

P. 113 1. 17.
Kom syg . . . til Kiøbenhavn] Storfyrsttronfølger Alexander
(1818—81), fra 1855 kejser under navn af Alexander II, kom til
København ad søvejen fra Göteborg 27/e 1838 og blev, til han 12/7
atter forlod byen i det kejserlige russiske dampskib »Hercules <. Om
hans ophold og sygdom cf. Berlingske Tidende og Adresseavisen fra det
paagældende tidsrum, men især: O. H. Aagaard: Til Minde om Hs.
Maj. Kejser Alexander II. 1894. p. 51. — Generalmajor C. F. v. Holtens Erindringer, udg. af William Bloch. 1899. p. 65—66.
P. 113 1. 19.
Gouverneur] Storfyrsttronfølgerens guvernør var den baade som
menneske og digter ansete Vasilij Andrejevic Zukovskij (1783—1853).
Han havde overtaget ledelsen af Alexanders opdragelse allerede i 1825
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og fulgte ham endnu, da han var blevet voksen, paa hans rejser. —
Carl v. Seidlitz: Wasily Andrejewitsch Joukoffsky. (2. udg.) Mitau
1872. p. 148—49.

P. 113 1. 20.
En dansk Æsculap] If. Hol ten (7. cit.f der giver en fra Bang
noget afvigende, men næppe rigtigere, fremstilling af grunden til, at
man tilkaldte en dansk læge, var denne den verdenskendte, fremragende
kirurg og komparative anatom Ludvig Levin Jacobson (1783—1843),
titulær professor og, fra 1842, kgl. livlæge. Han havde før haft med
russerne at gøre, da kosakkerne efter slaget ved Leipzig plyndrede det
lazaret, hvori han laa syg, og tog ham til fange.

P. 115 1. 12.
Ved Taffelet nøie fortælle] Bang tog altsaa ud til Sorgenfri
13/7. Cf. noten til p. 106 1. 1. — Otto B. Wroblewski meddeler
følgende episode fra besøget (Personalhist. Tidsskrift. 3. række. V. 1896.
p. 171—72): »Man vil fortælle . . . ved denne Lejlighed spurgte Kongen
ham saa tilsidst om, hvad han (Bang) havde faaet derovre. Bang frem
tog da de to kostbare, med Brillanter rigt besatte Gulddaaser, som
Kejseren og Prinsen ved Afskeden havde givet ham; Kongen betragtede
dem med Kjendermine og leverede dem tilbage med den Bemærkning:
»Ja, de ere smukke; Henriques er den, der betaler bedst« <. Det kan
ikke med sikkerhed afgøres, hvem denne Henriques er. Se: Veiviseren.
1844. P- 249 °S Stamtavlen Henriques. 1903. 40. p. 11.
P. 115 1. 13.
En Maaned efter] Efter Bangs bortrejse behandledes storfyrst
inden af de ovenfor nævnte læger. Disse og den kejserlige familie
modtog dog til stadighed talrige velmente raad fra udenforstaaende.
Her skal kun nævnes, at den næsten 80-aarige dr. G. F. Parrot (1767—
1852), tidligere professor i fysik i Dorpat, raadede til behandling med
kold luft, hvilket raad man fandt latterligt (Mandt: Op.cit. p. 339),
og at en gammel kone, der gav sig af med magnetismus, tilraadede
ophold i en kostald (Ibid. p. 327—28), hvilket raad man forsaavidt
fulgte, som der virkelig indrettedes et opholdsværelse for storfyrstinden
i de kejserlige kostalde, det hun dog ikke naaede at komme til at
gøre brug af ([Bang:] Zarskoje-Selo. p. 37—40).
Den 9/s ("/t) omtrent klokken 8 om morgenen fødte storfyrstinden
et c. 25 uger gammelt drengebarn, der kun levede nogle faa timer.
Det blev først døbt af kejseren efter græsk-katolsk, senere, da den paa
gældende gejstlige kom til stede, efter evangelisk ritus og fik navnet
Vilhelm. Storfyrstinden, der hele tiden havde været ved bevidsthed, kun
af og til lidt omtaaget, døde ganske stille den følgende dag, 10/s ("A).
Den 16/s om morgenen naaede efterretningen om dødsfaldet til Køben
havn med det russiske dampskib »Bogatyr«. — Berl. Tid. 1844. nr- 219.
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Prins Frederik af Hessen ankom her til byen 20/s ombord paa
»Kamtschatka«, Ruslands første dampkorvet (Berl. Tid. 1844. nr. 224.
— Cf. Tillæg I7, note 21). Han tog straks ud til Charlottenlund. Der
anlagdes hofsorg i 4 uger fra 18/s at regne, Bang skrev det ovenfor
nævnte sørgedigt (se noten til p. 112 1. 7), og Grundtvig et andet,
trykt 2 dage senere i Berl. Tid. nr. 222 (18/s).

P. 115 1. 21.
Kongedat’ren fra Øresund] Prinsesse Dagmar (1847—1928),
Christian IX og dronning Louises næstældste datter, ægtede 9/n 1866
storfyrsttronfølger Alexander (1845—94)> ^ra
kejser under navnet
Alexander III.
P. 116 1. 6.
NYE STRELITZ] Med hensyn til de i dette kapitel omtalte
begivenheder cf. Tillæg IV, afsnittet: »Hans Gemalinde Mariane . . .<
P. 116 1. il.
Kronprindsessen] Prinsesse Mariane (1821—76). — Se noten
til p. 92 1. 17.
P. 116 1. 15.
jeg og min Hustru toge afsted] Bang og hans hustru rejste
fra København a2/io 1844 nied dampskibet »Frederik d. 6te« til Stettin.
— Berl. Tid. nr. 288.

P. 116 1. 16.
Steffens] Bangs fætter Henrik Steffens døde mindre end fire
maaneder efter Bangs og hans hustrus besøg, 18/2 1845.
P. 116 1. 19.
Kronprindsen] Kronprins Frederik (Frederik VII) var rejst til
Stettin samme dag som Bang, 22/io, men med det kongelige dampskib
*Ægir<. — Berl. Tid, nr. 287.
P. 117 1. 10.
»Storhertugen?«] Storhertugen af Mecklenburg-Strelitz var
Georg Friedrich Carl Joseph (1779—1860). — Cf. noten til p. 92 1. 17
P. 117 1. 10.
»Barez«] Stephan Friedrich Barez (1790—1856), professor ved
universitetet i Berlin, leder af en børneklinik i Charité-hospitalet fra
1831 til 47 og praktiserende læge med en stor praksis.
P. 117 1. 16.
enige om at skrive] Berl. Tid. nr. 301 (6/n) skriver: »Etatsraad, Professor O. Bang er i Gaar kommen tilbage fra Neu-Strelitz,
hvortil han har været kaldt til Consultation angaaende Hds. Kgl. H.
Kronprindsessens Sundheds-Tilstand. Efter Forlydende skal Etats-
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raad Bang have deelt de andre Lægers Mening, at man, paa Grund af
Fortsættelsen af den i Sommer paabegyndte Cuur, ikke troede at burde
tilraade Hds. Kgl. Høihed at tiltræde Tilbagereisen paa denne Aarstid«.
P. ii8 1. 13—14.
For Speilet staaer . . . Et Uhr] Om dette urs senere skæbne
kan intet oplyses.
P. 118 1. 19.
det danske Sprog] Christian Winther havde været kronprin
sessens lærer i dansk 1841—42, først i Neu-Strelitz, senere i Odense.
P. 118 1. 21.
Hiemreisen] Bang og hans hustru kom til København 5/n med
dampskibet »Christian den 8de< fra Kiel. — Berl. Tid, nr. 301.

P. 119 1. 5.
Skilsmissen] Kronprinsen og kronprinsessen blev skilte 3% 1846.
P. 119 1. 22.
Hegewisch] Franz Hermann Hegewisch (1783—1865), prof,
extr. i medicin ved universitetet i Kiel 1809, fra 1810 til 33 læge
ved Friedrichshospitalet, 1824 justitsraad og 1840 etatsraad. Han
sluttede sig til de slesvig-holstenske oprørere og skrev dels under sit
eget navn, dels under pseudonymet Franz Baltisch forskellige politiske
skrifter.
P. 120 1. 10.
DØDSNATTEN] Med hensyn til de i dette kapitel omtalte be
givenheder se Tillæg IV.
P. 120 1. ii.
et Kongepar] Christian VIII (18/a 1786—20/i 1848), regerede fra
13/i2 1839. Han var i. gang gift med sin kusine prinsesse Charlotte
Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1784—1840); men dette ægteskab
opløstes, efter fire aars forløb, i 1810. Han blev 2. gang gift 1815,
idet han ægtede Caroline Amalie (28/6 1796—9/s 1881), prinsesse af
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, datter af hertug Frederik
Christian og prinsesse Louise Augusta.

P. 121 1. 13.
Min Pen] Om dette Bangs litterære produkt kan intet oplyses.
P. 122 1. 17.
Ja Dødsenglen kom] Kongen havde flere gange haft anfald af
hjertesvækkelse og aandenød, da man efter et særlig heftigt anfald i
januar 1848 mente at maatte foretage en aareladning paa armen. I
tilslutning hertil opstod der aarebeiændelse, der i løbet af c. 14 dage
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førte til døden (cf. noten til p. 125 1. i). I Berl. Tid. nr. 9 (12/i) findes
den første bulletin, der som alle de følgende er undertegnet af
E. Dahlerup, kongens livlæge (cf. noten til p. 125 1. 16 og Tillæg IV).
P. 123 1. 12.
Min dristige Muse] Digtet »Christian den Ottende« bestaar af
to afsnit, det første skrevet 19/i, medens kongen endnu levede, det
andet 20/i efter hans død. — (Dr. B—o:) En Mindekrands 1864.
p. 26—28. Optrykt i: O. Bang: En Mindekrands. 1877. p. 27—29.
P. 123 1. 14.
Den vordende Konge] Kronprins Frederik (VII).

P. 125 1. i.
Udaandetknap] Christian VIII døde torsdagen 20/i klokken io1/*
om aftenen. — Næste dag indeholdt Berl. Tid. nr. 17 paa første side
meddelelsen om kongens død og det aabne brev om Frederik VII over
tagelse af regeringen. Straks derefter fulgte, øverst paa 2. side, føl
gende lille digt af Bang :
Christian den Ottende.
Paa hver en Plet, den fjerne som den nære,
I Danmark lyder: »Ak! kun otte Aar!«
Lad tusind Harper stemmes til hans Ære,
Ei bedre Lov fra deres Strenge gaaer.
O. B.
Og paa 3. side endelig averterer Gyldendalske Boghandling den ny
udgave af Bangs lille bog Livets Kamp med Døden til salg for en
pris af 24 skilling.
Resultatet af obduktionen af Christian VIII lig omtales med føl
gende ord i Fædrelandet, nr. 23 (26/i): »Saavidt vi erfare, er der ved
Obductionen af det kongelige Lig fundet følgende væsenlige Afvigelser
fra den normale Tilstand. Den store Aare paa Armen, paa hvilken
Aareladningen er foretaget, er funden inflammeret ligefra Haanden op
til Skuldren, og i Hjerteposen en Ansamling af Materie (Pus), der er
henbragt der fra Armen af ved Blodcirculationen. Disse Phænomener
indeholde Aarsagerne til Hans Majestæts Død. Desuden er Hjertet
fundet unaturligt stort (Hypertrophi) og med en Forkalkning af dets
Krandsaare. Heri ligge Aarsagerne til det Tilfælde af Blodpresning i
Hjertet eller Asthma, som Hs. Majestæt flere Gange har været anfaldet
af, og hvis sidste Anfald nødvendiggjorde den Aareladning, der igjen
foranledigede Armens Inflammation. Endelig er der fundet Spor af
Sygdom i Nyren«.
P. 125 1. 8.
Pressens Baand] Blandt alle de demonstrationer for »frihed«
og »konstitution«, der fandt sted straks efter Christian VIII død, maa
Bang vel her nærmest tænke paa den meget talrig besøgte generalfor-
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samling, paa hvilken Trykkefrihedsselskabet vedtog at anmode om en
betydelig udvidelse af pressefriheden. Men iøvrig havde Borgerrepræ
sentationen allerede samme aften, som Christian VIII døde, og inden
dette skete, vedtaget og underskrevet en petition til hans efterfølger
om en fri forfatning.
P. 125 l. 16.
De fire Læger] Ved Christian VIII bisættelse i Roskilde Dom
kirke lørdag 26/2 var de læger, der havde behandlet ham under hans
sidste sygdom, tilstede. De var: 1) Bang. — 2) Edvard August
Dahlerup (1812—82). Han blev dr. med. 1841, rejselæge hos Chri
stian VIII 9/ia 1843, ridder af Dannebrog 28/e 1845 °g livlæge 8/n samme
aar. Efter kongens død blev han, 4/a 1848, titulær professor og danne
brogsmand. Han var overlæge ved Frederiks Hospital i860—73 og
døde som konferensraad. Dahlerup var broder til Bangs 2. hustru. —
3) Carl Christopher Withusen (1778—1853). Han blev adjunkt ved
Kirurgisk Akademi 1811, prof. extr. sammesteds 1816, prof. ord. 1819
og samme aar overkirurg ved Frederiks Hospital. Han blev professor ved
Universitetet 1842 og var fra 18/a 1830 til 2% 1848 hofkirurg. 30/s 1848
blev han konferensraad. — 4) Sophus August Vilhelm Stein (1797—
1868). Han blev dr. med. 1834 og var professor i anatomi ved Kunst
akademiet fra 1835 til 1867. Han var docent ved Universitetet fra 1837
til 1840, adjunkt ved Kirurgisk Akademi fra 1840, blev prof. extr. ved
Universitetet 1842 og prof. ord. 1845. Fra 1844 til 54 var han over
kirurg ved Frederiks Hospital og blev 1862 etatsraad.
P. 125 1. 21.
Thorvaldsen] Albert Thorvaldsen (1770—1844) kom til Køben
havn 17/□ 1838 og blev, afset en rejse til Italien fra maj 1841 til oktober
1842, boende i København til sin død, 24/3 1844. I anledning af hans
ankomst til landet i 1838 fejredes han ved forskellige fester, af hvilke
en var det festmaaltid, Stænderforsamlingen i Roskilde og nogle af
byens borgere gav for ham 4/io 1838 »i det nye brillante Lokale i
»Prindsen««. Om aftenen var der soirée hos den kgl. kommissarius,
A. S. Ørsted, og byen var illumineret. J. P. Mynster omtaler den forestaaende fest i et brev til sin hustru af 3/io og ender med følgende
ord: »Du kan begribe, at Salicath har forskrækkelig travlt; O. Bang
har sendt en Vise, som er ret kiøn og munter, og hedder: »Rom og
Roeskilde««.— Dagen. 1838. nr. 237 (4/io). — Berl. Tid. 1838. nr. 238
C5/io). — C. L. N. Mynster: Nogle Blade af J. P. Mynster*s Liv og
Tid. 1875. P- 374- — Dr. B—o: Sange. 1862. p. 251—58, specielt
253—55. Foruden disse har Bang til Thorvaldsen skrevet: Dr. B—O:
Thorvaldsens Secularfest. 19de November 1870.—Om Salicath se noten
til p. 128 1. 14.
P. 127 1. 10.
et Basrelief] Thorvaldsen fik i 1807 bestilling paa fire medail-
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loner til Christiansborgs fagade. Disse fire relieffer skal være model
lerede i samme eller de nærmest følgende aar, men anbragtes først
paa deres plads i 1825. Det ene af dem forestillede Æsculap og
Hygea. Kort før sin død huggede Thorvaldsen de samme fire medailloner i marmor i meget formindsket størrelse. Disse findes nu i Thor
valdsens Museum, værelse VI nr. 322. Det er sagtens en lermodel
til eller gipsafstøbning af den, der forestiller Æsculap og Hygea, som
Bang har set hos Thorvaldsen.

P. 127 1. 19.
bebreide dem] [Anon :] Thorvaldsen og de danske Digtere. 1844.
P. 127 1. 24.
En, jeg Plads her tilsteder] Anders Sandøe Ørsted (1778—
i860), geheimestatsminister 1842—48, konseilspræsident 1853—54, blev
anklaget for Rigsretten for overkridelser af finansloven med ubevilgede
rustninger under Krimkrigen, men frifundet ved dom af 28/2 1856.
Ørsted var gift med 1) Sophie Oehlenschläger (1782—1818) og 2) Ma
thilde Elisabeth Rogert (1782—1824).

P. 128 1. 12.
Sft i n 2Ruf e] Følgende digte af Bang til A. S. Ørsted er det lykke
des at finde; men der eksisterer sikkert flere. 1) (Dr. B—O:) Anders
S. Ørsted. Den 28. Mai 1836. s. a. »Sving Dig til Viborg Hede«. —
2) Dr. B—O: Sange ved den 28 Mai s Fest. 1837. Heri, p. 10, »Altsaa blev ei Haabet skuffet« og, p. 16—17, optryk af det foregaaende
digt. 1) og 2) er ogsaa optagne i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 67 og
74—75. — 3) [Anon:] Anders Sandøe Ørsted. Den 29de Mai 1831.
s. 1. e. a. »Det var i Gaar — hvo mindes det ei grant«. — 4) Anders
Sandøe Ørsted, i860. »Valgt af Themis han blev til Ypperstepræst her
i Norden«. Findes i: (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 45 og
i 2. udg: O. Bang: En Mindekrands. 1877. p. 46.

P. 128 1. 14.
©aticat] Peter Gottmann Henrik Ludvig Salicath (1794—1864),
højesteretsadvokat, var 1855 defensor i rigsretssagen mod ministeriet
Ørsted (for Bille, Hansen og Ørsted), hvis sag han forsvarede med
overlegen dygtighed. Salicath var gift med Frederikke Christiane Beyer
(1798—1876). Et digt af Bang til Salicath findes i: Dr. B—o: Sange.
1862. p. 260—62.
P. 128 1. 14.
£ etagen] Christian Vilhelm Haagen (1792—1871), overretsprokurator 1815—38, direktør i Nationalbanken 1838—69, stænderdepute
ret, kongevalgt medlem af Rigsraadet 1854—66. — Haagen var gift
med Elise Agathe Ketty Kornerup (1798—1878).
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p. 128 1. 17.
Carets tortefte 3) a g ] A. S. Ørsted er født 21/n (1778).

P. 128 1. 19.
Äoefobö 53 orb] Hans Jacob Koefoed (1785—1870) blev 1820
højesteretsassessor og var 1835—62 generalavditør ved søetaten. Som
medlem af Rigsretten og viceformand for denne deltog han i paakendelsen af rigsretssagen mod ministeriet Ørsted. I en aarrække var han
medlem af bestyrelsen for det Anders Sandøe Ørstedske prismedaillelegat. Koefoed var gift med Johanne Louise Rottbøll (1800—77).

P. 129 1. 10 ff.
Orunbtbig] Se noterne til p. 10 1. 23 og p. 14 1. 18.
P. 130 1. 6.
getberg, fyanS 2Rober, IjanS Äone] Johan Ludvig Heiberg
(1791 —1860), søn af Peter Andreas Heiberg (1758—1841) og Thomasine
Heiberg (1773—1856), født Buntzen, senere gift Gyllembourg-Ehrensvärd. Han blev 1831 gift med Johanne Luise Pätges (1812—1890).
Heibergs boede fra 1845 tü i860 paa Søkvæsthuset paa Christianshavn,
fru Heiberg som enke i sin villa, 20, Rosenvængets Hovedvej, fra 1864
til sin død. Mindedigt af Bang i: (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864.
p. 46. Optrykt i: O.Bang: En Mindekrands. 1877. p. 47.

P. 130 1. 19.
2Rbnfter og Speter 53 an g] Se noterne til p. 102
1. 6, p. 12 1. 15, p. ii 1. i.

P. 130 1. 20.
^eterfen, SRofenbinge] Se noten til p. 44 1. 19—20.
P. 130 1. 21.
©alicatas] Se noten til p. 128 1. 14.
P. 131 1. i.
SBaltlpafar Stttynter] Balthasar Münter (1794—1867), søn af
biskop Friedrich Christian Carl Hinrich Münter (1761—1830) og Marie
Elisabeth Krohn (1771 —1842) blev 1823 2. residerende kapellan ved
Holmens Kirke i København, 1835
°S endelig 1849 sognepræst
og provst ved samme kirke. 1861 blev han kongelig konfessionarius.
Münter ægtede 1829 Ida Marie Louise v. Schmidt-Phiseldeck (1804—
67). Mindedigt af Bang til Marie Elisabeth (Elisa) Münter findes i:
(Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. p. 13 ogi: O. Bang; En Minde
krands. 1877. p. 13. Et mindedigt til Balthasar Münter findes i sidst
nævnte skrift p. 58—60.
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p. 131 1.5.
@n!ebronningett] Caroline Amalie.

p. 131 1. 10.
£0 tiære@bøgre] De to svogre, Bang omtaler, er Edvard Au
gust Dahlerup (1812—82) (se noten til p. 125 1. 16) og — vistnok —
Henrik Levetzau Dahlerup (1805—83), der blev student 1822, cand.
jur. 1827, volontær i Kancelliet 1829, kancellist 1833, kancellisekretær
1836, kontorchef under Københavns Magistrat 1839, sekretær i Sund
hedskollegiet 1846, justitsraad 1854. — Stamtavle over Familien Dahle
rup (4. udg.) p. 8, 27—28 og 22.
P. 131 1. ii.
% fy aí] Rasmus Samuel Thal (1785—1853) var fra 1814 til 42 over
kirurg ved Almindeligt Hospital. Han blev 1817 titulær professor,
1829 prof. extr. ved Kirurgisk Akademi og 1842 etatsraad. Om hans
liv og mærkelige personlighed se: Jul. Petersen i: Dansk biografisk
Lexicon. XVII. p. 158—60. Et lille mindedigt af Bang findes i Berl.
Tid. 1853. nr. 165.
P. 131 1. 21.
et 3) t g t] Se noten til p. 100 1. 17.

P. 132 I- 5Sltnmon] Friedrich August v. Ammon (1799—1861), professor i
almindelig patologi og terapi ved det kirurgiske akademi i Dresden fra
1828 til 37, blev derefter livlæge hos kong Friedrich August II af
Sachsen.
P. 132 1. 5.
iangenfiet] Conrad Johann Martin Langenbeck (1776—1851),
anset kirurg og anatom, fra 1804 professor ved universitetet i Göttingen,
kgl. Grossbritannisch-Hannöverscher Generalchirurgus m. m. — eller
Bernhard Rudolph Conrad v. Langenbeck (1810—87), brodersøn af den
foregaaende, i sin tid Tysklands mest kendte kirurg. Han var først
professor i Göttingen og Kiel, fra 1847 til 82 i Berlin.

P. 132 1. 6.
SBauitt] Wilhelm Baum (1799—1883), fra 1849 professor i kirurgi
i Göttingen, en meget lærd og belæst læge.
P. 132 1. 6.
3uengten] Johann Christian Juengken (1793—1875), fra 1825
professor i kirurgi og oftalmologi i Berlin og leder af den tilsvarende
klinik i Charité-hospitalet.
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P. 132 1. 6.
3 æger j Friedrich Jaeger (1784—1871). Se noterne til p. 55 1. 5,
p. 56 1. 10 og 1. 13.

P. 132 1. 7.
§11 ¡ g] Magnus Huss (1807—90), fra 1840 overlæge ved Serafimerlasarettet og professor ved Carolinska Institutet i Stockholm, blev i860
inspektør for institutet, formand for Sundhedskollegiet og generaldirektør
for alle S verrigs hospitaler. Han blev adlet 1857.
P. 132 1. 7.
SRet^iuS] Anders Adolph Retzius (1796—1860).
p. 88 1. 7.

Se noten til

P. 132 1. 7.
§OÍjt] Frederik Holst (1791—1871), født i Holmestrand, dimit
teret til Københavns Universitet 1810, tog medicinsk eksamen herfra
1815, var kandidat ved Frederiks Hospital til 1816 og blev 1817, som
den første, dr. med. ved Christiania Universitet. Han var professor i
farmakologi, toksikologi og hygiejne ved dette fra 1824 til 1865. Han
deltog i naturforskermøderne i København 1840 og i860 og kom ogsaa
ellers ofte her til byen. Holst ægtede 1824 Dorothea (Thea) Christierne Steffens (1805—66), broderdatter af Henrik Steffens, Bangs
fætter. — F. C. Kiær : Norges Læger i det nittende Aarhundrede. Chri
stiania 1888—90 (2. udg.). I p. 513—21, II p. 382. — S. Laache:
Norsk Medicin i hundrede Aar. Kristiania 1911 (se navnelisten). —
Hundrup: Stamtavle, p. 81. — Cf. noten til p. 10 1. 23.
P. 132 1. 15.
„SRinbetranbS"] (Dr. B—O:) En Mindekrands. 1864. Anden
forøgede udgave, der var færdig fra trykkeriet faa dage før Bangs død,
udkom med et forord af Herman Bang: O. Bang : En Mindekrands. 1877.
P. 133 1. 9.
begge mine Sønner] Frederik (Frits) Ludvig Bang var i 1848
cand. theol. og fyldte 19/ø 32 aar. Han uddannedes paa Central-Ekser
cerskolen af 27. marts 1848, 2. holds 3. afdeling, før 25/é 1848. Han
mødte ved 2. bataillon 15/ö 1848 og dimitteredes 28/9 s. aa. Han deltog
i overfaldet ved Steppinge.
Hans Oluf Vilhelm Bang var i 1848 cand. phil. og fyldte 11/&
21 aar. Han blev kendt berettiget til Erindringsmedaillen. I sin an
søgning anfører han: Deltaget i krigene 1848—49. Tjent i 1848 ved5. infanteribataillon og paa Taasinge lazaret, i 1849 paa Augustenborg
lazaret. Stod som frivillig ved 5. bataillons 1. kompagni. Var tjenst
gørende fra 74 1848 til 712 1849. Tjente som menig fra 7< til 10/s 1848,
som underofficer fra 10/b til 12/e, derpaa som underlæge til 712 1849. —
Velvilligst meddelt af kaptejn K. C. Rockstroh (Hærens Arkiv).
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P. 133 i- isFredrik . .. Stænder] Frederik VI udstedte forordningen om
raadgivende provinsialstænder 28/s 1831; de nærmere bestemmelser om
disse udkom 3 aar efter, 15/b 1834. 16 sange af Bang, den første fra
1833, er optrykte i: Dr. B—o: Sange. 1862. p. 58—86, cf. p. 257—58.
I anledning af begivenhederne i 1848—50 skrev Bang: 1) i 1848
4 krigssange, der er optrykt i: Dr. B—o: Sange, p. 155—61. — 2)
Esbern Snare: Brev til Danmark i Mai 1848. 1848. — 3) (H. H. N:)
Brev til Espern Snare i November 1848 fra Danmark. 1848. — 4)
H. H. N: 1848. Drama i fem Acter. 1848. — 5) Esbern Snare :
Brev til Danmark i April 184g. 1849. — 6) Forf. til »Valgfor
handlingen i Alstrup Kro«: Hiemkomsten fra Krigen, 1849. — 7)
Smaadigte i forskellige aviser. — Se: Erslew : Forfatter-Lexicon.
Suppl. I. p. 66—67.
P. 133 1. 20.
i Juni] »Den 5te Juni 1851«. To sange i: Dr. B—o: Sange.
1862. p. 162—68. Den sidste er trykt allerede i 1851 i Berl, Tid.
nr. 129.

P. 134 1- 17Den Ene] Joakim Frederik Schouw (1789—1852), professor i
botanik ved Universitetet, medstifter af og formand for »Selskabet for
Trykkefrihedens rette Brug« 1835, kongevalgt medlem af Stænderfor
samlingerne i Roskilde og Viborg og deres præsident 1835—40 og
1847—48. Han var i martsdagene en af de nationalliberales ledende
mænd, valgtes ind i Den grundlovgivende Forsamling og var dennes
formand.
P. 134 1. 21.
Den Anden] Johan Christian Drewsen (1777—1851), ejer af
papirfabrikken »Strandmøllen«, landøkonom og politiker, medstifter af
»Bondevennernes Selskab«. Han fik i 1846 af bønderne i Københavns
amt overrakt en gulddaase med hans navn i diamanter.
P. 135 1. i.
Den Tredie] Henrik Nicolai Clausen (1793—XS77), professor
i teologi ved Universitetet, medstifter af Trykkefrihedsselskabet i 1835,
medlem af Stænderforsamlingen i Roskilde 1840, minister u. p. i novem
berministeriet 1848.
P- 135 1- 5Den Fierde] Christian Georg Nathan David (1793—1874), pro
fessor i statsøkonomi ved Universitetet 1830, stiftede i 1834 Fædre
landet og var dets redaktør, men blev for nogle artikler i bladet sat
under tiltale. Han frikendtes, men blev dog af regeringen afsat som
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professor i 1836. Oprindelig liberal svingede han senere stærkt i mo
narkisk retning. I 1864—65 var han finansminister i ministeriet Bluhme.

P. 135 1. 7.
Den Femte] Laurits Nicolai Hvidt (1777—1856), cand. theol.,
grosserer, børskommissær m. m. m , var en af de »oplyste mænd«,
som 1832 sammenkaldtes for at drøfte stænderforordningen. Han var
medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra dennes stiftelse i 1840
og blev aaret efter dens formand. I 1848 ledede han Casino-møderne,
var medlem af martsministeriet og af Den grundlovgivende Forsamling.
Han var nationalbankdirektør fra 1835 *¡1 s^n d0d«
P. 136 1. 2.
SØLVBRYLLUPPET] 19/e 1851.
P. 136 1. 16.
»Eva Homo«] (O. B:) Eva Homo. Digt i femten Sange. Manu
script. 1851. Dette Bangs arbejde uddeltes til venner og slægt. Først
den forøgede og meget ændrede 2. udgave kom i handelen: (Dr. B—O :)
Eva Homo. Versificeret Novelle. 1867.
P. 136 1. 21.
Et vægtigt Beviis] En stor del af de familier, for hvilke Bang
var læge, lod ham overrække en hædersgave, bestaaende af et te- og
kaffeservice m. m. af sølv, ledsaget af en af giverne undertegnet lyk
ønskningsskrivelse. — Berl. Tid. 1851. nr. 141 (21/e).

P. 138 1. i.
et Aar endnu] Disse linjer er altsaa skrevne i 1875.

P. 139 1. 6.
UDENLANDS] Dette kapitel er ikke en beskrivelse af en en
kelt rejse, Bang foretog med sine nærmeste, men en sammendraget
skildring af de vigtigste begivenheder og indtryk fra flere (6? Cf. p. 142
1. 18) saadanne familierejser. En skildring af en enkelt af disse, Reisen
1847, er i dr. med. G. V. Th. Borries’ eje. Det er et MS. paa 48 blade
in 4*0. I det beskrives dag for dag en rejse over Berlin, Wien, Triest,
Venezia, Padova, Vicenza og tilbage væsentlig samme vej i dagene fra
19/7 til 22/s. Denne samling af 22 sange er meget karakteristisk for
Bang, men for omfangsrig til at kunne finde plads i denne udgave af
Livs Minder.

P. 140 1. 21—22.
Kreuznachs . . . Kilder] De badesteder, der omtales her og
i det følgende, nævnes gang paa gang i Bangs medicinske arbejder.
Se især: O. L. Bang: Mineralvandene ude og hjemme. 2. udg. 1855. —
O. Bang: Om Brønd- og Badecure. 1870. — N. N: Meran i: Illustre-
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ret Tidende. 1861. nr. 85 (12/fi). —Kreuznach, i den preussiske Rhinprovins, c. 15 km. syd for Bingen. — Franzensbad, i Czecho-slovakiet,
c. 7 km. nord-vest for Eger. — Liebenstein, i Sachsen-Meiningen,
c. 20 km. syd for Eisenach. — Reichenhall, i Oberbayern, c. 15 km.
syd-vest for Salzburg.

P. 140 1. 23.
Hustrus og Døttres Ordrej Bang og hans 2. hustru be
gyndte først at rejse sammen i udlandet, da de to døtre af første ægte
skab var bleven gifte, den ældste Christella (Stella) sidst, nemlig
12/4 1845. De døtre, Bang rejser med, er derfor Olivia (Lilla), født
81/s 1829 og Franzisca (Fanny), født 10/9 1839.
P. 141 1. il.
Isola Bella] I Lago Maggiore.
P. 141 1. 23.
Berchtesgaden . . .] De i dette vers nævnte lokaliteter er alle
yndede udflugtssteder i Oberbayern.

P. 142 1. 7.
fem Gange syv Aar] Rejsen til Tyrol foretoges altsaa i 1861.
P. 143 1. i.
Den første Gang] I 1846, cf. p. 144 1. 6 og noten dertil.
p. 1431.5.
en Collega] Denne er rimeligvis den ansete fødselshjælper Franz
Karl Naegele (1778—1851), der var professor ved Heidelberg Univer
sitet fra 1807 til sin død og tillige overakkuchør. Cf. p. 143 1. 23.
Naegele var i 1846 dog kun 68 aar; men der var i det aar ingen me
dicinsk professor ved Heidelberg Universitet, der var ældre.

P. M3 1- 19Minneburg . . . Eberstein] Minneburg, et i Trediveaarskrigen
ødelagt slot, nu ruin, c. 30 km. øst for Heidelberg.
Ebersteinburg, ruin af et slot fra 10—14. aarh., c. 3 km. nord-øst
for Baden-Baden.

P. 144 1. 6.
Kong Christians Brev] Christian VIII aabne brev af 8/7 1846
om arvefølgespørgsmaalet i Slesvig og Holsten.
p. 144 1. 9.
de nævnte Sagn] Cf: Tre Sagn i: (A. B. C. D [Bang]): Fiirkløverets Julegave. 1875. 1875. p. 13—20.
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p. 144 1. 14.
Murgdalen] Murgtal strækker sig nord-øst for Baden-Baden i
retning syd-øst til nord-vest.

p. 144 1. 15.
la Favorite] Et storhertugeligt lystslot, bygget i barokstil i 1725.

P. 145 1. 2.
Meiringen] C. 25 km. øst for Interlaken.
P. 145 1- 3Rosenlaui] Sommerkursted i en højde af 1330 m., c. 6 km. syd
vest for Meiringen.

P. 145 1. 12.
min Datter] Olivia (Lilla) var sommeren 1846 næsten 17 aar
gammel. Cf. noten til p. 140 1. 23. Men om den episode, der berettes
i det følgende, virkelig indtraf paa den samme rejse, som Bang i 1846
foretog i Baden, fremgaar ikke med sikkerhed af teksten. Cf. noten
til p. 139 1. 6.
P. 146 1. 3Hasli Dalen] Hasle Tal, den lille dal, i hvilken Meiringen
ligger.

P. 146 1. 5.
Reichenbachs . .. Væld] Reichenbach, bjergstrøm med vandfald.
Vejen fra Rosenlaui til Meiringen følger strømmen i hele sin udstræk
ning.
P. 146 1. 9.
Brünig . . . Lungern] Briinig, 5 km. nord-vest for Meiringen,
c. 1000 m. over havet. Lungern, c. 3 km. nord-øst for Brünig i en
højde af 755 m.
P. 146 1. 14.
Alpnach] C. 20 km. nord for Lungern, ved foden af Pilatus og
ganske tæt ved det syd-vestlige hjørne af Vierwaldstätter See.

P. 146 1. 21.
Sarnen] C. 7. km.
De ovenfor anførte
derne. Vejens længde
jernbanen fra Meiringen

syd for Alpnach.
tal angiver afstanden i lige linje mellem ste
er undertiden betydelig mere. Nu passerer
til Luzern de samme steder.

P. 147 1. 6.
Tete-Noire] Tete Noire, i en højde af c. 1200 m., ved vejen, og
nu jernbanen, fra Martigny til Chamonix.
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P. 147 I- 7Lilla] Teksten har: Fanny; men det maa være en skrivefejl
for Ulla, da Fanny sommeren 1846 ikke var fyldt 7 aar.
P. 147 1- 13Vi sad i Coupéen] I aaret 1846.
P. 148 i. 14.
Nardi] Francesco Nardi (1808—77) født i Vazzola, c. 50 km. nord
for Venezia, søn af en anset læge, Giovanni Nardi, blev tidlig dr. theol.
& phil. og i 1843 professor juris canonici ved universitetet i Padova.
I hvert fald i 1855 beklædte han endnu denne post, men blev derefter
i Rom Uditore della Sacra Rota o: medlem af kirkens højeste ret.
Han var i begyndelsen udpræget national, men blev, da han gik over
i kirkens tjeneste, en af den katolske reaktions ivrigste og mest ind
flydelsesrige forkæmpere og stiftede det udpræget reaktionære blad
La Voce della Verita. I dette har han sandsynligvis først offentliggjort
sine rejseindtryk fra Danmark (cf. p. 152 1. 9 ff.), der i 1851 saa lyset
som en selvstændig bog: Un Viaggio a Copenaghen. Hos Saccheri
(p. 46) nævnes en udgave i Rom 1872 (cf. p. 152 1. 11 —12). Kort
før sin død blev Nardi sekretær ved La Congregazione dei Vescovi,
en post, der som regel snart efterfølges af udnævnelsen til kardinal.
I hans hjem i Rom var danske altid sikre paa en gæstfri modtagelse.
— Girolamo Saccheri : Elogio fúnebre di Francesco Nardi. Roma
1877. — C. St. A. Bille: Erindringer fra Rejser i Italien. 1878. II.
p. 61—64. — Antonio Favaro: Saggio di Bibliografia dello Studio
di Padova [1500—1920]. Venezia 1922. I. p. 432, II. p. 20, 45, 92,
96, 149.
Alle forsøg paa at finde den lille bog har været forgæves. Et
eksemplar er for nogle aar siden solgt af en københavnsk antikvarbog
handler; det vides ikke til hvem.
P. 148 1. 21.
Det næste Aar] 1847. — Bang, hans hustru og Olivia var i
Padova 8/a—10/s. Han efterlod de to damer i Venezia, rejste 15/e hjem
via Triest, Wien og Berlin og var i København igen 22/s. — Cf. noten
til p. 139 1. 6.

P. 149 1. 14.
Pedrocchi] En stor, bekendt kafé i Padova ligeoverfor univer
sitetet.
P. 149 1- I5Hagen] Johan Frederik Hagen (1817—1859) blev cand. theol.
1840, licent, theol. 1845 og studerede fra 1846 til 48 i Tyskland, Frank
rig, Schweiz og Italien. 1852 blev han professor i teologi ved Uni-
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versitetet. Han døde kun 42 aar gammel. Allerede som ganske ung
student havde han interesseret sig for Hegels filosofi.
P. 149 1. 15Molbech] Christian Knud Frederik Molbech (1821—1888), den
bekendte digter, havde i 1840 vundet Universitetets guldmedaille, var
1843 bleven volontær ved Det store kongelige Bibliotek og havde de
følgende aar skrevet en del æstetiske og kritiske arbejder. 1846 til
delte Christian VIII ham et rejsestipendium, for hvilket han først drog
til Spanien og derefter opholdt sig længe i Italien. Han kom hjem
til Danmark 1847. Hans senere liv og virksomhed anses for kendt.
P. 150 1. 10.
To Aar derefter] Nardis besøg i Danmark maa altsaa have
fundet sted i 1849.

P. 150 1. 18.
Keis’ren] Frantz Joseph (1830—1916),
2/i2 1848.

kejser af Østrig fra

p. 151 1.5.
Kirken i Frederiksborg] Det var jo kirken før branden i 1859.

P. 151 1. 9.
Domkirken i Lund] Ogsaa dette var jo kirken før dens tilintetgørende restauration i sidste del af 19. aarh.
P. 151 1. 15.
Jubilar] Lunds Domkirke paabegyndtes under Knud den Hellige
(konge 1080—86) og indviedes 1145. Det var saaledes kirkens 700-aars
fest, Bang var med til at fejre i 1845. De officielle festdage var 1.
og 2. september.

P. 151 1. 23.
Nilsson] Sven Nilsson (1787—1883), zoolog og arkæolog, blev
1811 filos, magister ved Lunds Universitet, aaret efter docent i natur
historie og amanuens ved universitetets naturaliekabinet, 1816 adjunkt,
1818 cand. med., 1821 titulær professor. Efter 3 aars ophold i Stockholm
var han prof. ord. i naturhistorie (zoologi og mineralogi) ved universi
tetet i Lund fra 1832 til 56. Han blev æresdoktor i 1868. Sven Nils
sons fortjenester ligger især indenfor Skandinaviens fauna og antro
pologi. Hans Skandinaviska Nordens urinvånare udkom 1838—43, og
Bang har sikkert kendt denne side af hans videnskabelige virksomhed
fra naturforskermødet i Stockholm 1842 (Sven Nilsson : Samlade smärre
skrifter. Stockholm 1875. P- 69—89).
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p. 151 1- 23.
Kong Carl] Carl XV (1826—72), konge af Sverrig-Norge,
søn af Oscar I og Josephine Beauharnais af Leuchtenberg, blev regent
1857 og konge 1859. Som kronprins var Carl Ludvig Eugéne Lunds
Universitets kansler.

P. 152 1. ii.
Et fierde Oplag] Se noten til p. 148 1. 14.

P. 152 1. 13.
Pavens . . . Ven] Pius IX (1792—1878), pave fra 1846.
P. 152 1. 17.
første Gang ... i Udlandet] 1823.

Cf. kap. X.

p. 154 1.9.
E. Devrient] Eduard Devrient (1801—77), af den ansete tyske
skuespillerslægt, var lige fortjent som sanger, skuespiller, regissør,
teaterhistorisk forfatter og digter. Hans hustru, Therese Schlesinger
(1803—82), vurderedes højt af dem, der kendte hende, og Devrient skal
selv have udtalt: »Von wesentlichem Einflusse auf mein Leben war es
wol, dass mir meine erste Liebe gelang, ich mich schon im 20. Jahre
verlobte und im 28. verheirathete. Das hat mein Leben und meine
Arbeit sehr beisammengehalten«. — W. K. i: Illustrirte Zeitung. LII.
1869. p. 25—26. — Velvillig meddelelse af dr. Franz Papp, München.

P. 154 1. 21.
Niemeyer] Vistnok Felix v. Niemeyer (1820—71). Fra 1844
praktiserende læge i Magdeburg blev han 1855 professor i patologi og
terapi i Greifswald og i860 professor i klinisk medicin i Tubingen.
Han blev læge for kongen af Württemberg i 1865 og adlet aaret efter.
Han er bedst kendt som forfatter af den meget benyttede Lehrbuch der
¿pedellen Pathologie und Therapie, Berlin 1858—61.
p. 154 1.23.
Rippoldsau] I Baden, c. 28 km. øst for Offenburg.

P. 155 I.9.
Devrient] Devrient nedlagde sit embede som overregissør ved
det kongelige hofteater i Dresden i 1846, men vedblev at være knyttet
til teatret som skuespiller, til han i 1852 udnævntes til direktør for
hofteatret i Karlsruhe.
P. 155 1. il.
Storhertugen] Storhertugen af Baden Carl Leopold Friedrich
(1790—1852).
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p. 155 1.19.
Töplitz] C. 30 km. sydvest for Berlin.

P. 155 1. 22.
»Bank«] Bangs broder Joachim Vi 1 helm Bang (1802—76), der
fra 1834 til 1850 var sognepræst i Ferslev og Vellerup i Horns her
red, kaldtes her, halvt i spøg, »pastor Bank«, fordi hans impulsive
temperament ofte gav sig et haandgribeligt udslag. — Mundtlig med
delelse af en ældre mand i sognet. — Se Indledningen, p. 62 1. 9 ff.,
p. 192 1. il ff. og Tillæg III.
P. 156 I.9.
Föhr] Et digt af Bang, Føhr. (1862), findesi: Dr. B—o : Sange.
1862. p. 271—72.
P. 156 1. 17.
min Søn] Frederik (Frits) Ludvig Bang (1816—75). Se noterne
til p. 42 1. 4, p. 133 1. 9 og p. 160 1. 5.

P. 157 1. 10.
Den Mand] Christian Julius de Meza (1792—1865) var hærens
overgeneral, da Danevirke rømmedes 5. februar 1864. Ministeriet ind
stillede for sin egen skyld til kongen, at de Meza fjærnedes fra over
kommandoen. Herpaa gik kongen ind 28/2. Senere overtog de Meza
atter overkommandoen, men afskedigedes ved reduktionen af hæren i
efteraaret 1864.

P. 158 1. ii.
Dengang . . . det meldtes ham] Frederik VII døde paa Glücks
borg ls/ii 1864.
P. 158 1. 16.
Prindsen] Christian IX (1818—1906), søn af hertug Vilhelm af
Holsten-Sønderborg-Glticksborg og prinsesse Louise af Hessen-Kassel,
blev 26/b 1842 formælet med prinsesse Louise (1817—98), datter af
landgrev Vilhelm af Hessen-Kassel og prinsesse Charlotte af Danmark.

P. 158 1. 20.
Min Muse ei holdt sig tilbage] Dette Bangs digt har ikke
kunnet findes.
p. 159 1.15.
Alexandra] Alexandra (1844—1925), Christian IX ældste datter,
blev 4/o 1862 forlovet med og ,0/s 1863 viet til Albert Edward, prins
af Wales, der som Edward VII regerede 1901—10. Hun forlod sit
hjem, Bernstorff, 26/a. Enkedronning Caroline Amalies afskedsfest
holdtes paa Sorgenfri 23/2. — Bangs digt bærer titlen: Farvel. Den
23. Februar 1863. Og Dr. B—o er trykt med ganske smaa typer til-
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sidst. Digtet bestaar af 4 vers, af hvilke Bang gengiver det ene her.
I originalen staar 1. 4: >den fierne« i stedet for: »Britanniens«.

P. 159 1. 17.
Schram] Kammersanger, kgl. skuespiller Peter Ludvig Nicolai
Schram (1819—95).
P. 160 1. 5.
en Søn] Frederik (Frits) Ludvig Bang (se noterne til p, 42
1. 4, p. 133 1. 9 og p. 187 1. 3). Frits Bang havde allerede i nogle
aar, inden han søgte til Tersløse i 1872, af og til været udtalt sinds
syg, idet han led af, hvad man nu vilde kalde en manio-depressiv
psykose. Han var i alt 4 gange indlagt paa Sankt Hans Hospital ved
Roskilde, nemlig: fra 7/s til 8/g 1869, fra 16/n til 16/i2 1871, fra 21/4
til 3e/e 1873 og fra 81/io 1874 til 14/i 1875. Den 21/n samme aar døde
han i Tersløse. Som dødsaarsag angaves »Sindssygdom«. —Cf. Her
man Bang: Haabløse Slægter. 1880 (»Ludvig Høg«),
P. 160 1. 13.
i det samme Minut] Bang var altsaa 18/i eller der omkring paa
vej fra sin bolig, 7, Amaliegade, til Kirurgisk Akademi, 62, Bredgade
for at eksaminere til medicinsk embedseksamen. Paa sin vej passerede
han det Brockdorffske palæ, det syd-østlige af Amalienborgs 4 palæer,
i hvilket kronprins Frederik (Frederik VIII) boede fra 1869 til sin
død 1912.

P. 162 1. i.
Storkorset] Bang fik storkorset af Dannebrogsordenen Vs 1864
og storkorset af den græske Frelserens orden 20/ii 1871. — Cf. noten
til p. 81 1. 14 og Tillæg IV.
P. 163 1. 12.
Landet, som gav ham Livet] Christian IX fødtes 8/é 1818 paa
Gottorp.

P. 164 1. 2.
Enkedronningen] Caroline Amalie. Se noten p. 120 1. 11.
P. 164 1. 9.
som Læge] Bang var Caroline Amalies læge, efter at hendes
livlæge, Johan Peter Jacobsen (1805—61), var død. Denne var bleven
kompagnikirurg i København 1825 og havde taget kirurgisk eksamen i
1828. Først bataillonskirurg og læge ved den militære højskole, blev
han overlæge 1842, justitsraad paa Caroline Amalies fødselsdag 1845
og hendes livlæge samme aar. Han deltog som brigadelæge i felt
togene 1849—5°-
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p. 164 1.13.
trende Præster] De »trende Præster« er: 1) Peter Rørdam
(1806—83), den i vide krese højtskattede grundtvigske præst, der alle
rede tidlig kom til at staa Caroline Amalie nær. Fra 1856 var han
sognepræst i Lyngby. — 2) Rudolph Rothe (1802—77), 1833—49 slots
gartner ved Fredensborg, derefter inspektør ved de offentlige lysthaver.
Han blev 1852 forstraad og 1869 etatsraad. Hans 2. hustru var en
datter af Anna Marie Mangor, født Bang (1781—1865), forfatterinde
bl. a. af [Anon :] Kogebog for smaa Huusholdninger. 1837 (»Madam
Mangors Kogebog«) og en meget fjærn slægtning af Bang (Hundrup:
Stamtavle, p. 50 (h 5). — 3) Bang.
P. 164 1. 21.
hendes Fødselsdag] Caroline Amalie er født 28/s 1796.

P. 165 1. 2.
Barnet] Caroline Amalie virkede gennem mange aar med stor iver
for humane opgaver, ganske særlig for smaabøms vel. Hun stiftede
asyler, det første i København 1829, oprettede en asylskole 1841 og
grundede 1843 >Den kvindelige Plejeforening« i København. 1852 blev
hun protektrice for »Det kvindelige velgørende Selskab«, og 1865
lagde hun i Rigensgade grundstenen til en bygning for et asyl og
asylskole.

P. 166 1. 5 ff.
Den første Gang] Den 4/ii 1858 holdt Bang 50-aarigt jubilæum
som læge (medicinsk eksamen 4/h 1808). Han modtog ved den lejlig
hed fra Det medicinske Fakultet en lykønskningsskrivelse i diplomform,
og henimod 150 af hans ældre og yngre elever fejrede dagen ved en
festmiddag for ham paa Skydebanen. Bang udbragte en versificeret
skaal for lægerne: (O. B—g:) Den 4de November 1858. s. 1. e. a., og
der blev afsunget flere sange: 1) en (anon.) fra hans disciple, 2) en
(anon.) fra hospitalitteme, 3) en af C. S., 4) en af O. S., 5) en af
H. P. Holst, 5) En Røst fra Hjemmet (fra hans hustru, børn m. fl.) og
6) en for hans hustru af H. N. — Bang takkede med et længere digt
(se Tillæg VI). — Spisesedlen lød som følger:
Dine 4DE Novbr. 1858.
Krebsesuppe.
Suppe å la jardiniére.
Östers Posteier.
Dyresteg med Gelee.
Karper.
Bajonne Skinke. \ Blomkaal.
Röget Oxetunge. f Spinat,
lisbudding — Italiano.
Kalkunsteg med Compot.
Kage & Dessert.
Caffe mocea.
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Den 21/io 1863 havde Bang 50-aarigt jubilæum som dr. med. Han
skænkede da Lægernes Enkekasse 200 rd. og sendte venner og bekendte
O. Bang: Koldt Vand. To Forelæsninger. 1863.

P. 166 1. 17.
I Aar et] Den Vs 1864 fik Bang storkorset af Dannebrogsordenen,
og den 13. i samme maaned fejrede han 50-aarigt jubilæum som uni
versitetslærer. Han skænkede denne gang Lægernes Enkekasse 300 rd.
og fik en lykønskningsskrivelse fra sine kolleger ved Universitetet.

P. 167 1. 4.
Det levende Ord] Se Indledningen og Tillæg VII.
P. 167 1. 17.
Halvhundred Aar] Den 14/a 1871 fejrede Bang 50-aarigt jubi
læum som medlem af Konsistorium. Han fik da overrakt et album
med portræter af Konsistoriums daværende medlemmer. Albummet er
indbundet i rødt læder med guldtryk, højde 27,5 cm., bredde 21 cm.
Det tilhører nu dr. med. G. V. Th. Borries.
P. 167 1. 23.
Onsdags Syn] Konsistorium holdt — og holder — sine møder
om onsdagen. Den mærkelige tid for møderne, kl. 9 morgen, skal
være indført af hensyn til J. N. Madvigs rigsdags virksomhed, efter at
han i 1848 var bleven minister og senere blev folketings- og lands
tingsmand.

P. 168 1. 9.
Diamantbryllup] Den 13/s 1874 fratraadte Bang som universitets
lærer efter 60 aars tjeneste.
P. 169 1. 19.
©ttltbftru^] Smidstrupgaard, Hørsholm sogn, ved Øresund,
c. 20 km. nord for København, oprettedes i midten af forrige aarhundrede og købtes 1866 af overhofmarskal Oxholm.

P. 169 1. 19.
Djfyolm] Valdemar Tully Oxholm (1805—76) begyndte sin løbe
bane som militær, opholdt sig i 12 aar i Vestindien og blev straks
efter sin hjemkomst i 1834 guvernør hos prinserne Christian af Glücks
borg og Frederik af Hessen (se noten til p. 105 1. 7). Baade under
Frederik VII og Christian IX spillede han en ikke ringe rolle som di
plomat, og hos den sidstnævnte fyrste stod han højt i yndest, vindende
og praktisk dygtig som han var. Allerede 1848 blev han karakteri
seret generalmajor, 1863 overhofmarskal, 1867 overkammerherre og
1869 ridder af Elefanten. Han døde paa Smidstrupgaard 8/s 1876.
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p. 169 1. 19.
2Rartenien] Hans Lassen Martensen (1808—84), fra 1838 lektor
og fra 1840 til 54 professor i teologi ved Universitetet, derefter Sjællands
biskop til sin død.

P. 169 1. 21.
fi bfte ^orebrag] 26 medicinske studenter bestod embedseksa
men i juni 1874, de 10 med karakteren laud., de 16 med haud. illaud,
prim. grad. De havde det paagældende semester skiftedes til at være
2 til stede ved alle Bangs forelæsninger, men ved den sidste var de
mødt fuldtallige. Det hos Hansen & Weller tagne fotografi overraktes
Bang af P. Mortensen (født 1847), fra 1889 til 1917 landfysikus paa
Skt. Thomas. Blandt andet paa grund af sin særlig smukke eksamen
i operation nød fysikus Mortensen netop i sommeren 1874 stor anseelse
blandt sine kammerater. Derfor valgte de ham til at tale for Bang og
overrække ham fotografiet, paa hvilket den unge Mortensen ogsaa er
den eneste, der sidder i en lænestol. —Velvilligst meddelt af fysikus
Mortensen ogen anden af holdet, dr. F. Michelsen, København, fra
1877 til 1913 læge i Præstø.
P. 170 1. 17—18.
©running Souife ... ^rinceöfe ©^ra] Dronning Louise
(1817—99) og hendes yngste datter, Thyra (f. 1853), der 1878 ægtede
hertug Ernst August af Cumberland, rejste til det landgreven af Hessen
tilhørende slot Rumpenheim ved Main 23fa 1874, efter at Christian IX
21 !i ombord paa fregatten »Jylland« fra Frederikshavn havde tiltraadt
sin bekendte rejse til Island. De vendte tilbage 22/s.

P. 170 1. 19.
'Stor^ertuginbenj Storhertuginde Augusta Caroline af Mecklenburg-Strelitz (1822—1916), født prinsesse af Storbritannien, Irland
og Hannover, havde 1843 ægtet storhertug Friedrich Wilhelm (1819—
1904), der regerede fra i860. Hun nærede stærk antipati mod Preussen
og skal undertiden have udtalt, at hun helst vilde bort fra det hele.
Nogen dybere betydning laa der næppe i disse udtalelser. — Velvilligst
meddelt af professor, dr. W. Schüssler, Rostock.
P. 170 1. 21—22.
gongen Inap $iemtoenber] Kongen vendte tilbage 23/s. Bang
blev geheimekonferensraad 2B/9.
P. 171 1. 5.
møbrene 2lrö] Se Indledningen og Herman Bang: Haab
løse Slægter. 1880. p. 9—12.

P. 171 1. 15.
©ienboersØine] Se p. 25 1. 18 og noten dertil.
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P. 173 1. IO.
trykt er det blevet] Farvel til min Musa, af Dr. B—o. i: Nytaarsgave fra danske Digtere. Udg. af H. P. Holst og Christian
Winther. Fjerde Aargang. 1838. p. 192—95.
P. 173 1. 18.
Caserns Tøf fler] Fortællingen om Caserns tøfler findes i: [Denis
Dominique] Cardonne: Melanges de littérature orientate. Paris 1770.
I. p. 95—104. — Velvilligst meddelt af professor, dr. ph.il. Arthur
Christensen.

P. 175 1- iPoul] Under pseudonymet »Poul Rytter« skrev Carl Ploug (1813—
94) studenterviser og -komedier.
P. 175 I- iKnud] Forfatteren Knud Valløe (1833—77), der jo iøvrig i en
aarrække var anatomisk prosektor uden at have medicinsk embedseksa
men, var et virksomt medlem af Studenterforeningen, til hvis gilder
han har leveret en del viser.
P. 175 1. 2.
Lunds . . . Stemme] Jens Lund (1796—1836) blev 1830 sekre
tær og bureauchef under Direktionen for Universitetet, 1833 kancelli raad og 1836 kasserer ved Det almindelige Skolefond. — (H. P. Holst :)
Studenterforeningens Farvel til J. Lund (digt, eetbladstryk). — V. Rich
ter: Juridisk og statsvidenskabelig Stat. 1881. p. 206. —J. H. Lorck:
Femoghalvfjerdsindstyve Aar. 1885. p. 77. — H. C. A. Lund: Studenter
foreningens Historie 1820—70. 1896—98. I. p. 47, 338, 339, 400. —
C. E. Werlauff: Erindringer af mit Liv (Memoirer og Breve udg. af
Julius Clausen og P. Fr. Rist. XIII). 1910. p. 119.

P. 175 1- 2Abrahams’ Stemme] Nicolai Christian Levin Abrahams (1798—
1870) tog juridisk eksamen i 1818 og blev to aar efter prokuratorfuld
mægtig. Han var i 1820 med til at stifte Studenterforeningen. 1828
blev han magister og aaret efter lektor i fransk ved Universitetet, 1832
professor i fransk og 1839 tillige i tysk. 1852 forlod han Universitetet og
blev notarius publicus. 1853 udnævntes han til etatsraad. — N. C. L. Abra
hams: Meddelelser af mit Liv, udg. af Arthur Abrahams. 1876 (tidl.
trykt i Nar og Fjærn, 1872 og 73). — H. C. A. Lund: Op. cit. I—II
passim (se navnefortegnelsen. II. p. 624).
P. 175I. 3.
Boldhuusgade] Studenterforeningen havde for første gang til
huse i Boldhusgade (paa hjørnet af Admiralgade) fra 1824 til 1835,
senere igen fra 1844 til 1863.
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p. 175 1.7.
»Studenten«] Et digt af Bang, der begynder: »Studenten sid
der med Bog og Pen«, synes at have vakt nogen opmærksomhed
(H. C. A. Lund: Op. cit. I. p. 328—29); men det er ikke noget »større
Digt« (3 sider) og hed ikke Studenten, men Studenterforeningen i Kjöbenhavn 1830. Et større digt med den førstnævnte titel har det ikke
været muligt at finde.

P. 176 1. iff.
Juni . . .] »Juni« hentyder til Grundloven af 5/6 1849, * Marts«
og »November« til de politiske begivenheder i disse maaneder i 1848,
martsministeriet og novemberministeriet. »August« tager sigte paa
den under indtrykkene af krigen 1864 dannede Augustforening, der
stiftedes 23/s 1864. Den opløstes 30/s 1869.
P. 177 1. 2.
tvende] Hvilke disse to digtere har været, kan ikke oplyses.
P. 177 1. 5—6.
»Manden . . .«] Manden bedre end hans Rygte. Et Digt af 101.
1862.

p. 1771.7.
»Mindekrands«] (Dr. B—O:) En Mindekrands. 1864.

p. 177 1.24.
1)] De under1) til 13) anførte værker nævnes af Bang i en række
noter, han har givet bag i MS. paa dets side 192. Disse er imidlertid
langt fra paalidelige og desuden saa kortfattede, at de ikke er umiddel
bart forstaaelige. Pseudonymer, bogtitler o. s. v. er i det følgende
korrigerede og trykte helt ud.
1) Dr. B—o: Sange. 1862.

P. 178 1. i.
а) ] 2) S. Norby: Kongen vaagner. 1846.
H. H. N: 1848. 1848.
X. Y. Z: Dramatiske Forsøg. (I. De fire Kættere. II. Reisen til
Californien. III. Det farlige Væddemaal.) 1856.
P. 178 1. 2.
3) ] 3) (Dr. B—o:) En Mindekrands. 1864. (2. udg. ved Herman
Bang: O. Bang: En Mindekrands. 1877).

P. 178 I.4.
4) ] 4) (A. B.C. D:) Fiirkløverets Julegave. 18^3. 1875.
P. 178 1. 12.
б) ] 5) [Anon:] Fru Signe og Ridder Ro. 1848.
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N. N: Gud veed, hvortil det er godt. 1861.
io i: Manden bedre end hans Rygie. 1862.
Peter Rask: Vogt Dig! 1863.
Svend Jyde: Hverdags Skizzer. 1870.
Svend Jyde: Hverdags Skizzer. Ny Samling. 1870.
Max Quik: To Julenoveller. 1870.

P. 178 1. 14—16.
»Karpen« ... »tørre Jyde«] Fr. Paludan-Müller : Adam
Homo. I—II. 1842—49. — Cf. Johan Herman Wessel: Kierlighed
uden Strømper. 1. optog. 5. optrin.
P. 178 1. 18.
6) ] 6) (Dr. B—o:) Eva Homo. Anden forøgede Udgave. 1867.—
i.udg. (O. B:) Eva Homo, 1851, var trykt som MS.
P. 178 1. 24.
7) 1 7) (Dr. B—o:) Farvel. Den 23. Februar 1863. — Se noten
til p. 159 1. 15.
(O. Bang:) Deres kongelige Höihed Prindsesse Dagmar ved Afreisen
fra Danmark September 1866.
(O. Bang:) Deres kongelige Høihed Kronprindsesse Louisa 28de Juli
1869.

p. 179 1.4.
8) ] 8) Ernst: Gaaden. 1847.

P. 179 I- 89) J 9) Manden bedre end hans Rygte, p. 280—92. Cf. 5).

P. 179 1. 20.
10) ] I0) [Anon:] Hygæa og Slangen. 1872.
(O. Bang:) 60 Sundheds-Regler efter salernitansk Mønster. 1873.

P. 179 1. 24.
11) ] n)0. Bang : Livets Kamp med Døden, i: Bibliothekfor Læger.
XXIV. 1836. p. 157—172. Ogsaa særskilt med titlen trykt paa om
slaget. — 2. udg: (Oluf Bang:) Livets Kamp med Døden. 1848.
P. 180 1. 4.
12) ] 12) Esbern Snare: Brev til Danmark i Mai 1848. 1848.
(H. H. N:) Brev til Espern Snare i November 1848. 1848.
Esbern Snare: Brev til Danmark i April 1849. I&49Hans Hansen Navnløse: Valg-Forhandlingen i Alstrup Kro. 1848.
Forf. til »Valgforhandlingen i Alstrup Kro< : Hiemkomsten fra
Krigen. 1849.
[Anon:] Valgskitser, lithophanerede af en Vælger. 1850.
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Jacob Ærlig: Lidt om Danmark 1854—64. 1866.
[Anon:] Før og Nu eller Que faire? 1875.

P. 180 1. 14.
13)] 13) >Fire Skuffer fulde af forskiellige større og mindre Digte.
10 Skuespil og Dramer [6 Noveller?] o. s. v.<
P. 181 I.9.
Davids Sang] i.Sam. XVI. 14—23.
P. 182 1. ii.
den fie rd e Snees] Paa Bangs 80-aarige fødselsdag, 27/7 1868,
holdtes der en stor familiefest paa Eremitagen.
P. 182 1. 19.
Regnskyl] 19/e 1851.

Se p. 137 1. 3 ff.

P. 183 1. 15en Orm] Hypertrophia prostatae og cystitis, hvoraf Bang døde.
P. 185 1. 13.
Rousseau] Jean Jacques Rousseau (1712—78). Les Confessions
offentliggjordes efter hans død, 1781—88.

P. 186 1. 12.
S) an marts 2 æger] 19/2 1875 modtog Bang i anledning af sin
fratræden som universitetslærer en af danske læger sammenskudt sum
(3223 kr. 12 øre) til et legat under navn af »O. Bangs Jubilæums-Legat«,
hvis renter han bestemte til et stipendium for > trængende medicinske
Studenter, som have taget første Del af den lægevidenskabelige Exa
men med første Karakter«. Fundatsen fik kgl. konfirmation 17/é 1875. —
Aarbog for Kjøbenhavns Universitet . . . 1873—75. 1876. p. 141—42.
P. 187 1. i ff.
^Børnebørn] Bangs søn Vilhelm mistede i 1875 bre børn:.
1) 17/a Christian, f. 27/9 1869, 2) 25/a Fanny, f.
68, 3) 6/s Sophie,
f. x1/b 73 og 4) 13/s Stella, f. 7/4 72. — Hundrup: Stamtavle, p. 79.
Bangs datter Fanny, gift med professor Theodor Aarestrup, mistede
i 1875 eet barn: 17/ö Albert, f. 18/s 1873. — Stamtavle øver Familien
Dahlerup. 4. udg. 1913. p. 62.
Det sjette barnebarn, Bang siger, han har mistet i løbet af 1874—
75, er det ikke lykkedes at finde. Maaske tænker han paa et barne
barnsbarn: Ejvind Boisen, der angives at være født 1874 og død samme
aar, og som var søn af stadslæge i Aalborg Peter Outzen Boisen og
hustru Marie Frederikke Frantziska (Fanny) Mynster (1848—86),
datter af pastor Christian Peter Gutzon Mynster og hans 2. hustru

Christella (Stella) Frederikke Louise Bang. —Hundrup: Stamtavle.
p. 78. — Astrid Wentzel: O. H. Mynster. 1928. p. 173.

P. 187 1. 3.
min tiærefte ®øn] Frederik (Frits) Bang døde 21/ii 1875,
59 aar gammel, i Tersløse. Se noterne til p. 42 1. 4, p. 133 1. 9 og
p. 160 1. 5. Han blev begravet 29/ii, fra Klosterkirken i Horsens, i
familiegravstedet paa byens gamle kirkegaard (fam. till. nr. 93 (nyt
nr. K. fam. 26—27)). —Velvilligst meddelt af sognepræst N. F. S. Dahl,
Horsens. — Bang, der af helbredshensyn ikke var til stede, havde
skrevet et digt, hvis 3 sidste vers aftrykkes her. — Horsens Avis.
1875. nr. 278 (29/u). —O. Bang: Bn Mindekrands. 1877. p-66—68.
Det var ej din Skyld, at en Orm
Tidt gnavede i Rod og Stamme,
Det var ej din Skyld, at en Storm
Tidt flagre vildt lod Aandens Flamme,
Ej din Skyld, at vor Bøn gjenlød,
Naar vi Dig saa og hørte lide,
»Und ham, o Gud! en hurtig Død,
Lad ham den haarde Kamp udstride!«
Derom selv bad de Sex, som kun
Du Herrens Naade overlader,
Og derom bad saa mangen Stund
Hver Ven og Frænde, Moder, Fader.
Men at fra dem Du kaldtes bort
Fra Alt, hvorfor Du kunde være
Endnu saa Meget! Det er haardt,
Det bliver altid tungt at bære.

Jeg kan ej følge Dig derhen,
Ej mit Farvel, det sidste, byde,
Men lige varmt det fra min Pen
Skal over Kattegattet lyde:
Farvel og Tak for, hvad Du var
Dem, som i Sorg Du efterlader!
Tak for hver Glæde, som Du har
Saa tidt beredt din gamle Fader!

P. 187 1. 17.
eme fis] Cf. Nemesis, i: (A. B. C. D:) Fiirkløverets Julegave.
1875. 1875. P- (26)—30.

P. 188 1. 3.
©níbbrtyííujjS ©agen] 19/e 1876.
P. 188 1. 17.
®inbruj)] Carl Ginderup var i nogle aar lejer af restaurationen
ved koncertsalen og konditoriet, fra 1866 til 86 forpagter af hele
Klampenborg Badeanstalt. Han fik titel af kammerraad. — I. S. Berthelsen : Blade af Klampenborg Badeanstalts Historie. 1895. p. 35—36.
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P. 188 1. 19.
SBrUtt og Sange] Julie Stephansen (1820—92), datter af vice
admiral Hans Stephansen og Henriette Tønder, ægtede 1842 sekond
løjtnant (senere kammerherre, kontreadmiral) Rasmus Christian Malthe
Bruun (1816—95).
Emilie Stephansen (1810—85), søster til foregaaende, ægtede
koffardikaptejn Frederik Vilhelm Emil Lange (18. .—85).
En tredje søster, Henriette (Jette) Stephansen (1823—94), ægtede
1850 øverste kapellan ved Holmens Kirke Frederik Joachim Mynster
(1816—57), søn af J. P. Mynster, Bangs stifbroder. Se noten til
p. 193 1- IIForanstaaende oplysninger skyldes til dels velvillig meddelelse af
afdøde dr. Ejnar Petersen, Hellerup.
P. 189 1. 5.
2Irtoe£rinfeSjen] Arveprinsesse Caroline (1793—1881). Se noten
til p. 81 1. 17.

P. 189 1.6.
Sntebronnittg] Enkedronning Caroline Amalie (1796—1881).
Se noten til p. 120 1. 11.
P. 189 I.7.
SBorbo^fatS] Denne kom efter Bangs enkes dødi 1878 i deres
datter Olivias eje. Den gled senere ud af familien.
P. 189 1. 10 og 12.
SfyaiS’løng ... Jobtæbbe] Om chaiselongueen og tæppet se:
Herman Bang: Hvordan jeg blev Forfatter, i: Ti Aar. 1891. p. 8.
P. 189 1. 21.
fire iBørn] De 4 levende af Bangs 6 børn var paa dette tidspunkt:
1) Louise (Visa) (58 aar), g. m. apoteker i Præstø H. C. Aarsleff. —
2) Vilhelm (49 aar), ejer af Nørgaard ved Viborg, g. m. Jensine (Signe)
Sørensen. — 3) Olivia (Lilla) (46 aar), enke efter overlæge, pro
fessor, dr. med. M. Hassing. — 4) Franzisca (Fanny) (36 aar), enke
efter overlæge, professor A. Th. Aarestrup.

P. 189 1. 22—23.
tto en be ... ^Børnebørns 5Sørn] Bangs to børnebørns børn er
børn af Marie Frederikke Frantzisca (Fanny) Mynster (1848—86) i
hendes ægteskab med stads- og hospitalslæge i Aalborg Peter Outzen
Boisen (1835—99). — 1) Det ældste af børnene er Carl Christian Myn
ster Boisen (f. 25/2 1872), auditør og amtsfuldmægtig i Odense. — 2) Det
yngste, som »Intet kan sige«, er Gudrun Mynster Boisen (f. 17/s 1875),
der 1905 ægtede kommunelæge i København Ejnar Petersen. — Astrid
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Wentzel: O. H. Mynster. 1928. p. 173. — Velvillig meddelelse af
fru Gudrun Mynster Petersen, Hellerup.
Blandt sangene til festen findes en af C. C. [Carl Christian Mynster
Boisen], i hvilken »Jer Oldesøn« ønsker guldbrudeparret til lykke og
to gange udtaler: >Men Gudrun mener som jeg«.
P. 190I. i.
®bogre fej meb §uftruer] Om disse se: Stamtavle over
Familien Dahlerup. 4. udg. 1913. p. 8: N. P. Q. S. T. U.
P. 190 1. 5.
2Ifyrenfyoíg] Sandsynligvis Carl Elias Viggo v. Arnholtz (1815—
87), som i 1876 var oberst af forstærkningen og chef for Københavns
Væbnings 2. bataillon. 1885 blev han chef for (det nye) Kongens Liv
jægerkorps. Han havde 1851 ægtet Olivia Lorentze Mynster (1826—
82), datter af Bangs stifbroder. biskop J. P. Mynster.
P. 191 1. ii.
@t SB er Ö ] (S & O. B:) Til Frænder og Venner. — Berl. Tid. 1876.
nr. 120 (26/s).
P. 191 1. 14.
Stytønftninger] Om digt af Otto se Tillæg VII.
P. 191 1. 22.
93or£at] (S.&O. Bang :) Tak til Frænder og Venner. — Berl. Tid.
1876. nr. 140 (2%). — I anledning af sit guldbryllup skænkede Bang
i lighed med, hvad han tidligere havde gjort (50-aars jubilæum som
dr. med. og 50-aars jubilæum som universitetslærer), Lægernes Enke
kasse 1000 kroner.

P. 192 1. 2.
to longer] Christian IX og Georg af Grækenland.

P. 192 1. 4.
dronning dga] Dronning Olga af Grækenland (1851 —1926)
var en datter af den russiske storfyrste Constantin i hans ægteskab
med prinsesse Alexandra af Sachsen-Altenburg og ægtede 1867 kong
Georg af Grækenland.

P. 192 1. 7.
3) e Sfcenbe] Joachim Vilhelm Bang (1802—24/s 1876), sogne
præst i Stenløse, gift 4/s 1828 med Frederikke Louise Dahlerup
(1804—14/n 1876), søster til Bangs 2. hustru. — Se noten til p. 155 1. 22.
p. 193 1.5.
en ^tooger] Lars Christian Dahlerup (1799—16/s 1876), apoteker

i Thisted til 1846, derefter ejer af Christianslund i Odder, flyttede 1850
til Aarhus. Stænderdeputeret i Viborg 1840, landstingsmand 1856—58.
Gift 1823 med Adelheid Magdalene (Lene) Sørensen (1790—1864).
— Stamtavle over Familien Dahlerup. 4. udg. 1913. p. 8 ogn.
P. 193 1. ii.
(2n ©ønnebatter] Christella (Stella) Bang (18/i2 1861—18/2
1877), datter af Bangs ældste søn, Frederik (Frits) Ludvig Bang,
døde af gigtfeber i København. Hun og de fleste af hendes søskende
boede efter begge forældrenes død en tid hos enkefru Henriette Myn
ster (se noten til p. 188 1. 19), 20, Set. Annæ Plads, bagbygningen,
hvor de havde en hel lejlighed til deres raadighed. Stella blev begravet
paa Garnisons Kirkegaard i København 17/a 1877; men resterne af
hende blev i en kiste nedsat i familiegravstedet paa Horsens gamle
Kirkegaard 19/s 1897. — Velvilligst meddelt af Garnisons Kirkes Kon
tor og sognepræst N. F. S. Dahl, Horsens. — Garnisons Kirkes Kontraministerialbog, B, 1875—85 (Landsarkivet). — Cf. noten til p. 187 1. 3.

P. 196 1. il.
(Sntebronningenj Caroline Amalie.
p. 197 1. I.
Söebel] Severin Henrik August Vedel (1793—1881), konferensraad og fra 1848 til sin død generaldecisor for det indirekte skatte
væsen. — Om denne og de i det følgende nævnte venner af Bang se
Tillæg VII.

P. 197 1. i.
jØtto] Carl Otto (1795—!^79). — Se noten til p. 8 1. 3.
P. 197 1. i.
Obelitj] Gebhard Christian Vilhelm Obelitz (1816—81) var fra
1854 assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten og fra 1870 til
sin død højesteretsassessor. 1877 blev han borgerrepræsentant.
Vedel, Otto og Obelitz boede alle tre Købmagergade nr. 60, Obe
litz i stuen, Vedel paa 1. sal og Otto paa 2.
P. 197 1. 3.
20ebeli§e i lien] Julius Christian Frederik Wedel-Heinen (1814—
87), kammerherre 1851 og hofchef hos enkedronning Caroline Amalie
fra 1863 til hendes død 1881. Han udnævntes derefter til geheimekonferensraad.

p. 197 1.3.
a^iefelbt] Vilhelm Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (1830—97),
kammerherre, greve, kavaler hos enkedronning Caroline Amalie til
hendes død.
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p. 197 1.3.
S af tenftiolb] Ludvig Castenskiold (1823—1905), 1840 sekondløjtnant, 1849 premierløjtnant, fik 1858 ritmesters karakter og udnævntes
til denne grad 1859. Han var først tjenestegørende kammerherre hos
dronning Louise, derefter hos Christian IX og døde som geheimekonferensraad og ordensskatmester.

P. 199 1. 9.
(Sbttar b] Edvard August Dahlerup (1812—82), Bangs svoger.
Se noten til p. 125 1. 16.
P. 200 1. 24.
to dronninger] Dronning Louise boede paa Bernstorff, enke
dronning Caroline Amalie paa Sorgenfri.
P. 202 1. 8.
tilbage] Til Amaliegade 7, stuen.

P. 202 1. 10.
Oor $ron£rinbö] Kronprins Frederik (Frederik VIII) (1843—
1912). — Se noten til p. 98 1. i.

TILLÆG
i—VII

I

NUTIDEN. Tredie Aargang (1878—79).

1879. nr. J44- P- 304«

AF OLE BANGS ERINDRINGER*)
BOMBARDEMENTET PAA KJØBENHAVN 1807.

havde vel som 13 aarig Dreng hørt Kanonerne dundre
Afstand, men nu skulde Krigen komme nærmere.
JJegegpaa
var 19 Aar gammel, da Efterretningen kom om Eng
lændernes Landgang. Det var en Tid, fuld af Enthusiasme, vi vilde Alle kæmpe og dø for Fædrelandet. Der
var saa stor en Trang til Læger, at jeg, der ikke havde
Anelse om at anlægge den simpleste Bandage, blev som
Stud. med. Bataillons-Kirurg ved Studenterkorpset. Dets Over
læge var . . ., og da Bombardementet begyndte, fik vi Fire,
som var ansatte, en Cand. ch. Wengel og to Barbersvende,
som havde været i Guinea, anvist vore Poster paa Voldene.x)
Da Generalmarschen slog, løb jeg, med Sporer paa og en
trekantet Hat, en rød Krave paa den sorte Kjole2) samt
en stor sort Voxdugs Taske med Charpi og Bind i, hen
til Vesterport, hvor jeg skulde besørge ikke blot Studen
ternes, men ogsaa nogle hundrede Borgeres første Forbin
ding. Vi var alle i fortrinligt Humør. Kugler, Raketter og
Bomber var saa fornuftige at gaa over vore Hoveder, det
var et smukt Syn i den mørke Nat. Man havde den Idé,
at de ikke vilde gøre Skade, og paa den Bastion var der
for mig kun to at behandle: Kompagnichefen, som havde
*) Brudstykke af en kort Række efterladte Optegnelser.
x) Om overlægen, antagelig Rahlff, og de tre andre her nævnte per
soner se noterne til p. 21 1. 20, 21 og 23. 2) Se p. 21 1. 6 og noten dertil.
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faaet en Hjernerystelse af Bachus, og en Borger, som havde
faaet lidt Jord op i Næsen af en Kugle, der slog ned i
Jorden. Lægen3) og et Par gamle Generaler med Lygter
foran kom for at opmuntre os. Kl. 6 fik vi Lov at gaa
hjem, jeg til Frederiks Hospital, hvor vi var flyttede hen,
da Bomberne truede Frue Taarn og de, som boede neden
under.**) Vi boede paa Frederiks Hospital hos Overlæge
Ole Hieronymus Mynster, min Faders Stedsøn.4) Da jeg
kom hjem, maatte jeg strax ud igjen; min Fader var noget
frygtsom, jeg skulde til Peymann,5) hvis Læge han var, for
at spørge, naar Fjenden holdt op at bombardere? Paa Turen
mødte jeg hans første Adjutant Friis,6) som meget fornuf
tigt svarede, at det kunde de ikke vide, men det plejede
at ske opad Dagen. Længe havde jeg ikke Ro: der kom
en Student fra Vestervold med Ordre til mig om at møde
strax paa Volden, da Kaptajnen havde faaet en Kugle
farende gjennem Benene, hvilket let kunde ske, da han var
meget hjulbenet. Jeg maatte altsaa afsted, og mødte en
Bombe, som sprang over Hovedet paa mig i Frederiksberggade.7) Af Kaptajnen fik jeg Champagne, og lagde mig til at
sove bag nogle Bjælker foran Møllen; det var, som alle de
Dage, varmt, selv om Nætteme. Da jeg gik hjemad, vilde jeg
dog se til vor Bolig i Kannikestræde.8) Vi havde dengang
en fortræffelig Tjener, som havde besørget Alting udflyttet,
undtagen min Faders store Bibliothek, der var lagt ned i
Kjælderen, som rigtig skulde bevare det. Jeg kjøbte et
*♦) Bang boede den Gang i en Professorgaard der, hvor nu Metropolitanskolens Bygning er.
3) »Lægen« er vel en trykfejl for »Bispen«. — Se p. 23 1. 2 og
noten dertil. 4) Se p. 24 1. 2 og noten dertil. 5) Se noten til p. 26 1. 9.
6) Vilhelm Albrecht Ludvig Herman v. Fries (1760—1834) blev
1806 major ved Kongens Regiment. Han udnævntes ved generalbefa
ling 13/s 1807 til at forrette adjutanttjeneste hos Peymann. Han blev
oberstløjtnant 1811 og kommandant paa Rosenborg 1812. — Velvilligst
meddelt af kaptejn K. C. Rockstroh (Hærens Arkiv). — Hirsch :
Officerer. III. fol. 462—63.
7) Maa vel være Frederiksgade. Se p. 24 1. 11.
8) Se p. 24 1. 2 og noten dertil.
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Franskbrød, drak den sidste halve Flaske Vin, som fandtes,
og saae ikke Huset mere, da det brændte næste Nat.
Vore Gjenboer, Hornemanns,9) var selv krøben i Kjælderen, og der ramte en Bombe tre af Døttrene, den ene
saa haardt, at Benet maatte sættes af, de to andre fik lang
varige Saar paa Benene og i Hovedet. Jeg besøgte dem
paa Rundetaarn, hvor der var mange Familier flygtede hen
og boede, adskilte ved Skjærmbrædter, langs op ad Gangen.
Den ældste Frøken var paa Hospitalet. Der var jeg Vidne
til de frygtelige Læsioner, som Bomberne frembragte, og
ogsaa til dem, som var foraarsagede af en kommanderende
Kaptajns Dumhed.10) Paa Tømmerpladsen,11) uden mindste
Værn, var opstillet et Kompagni Livjægere, som Englæn
derne skjød til Skive efter; naar en af dem faldt, komman
deredes »Slutter Eder«, og den, jeg saae med begge Benene
afskudt, var den Tredie, som var stillet ligefor Kanonerne.
Han døde med Forbandelse over dette militære Uvæsen.12)
Da Vaabenstilstanden blev bekjendt, truede det med
Oprør blandt Matroserne; de mødte mandstærke udenfor
Hovedkvarteret Hotel d’Angleterre, og Studenterne blev i
Hast tilsagt. Chefen holdt en Tale, og da vi kom paa
Kongens Nytorv, fandt vi kun Garden, halvt paaklædt,
spadserende som Vagt paa Fortovet.
9) Se noten til p. 25 1. 18.
10) Der var ikke nogen kaptejn tilstede ved denne lejlighed. Bang
tænker vel paa Christian Siegfried Mangor (1771—1840), der 1806 var
bleven sekondløjtnant i Kongens Livjægerkorps, og som V12 1807 ud
nævntes til premierløjtnant. Han gik af som major. I 1810 blev han
medlem af Direktionen for Københavns Fattigvæsen, senere direktør
for dette. — K. C. Rockstroh: Kongens Livjægerkorps 1807. 1907.
P-37—38, 58—60. — Hirsch: Officerer. VII. fol. 28.
n) Tømmerpladsen strakte sig i retning øst-vest, omtrent hvor
Tietgensgade og -bro nu løber. Kalvebod Strand naaede mod nord
op til Tømmerpladsen.
12) Frederik Vilhelm Mathiessen mistede begge ben B/o, døde samme
dag paa Frederiks Hospital og blev begravet 10/g. — K. C. Rockstroh :
Op. cit. p. 44 og 59.

II

ILLUSTRERET TIDENDE. III. 1861—62. nr.114. p. 67 (brudstykke).

[ANON:] OLUF LUNDT BANG. I

— — — I 1809 vandt han Universitetets Guldmedaille
og disputerede næste Aar for Licentiatgraden; det var første
Gang, at denne, nylig forordnede Grad, skulde tages; der
maatte ikke længer, som før, være en Professor, der som
Præses understøttede eller, som oftest, paatog sig Forsvaret
af Afhandlingen; denne Disputationsmaade var efterhaanden
udartet: det vakte saaledes megen Moro, at F. L. Bang ved
en saadan Ledighed, da den under hans Præsidium Dispu
terende forholdt sig aldeles taus, utaalmodigt udbrød: loquere,
lille P., loquere! Ifølge den nye Forordning havde den Dispu
terende Lov til at vælge en Respondens og to Opponenter,
imod hvilke, samt imod tvende af Facultetets Professorer
og hvem der ellers vilde opponere, han selv skulde forsvare
sin Afhandling. O. Bang havde erholdt Tilladelse til at
benytte til Disputats den Afhandling, som havde erholdt
Prismedaillen. Denne Lettelse baadede ham kun lidt: som
Opponent ex auditorio optraadte Dr. Rahlff,x) der holdt meget
af og havde stor Færdighed i at tale Latin; han angreb i
et flydende Sprog og med knusende Syllogismer saavel
Disputatsen som Facultetet og bragte baade Disputator og
Respondens2) til Taushed; af Facultetets Opponenter traadte
x) Se noten til p. 21 1. 21.
2) Johan Conrad Müller (1789—1869). Han tog kirurgisk eksamen
1810, var kandidat ved Fødselsstiftelsen 1810—11, blev reservekirurg
ved Kirurgisk Akademi 1810, ved Almindeligt Hospital 1811 —12, regi
mentskirurg i Horsens 1812, overlæge i København 1832, dr. med.
1836, stabslæge i hæren og medlem af Sundhedskollegiet 1838, titulær
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Herholdt3) i hans Fodspor, idet han tog fat paa Disputatsen
i dens Heelhed og en enkelt Thesis. Da en fælles Ven bebreidede Herholdt dette, svarede han: »Jeg kunde sgu ikke
gjøre ved det; da jeg ikke havde læst Afhandlingen, maatte
jeg gaae saaledes tilværks«. — Bangs Doctordisputats . . .
var Resultatet af et flittigt Studium og den i hans lærerige
Stilling vundne rige Erfaring; den forsvarede han hæder
ligt 1813------------ .
professor s. aa., overlæge ved den interimistiske Fødselsstiftelse 1840—
41, etatsraad 1857.
3) Johan Daniel Herholdt (1764—1836) tog, som den sidste, eksa
men ved Theatrum anatomico-chirurgicum 1785, kirurgisk eksamen 1789
og fik, som den første, Universitetets guldmedaille i 1793. Han blev
dr. med. 1802, prof. extr. 1805, prof. ord. 1818 og var overmedikus
ved Frederiks Hospital 1819—25. Han døde som etatsraad. Herholdt
var en meget anset videnskabsmand, og særlig hans anatomiske og
fysiologiske arbejder vandt ham europæisk anerkendelse.

III

[O. ¿..BANG:] SOPHIA BANG
iste

BIND. FREDERIKS HOSPITAL. 1826 — 1834. p. ti2—14.1)

DEN 23 MAI 1826.

|: 1831 :|

askt det gik gjennem Nörreport,
Steffen2) kjörte de Brune,
R
Faae kun vidste, hvad nys var gjort,

Lystigt dog hver Mands Lune.
Henrik3) paa Bukken, inden i
Damen hos Herrerne trende,
Thal4) og Broer Vilhelm5) vis a vis
Oluf ret ligefor hende.
»Vil Du i Ermelund tage Thee?«.
Saa han Sophie tiltalte,
Det var sandelig Löier at see,
Hvad sig i Ansigtet malte.
x) MS. tilhører dr. med. G. V. Th. Borries. Det her optrykte digt
er skrevet af Bang til hans 2. hustru i anledning af deres 5-aars for
lovelsesdag.
9) Steffen Petersen Jeppeberg, ugift, 33 aar, kusk hos Bang. Han
tjente endnu hos Bang i 1840, men var da gift. — Folketællingslisterne
for 1834 °S 4° (Rigsarkivet).
s) Henrik Levetzau Dahlerup (1805—83), Sophie Dahlerups yngre
broder, i 1826 stud. jur. Se noten til p. 131 1. 10.
4) Rasmus Samuel Thal (1785—1853) var i 1826 titulær professor
og overkirurg ved Almindeligt Hospital. Se noten til p. 131 1. 11.
6) Vilhelm Bang (1802—76) var i 1826 cand. theol. — Se Ind
ledningen, p. 62 1. 9 ff., noten til p. 155 1. 22, p. 192 1. 7 ff. og noten dertil.
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Hist Forundring, Spörgsmaal her,
I Alles Miner dog Glæde,
Vilhelm rykkede Oluf nær
Henrik sprang paa sit Sæde.
Men da saa ömt hun tog hans Haand
Og det Du ham gjengjældte,
Löste de snarlig Gaadens Baand,
Vidste hvor Vognen heldte. —
Raskt det gik nu til Ermelund;
Der mellem lysgrönne Boge
Mödes saa tit deres Øie og Mund,
Som de hinanden opsöge.
Endelig uden at vide hvordan,
Staae de alene paa Bakken,
Medens de Tre, saa godt de kan,
Bortdrive Tiden med Snakken.
I Bellevue blev Skaalen tömt,
Faae kun vare tilstede,
Men slet Ingen den drak paa Skrömt
Ingen med hyklet Glæde.
Aldrig! Aldrig! Du elskede Viv!
Gaaer den Dag mig af Minde;
Gladere fandt jeg den ei i mit Liv,
Dengang haabed ei finde,
Men man spörge kun nu derom,
Flux jeg tager til Orde:
»Hver en Time derefter kom
Ligesaa glad hun mig gjorde!«

IV

NUTIDEN. Tredie Aargang (1878—79). 1879. nr. 156, p. 400—01.

AF OLE BANGS ERINDRINGER
III. UNDER FIRE KONGER

. . . Frederik den Sjette har jeg flere Gange havt Avdiens
hos, altid om det kirurgiske Akademis og det medicinske
Fakultets Sammensmeltning. Skjøndt dette mit Forslags
ivrigste Modstander, gamle Fenger1) (der hos Barbererne
saae det rette Anlæg til at være Læge), var hans Livlæge,
indsaae han det Gavnlige i at samle de spredte Kræfter
og lovede, at han skulde tage sig af Sagen, der dog maatte
have sin Gang gjennem Kancelliet. Der forløb et eller to
Aar, da blev jeg utaalmodig og gik til ham igjen; han
bifaldt mit Forslag, og da jeg sagde, at Landet blev fyldt
med rent udannede Personer, naar der ikke fordredes en
Garanti, fortalte han mig, at to af hans Underofficerer, som
havde stjaalet, sad nu paa Akademiets Bænke for at blive
Læger. Han spurgte, hvor Sagen laa, og jeg sagde ham:
»Hos Stemann, hvis Læge ogsaa er imod den«.1) Samme
Eftermiddag fik Stemann Ordre til et expedere den. Kort
efter døde han. Det var forresten en Ynk at se hans nær
meste Omgivelser, hans Adjutanter. En af dem havde dog
en Slags Logik. Jeg meldte mig; Stuen var fuld af for
nemme Folk, saa jeg ikke kunde vente at komme ind, men
han vidste Raad: »Der er«, sagde han, »her en Excellence,
ham skulde De hen til for at hjælpe ham, nu kunde vi
lade, som om han vilde have Avdiens, saa kan de gaa
ind«. Den Slutning hjalp mig ind fremfor alle de Andre.
) Se noterne til p. 76 1. 19 og 20.
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Jeg havde af og til Avdiens hos hans Dronning Maria2),
og blev regelmæssigt inviteret til Taffels paa Frederiksberg
hos hende, da hun var blevet Enke, 2, 3 Gange hver Som
mer; vi var sjeldent mer end 1, 2 Fremmede, og egenlig
var det jo kun Æren, som krydrede Maaltidet. Derimod var
jeg som Etatsraad to Gange, som Rektor tre Gange om
Aaret ved det kongelige Taffel Kl. 3. Jeg erindrer engang,
jeg sad ved Siden af N. N., som var der første Gang, og
nu ventede en rigtig fin Dinér. Af Retterne husker jeg,
fordi de frapperede min Nabo, Oxekjød med Peberrod,
Blodpølser, Skinke med Surkaal, Æblegrød med Faaremælk
midt i Maaltidet og en Butterdejgs Svedsketærte 1 Han var
ikke synderlig opbygget, men dog tilstrækkelig mæt. Vi
mødte dengang Alle i korte Buxer med Silkestrømper og
Sko, hofmæssig Kjole og Kaarde samt trekantet Hat.
Jeg blev kaldet til Dronningen, Dagen før hun døde
af en Pneumoni, og blev forbavset over den mageløse
Pleje, som hun fik af vor nuværende Dronning Louise.
Kristian VIII stod jeg i langt nøjere Forbindelse med,
efter at han var blevet Konge; før den Tid saae jeg ham
sjeldent.
Jeg var Rektor ved hans Thronbestigelse og kom da
allerførst i Berøring med ham. Da jeg havde holdt Uni
versitetstalen, blev jeg Dannebrogsmand — 1836 var jeg
blevet Ridder;3) jeg var med ved Kroningen og blev af
Publikum antaget, paa Grund af den gyldne Kjæde, for
Fuglekonge, da jeg gik i Optoget ved Siden af min Ven
Adler.4) Ved Balparéen5) gik jeg nok saa stolt om i Salen,
da der blev banket paa min Skulder, og H. M. temmelig
2) Se noten til p. 81 1. 9.
3) Bang blev Dannebrogsmand 28/« 1840. Han var blevet ridder
1/s 1829. Naar Bang skriver 1836, maa dette sagtens være en for
veksling med, at han det aar blev etatsraad.
4) Johan Gunder Adler (1784—1852), dimitteredes 1802 fra det
Schouboeske Institut, overtog 1812 bestyrelsen af en skole i Frederikshald og blev 1814 privatsekretær hos prins Christian Frederik (Chri
stian VIII). Han blev, da denne besteg tronen, kabinetssekretær og
døde 1852 som geheimekonferensraad. c) Cf. p. 85 1. 13 ff.
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bestemt sagde: »Kom til mig i Morgen!«. Jeg vidste,
hvad det betød, men brød mig ikke derom, da jeg ogsaa
vidste, hvorledes jeg skulde rede mig ud deraf. Der var
nemlig stiftet et Studenter-Samfund, og der var givet den
Betingelse for Tilladelsen, at det skulde staa under Konsi
storiums Tilsyn; derom skulde debatteres, og jeg vidste, at
den overvejende Del vilde stemme for at underkaste sig
denne Bestemmelse, det havde jeg lovet Kongen om Mor
genen. Om Aftenen holdtes der Taler til Kl. n, som det
loyale Parti tilsidst ikke gad høre paa og var derfor gaaet;
Monrad,6) som var det andet Partis Formand, sejrede, og
nu skulde jeg have Skjænd, fordi det ikke var gaaet, som
jeg havde sagt. Jeg kom da derop, og ligesom jeg kom
ind, førend han fik Ordet, sagde jeg: »Det gik jo fortræffe
ligt, D. M., nu kan vi beordre dem at gaa fra hinanden,
hvis det er D. M. Mening«. Det havde det hele Tiden
været, men — han vilde gjerne, at Andre skulde rage
Kastanierne ud af Ilden. Han var meget venlig, skjældte
kun dygtigt paa Ophavsmanden, og — Samfundet blev ved
en Konsistorialskrivelse forbudt.
Fra den Tid stod jeg altid i stor Gunst hos ham. Jeg
beviste ham en Tjeneste ved at se til en Syg, for hvilken
han interesserede sig, og maatte hveranden Dag sige ham
Besked, hvilket jeg gik ind paa, naar han vilde lade mig
komme ind strax, førend hele Sværmen. Der var Intet i
Vejen, indtil en Dag den af hans Adjutanter, der ellers
var bekjendt for sin Høflighed, sagde, at jeg kunde blive,
til min Tour kom, og var ikke saa lidt brøsig; men jeg
bad rolig, om han vilde sige til Kongen, at jeg havde været
der. Om Eftermiddagen sendte Kongen sin Jæger efter
mig, og rimeligvis havde Adjutanten faaet en lille Paamindelse, han var blevet saa høflig. Den Tjeneste var for
resten, mer end min Fortjeneste, Skyld i, at jeg allerede
Gj Ditlev Gothard Monrad (1811—87), den senere biskop, for
hvis deltagelse i det politiske liv netop hans optræden ved dette møde
blev af afgørende betydning.
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1842 blev Kommandør af Danebrog.7) Han sagde om
Morgenen: »Kom igjen Kl. 2«. Da jeg kom der, fandt jeg
en Officer, som var, skjøndt vi var gamle Bekjendte, saa
storagtig, at han neppe hilste paa mig; han var bekjendt
for sit Hovmod. Da jeg nu kom ud med Korset paa, blev
han Høfligheden selv.
Jeg fik at høre, at en ung Kandidat havde været hos.
Kongen og søgt om at blive hans Læge, og at han havde
paaberaabt sig min Anbefaling. Deraf tog jeg Anlednings
gik op til ham og sagde, at det ikke passede sig for en
Konge at have saa unge og uerfarne Læger, og at han
maatte tage Hensyn til Staten, der ikke kunde være tjent
med, at han savnede den bedste Hjælp. Han spurgte da,
om jeg kunde skaffe ham en Bedre, og saa anviste jeg ham
X. . ., der var en dannet og særdeles flink ung Mand.8)
Efter Ordre bragte jeg ham med næste Dag, og han blev
antagen, først som Rejselæge med et taaleligt godt Honorar.
Jeg havde nemlig sagt Kongen, at han kun kunde faas mod
et saadant. Han vandt snart hele hans Tillid og blev
hans Livlæge.
Jeg har omtalt min Rejse til Rusland;9) det interesse
rede ham som hele Landet, at den Forbindelse ikke skulde
brydes ved Storfyrstindens Død, og vi korresponderede
jevnligt. Jeg fik hver Uge Breve fra Kongen. Jeg var heller
ikke fri samme Efteraar for en ny Mission, til Strelitz,10)
derimod kunde jeg ikke føje ham i, anden Gang at gaa
derhen. Han var desuagtet lige naadig. — Jeg var ikke
blot hans Gjæst ved alle store Højtideligheder, men hørte
med til den lille Kreds, der hveranden eller tredie Søndag
kom til Taffel. Han beviste mig ogsaa i Gjerningen sin
Naade ....
Kongen havde havt flere Anfald af Angina pectoris.11)
I Januar 1848 fik han et heftigere, efter en Aareladning
7) Bang blev kommandør af Dannebrog 28/6 1842.
8; Edvard August Dahlerup (1812—82), Bangs svoger. Se noten
til p. 125 1. 16. 9) Se kap. XXI og Tillæg V. 10) Se kap. XXII.
n) Se kap. XXIII.
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Phlebitisj og døde under Behandling af Dahlerup, Withusen,
Stein12) og mig, som først var tilkaldt. Med mageløst Mod
lod han sig flænge i den venstre hovne Arm. Vi var der
Alle de sidste 16 Timer; Dronningen sad med ham i
Haanden hele Tiden, vi Andre stod omkring, ogsaa da han
fik Alterens Sakramente. Hun fik et lille Trøstedigt af mig,
hvori jeg skildrede »Danmarks Sorg«. Den var stor blandt
Alle, som forstod sig paa eller vilde forstaa sig paa Savnet
og vilde erkjende, at i hans Regerings 8 Aar var Danmark
gaaet mageløst frem. Han vilde det Bedste, han havde
Kundskaber og store Evner; men han var altid noget bange,
havde ikke en saa bestemt Vilje, som behøvedes, og —
havde taget slemt fejl med Brevet 1846 og ved ikke at
give hele den Konstitution, som siden blev tilskrevet hans
Søn. En Frænde af mig, en udmærket Mand, N.,13) vilde
ikke være hans Kabinetssekretær, naar han ikke gjorde det,
og — derfor blev han det ikke. Han var desuden en
aldeles forblindet Fader, som gav sin Søn de ypperligste
Regler, men — lod ham gjøre, hvad han vilde.
Hans Gemalinde Caroline Amalie,14) hvis Læge og Ven
— saa kaldte hun mig — jeg har været, siden hendes
Livlæge15) døde, og ofte medens han var i Krigen, kan
jeg tildele en endnu større Ros end den, hun allerede
overalt har skabt sig; thi jeg kjender hendes ædle Hjerte
bedre end Nogen. Jeg var som hjemme i Palæet. Om
Sommeren spiste jeg ude paa Sorgenfri bestemt hver Fredag
og naar jeg forresten vilde; der var ingen Fest for frem
mede Herskaber eller i anden Anledning, naar Kongen
kom, uden at jeg blev tilsagt. Hun hælder lidt til Grundtvig,
men hun er hverken fanatisk eller intolerant og viser altid
sin Tro af sine Gjeminger. Hun vredes ikke over at siges
imod eller at blive rettet, hvilket stundom sker ved de
smaa elskværdige Sammenkomster, hvor foruden hendes for12)
13)
14)
16)

Teksten har: Hein. Se noten til p. 125 1. 16.
Peter Georg Bang (1797—1861). Se noten til p. 11 1. 1.
Se kap. XXIX.
Johan Peter Jacobsen (1805—61). Se noten til p. 164 1. 9.
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træffelige Hofetat kun er tilstede hendes Sjælelæge P. Rør
dam,16) hendes Skov- og Havelæge Rothe16) og hendes
Legemslæge, min ringe Person. Hun er saameget Dronning,
at man aldrig glemmer Majestæten, men ogsaa saa lidt
Majestæt, at hun aldrig glemmer, at hun er Menneske.
. .. Natten, da Kristian VIII døde om Morgenen, spurgte
Frederik VII mig: »Hvor længe kan det vare? og hvad
skal jeg gjøre som Konge? siig mig det, kjære Bang!«. —
»De skal give en Konstitution og lade Andre regere«,
svarede jeg.17)
Hans Gemalinde Mariane blev afhentet af en stor
Eskadre.18) Kong Kristian VIII spurgte mig, om jeg havde
Lyst at være med, naar den blev inspiceret næste Dag, saa
kunde jeg komme med ham paa det kgl. Dampskib. Det
var et sjeldent smukt Skue med de saluterende Skibe i det
dejligste Vejr. Jeg dejeunerede ombord, hvor der ogsaa
blev skudt imedens. . . . Hun kom i det smykkede Skib
og — kom tidsnok. Jeg var hendes Livlæge og traf hende
ofte dybt nedbøjet. Hun var aldrig syg, men skrantende,
en blid, uskyldig Skabning, dertil forknyt og uden Tilhold.
Moderen19) havde bedt mig tage mig af hende, men
hvorledes kunde jeg det? Jeg fik senere til Erindring om
hende fra Strelitz et Taffeluhr med en sørgende Figur.
1865 kom hun her i Besøg paa Fredensborg, da saae hun
frisk og munter ud og talte endnu godt Dansk ....
Jeg havde, længe før Kristian IX kom paa Thronen,
Lejlighed til at erkjende, hvad nu Alverden er enig i: at
der neppe gives en fyrstelig Familie, som fortjener større
Agtelse og Kjærlighed end hans. Hjertens-Godhed forener
sig med en fornuftig, jevn Levemaade og en fortrinlig Op
dragelse af de elskeligste sex Børn. Som Aars-Barn blev
den nuværende Konge af Grækenland angreben i høj Grad
af Lungebetændelse, og jeg blev da kaldt, og en utrætte16) Se noten til p. 164 1. 13. 17) Se p. 123 1. 13ff.
18) Se kap. XVIII.
19) Storhertuginde Marie af Mecklenburg-Strelitz (1796—1880). Se
noten til p. 92 1. 17.
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ligere Moder har jeg aldrig set; Nat og Dag i flere Uger
passede hun ham selv paa det Omhyggeligste. Senere kom
jeg der af og til. Den sidste Gang jeg besøgte Familien,
før den blev kongelig, var en Formiddag, Dagen før
Frederik VII døde. Vi talte om, hvorvidt han vilde sank
tionere den under Debat værende November-Forfatning og
det Skadelige deri for Landet. Et Par Dage efter blev den
ny Konge nødt til at gjøre det, fordi Ingen havde Mod
til at stille sig mod det vanvittige Forslag og den ligesaa
vanvittige Modsættelse af de venlige Magters Raad. . . . Da
Alexandra skulde rejse, skrev jeg en Sang, som udførtes af
Schram ved en Afskeds-Koncert hos Enkedronningen, og
alle Damerne istemte det sidste Vers, hvilket fremkaldte
mange Taarer. . . .
Jeg kom der til Taffels og til Soiréer. Engang, da
Prindsesse Mariane var her, tog jeg af mig selv ud til
Fredensborg om Formiddagen, var længe hos hende, der
efter sad jeg en Timestid hos Kongen, som sagde: »Der
er langt til Taffelet, har De ikke Lyst til at kjøre en Tur,
saa skal jeg lade spænde for?« og da jeg tog bort, bad
han mig om at komme snart igjen. Jeg havde ogsaa travlt
med at skaffe dem en Læge til Rusland,20) og fik da flere
Breve fra Dronningen. Efter Taflet engang sagde hun, at
hun havde et Fotografi til mig fra Alexandra, hentede det,
og da jeg aabnede Konvoluten, laa et af hende selv ved
Siden af. Paa begge var skrevet: til Minde om dem, og
paa Alexandras: Tak; jeg havde nemlig sendt hende »Eva
Homo«. Ved mit 50-aarige Jubilæum blev jeg kaldt til
Bemstorff, hvor Kongen med nogle meget smukke Ord
overleverede mig Storkorset, og alle Børnene, ligeledes
Dronningen, en Buket. Af Kronprindsen fik jeg hans og
hans Forlovedes Fotografi.21)
20) Peter Andreas Julius Plum (1829—1915) var reservekirurg
ved Frederiks Hospital 1863—66, blev konstitueret overlæge i hæren
1864 og dr. med. 1866. Fra 1866 til 67 var han livlæge hos storfyrst
inde Maria (Dagmar) i Skt. Petersburg. Han var overkirurg ved Fre
deriks Hospital 1876—93 og professor ved Universitetet 1880—99.
21) Se p. 162 1. i ff.
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Landgreve Vilhelm var min Jevnaldrende,22) og jeg kom
der hyppigt, især efter at jeg havde kureret Landgrevinden ;22)
jeg blev hendes Læge, dog ikke i den sidste Sygdom, hvilket
jeg var meget fornøjet over, da den var langvarig og ulæge
lig. Til ham kom jeg efter Dronningens Ønske, Dagen før
han døde. Da Sygdommen var kirurgisk, anbefalede jeg
Stein. Dronningen sagde ogsaa dengang, ligesom til Alle,
at jeg var den Eneste, som hun havde Tillid til, hvilket
jeg svarte paa: »hvis De i Grunden har Tillid til en
Læge«, hvilket jeg vidste, hun ikke havde.
22) Landgrev Vilhelm, født 1787, døde 6/9 1867. Landgrevinde
Charlotte, født 1789, døde 28/3 1864. — Se noterne til p. 81 1. 10 og
p. 105 1. 7 og 17.

NUTIDEN. Tredie Aargang (1878—79). 1879. nr. 149,
p. 348 °g nr. I5°« P* 352- Cf. kap. XXI.

AF OLE BANGS ERINDRINGER
II. FRA DET RUSSISKE HOF

... Nu kommer jeg til en Rejse, som var længere og
yderst interessant. Landgreve Vilhelms Søn, Frederik,1)
var blevet gift med Alexandra, Kejseren af Ruslands yngste
Datter. Kort før Brylluppet havde hun havt Kighoste, som
man sagde; men i Løbet af 1844 udviklede det sig til en
betænkelig Brystbetændelse. Jeg havde et Par Aar iforvejen helbredet Landgrevinden for en Lungebetændelse, og
nu troede Sønnen, at jeg ogsaa kunde kurere hans Kone.
Han havde derfor bedt Kejseren, om han maatte faa mig
over, og nu skrev han til vor Konge, Kristian VIII, som
kaldte mig op og spurgte mig, om jeg vilde rejse til
St. Petersborg: men det maatte være snart, og der maatte
ikke tales om det.
Da jeg ikke maatte rejse alene, fulgte min Søn mig.
Vi tog over Lybeck og derfra med et stort Dampskib lige
til St. Petersborg. Jeg fik anvist to hundrede Dukater til
Rejsen, som var yderst kjedelig og varede fra Løverdag til
Onsdag. Jeg fik Logis i det store Slot, klædte mig om,
og gik lige strax til Alexander-Palæet, hvor den kejserlige
Familie boede.2) Kejseren var endnu i Udlandet; Kejserx) Se noten til p. 105 1. 7.
2) Alexander-palæet er et af slottene i Zarskoje Selo.
til p. 106 1. li. Teksten har: Alexandra-Palæet.

Se noten

inden,3) som jeg strax blev forestillet for, mente, at jeg
skulde blive til næste Dag, inden jeg saae til den Syge.
Derimod konfererede jeg med Kejserindens og Storfyrstindens
Livlæger, Excellencerne M..4) og R. . .6) Den Sidste havde
været hos Storfyrstinden i 16 Aar og var elsket af hende
som en Fader; han var, som alle Hoffets Læger, meget rig
og behængt med en Uendelighed af Ordener. Før sin Af
rejse havde Kejseren spurgt, om der var Fare, og R . . .
havde, altid med Kighosten for Øje, svaret Nej. Kejseren
havde saa bedt sin Livlæge6) undersøge Datteren, og denne
havde strax fundet Tuberkler. Alligevel var Kejseren rejst;
min Undersøgelse maatte desværre bekræfte dette, og Tæ
ringen var tilstede i højeste Grad, uagtet Prindsessen endnu
var yndig og indtagende. R. var strax blevet ængstelig og
blev det endnu mere, efterhaanden som Kejserens Tilbage
komst blev mer og mer nær forestaaende; han talte ude
lukkende om Fængsel og Siberien. Kejserinden bad mig
lægge et godt Ord ind for ham, og jeg gjorde det saameget desto hellere, som jeg maaske derved kunde formind
ske Fortrydelsen over, at der var sendt Bud efter mig.
Jeg boede paa det gamle Slot, fem Minuters Gang fra
det ny, og havde tre smukt, dog ikke pragtfuldt møblerede
Værelser, foruden et til Tjeneren, der kunde tale Tydsk
og var klædt i grønt Liberi med Guld og skarlagenrød
Kappe. Jeg fik om Morgenen, serveret paa Sølv, Kaffe og
The med Hvedebrød; til Frokost varm Mad og to kolde
Retter med en Flaske Sauterne; Klokken i en Tallerken
Appelsiner; Klokken 4 sex Retter Mad (naar jeg ikke spiste
ved det fælles Taffel) med tre Flasker Vin, hvoraf en Flaske
Champagne. Da jeg ikke drak Vin, gik det altid i Tje
neren, som kunde drikke for os Begge. Man undrede sig
meget over, at jeg aldrig forlangte Aftensmad. — — Af
3) Alexandra (1798 — 1860), oprindelig Friederike Louise Char
lotte Wilhelmine, prinsesse af Preussen, datter af Friedrich Wilhelm III
og dronning Luise. Hun havde ægtet Nicolaj I 1817.
4) Rimeligvis Marcus. Se noten til p. 106 1. 13 ff. 5) Rauch. Ibid,
e) Mandt. Ibid, og noten til p. 105 1. 6.
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Storfyrst Konstantins Livlæges Frue,7) som boede paa Slottet
og var en dansk Dame, fik jeg at vide, at den kejserlige
Husholdning enten gav Alle fuld Kost eller ogsaa, hvis de
hellere vilde, Kostpenge, og det ligefra Folkene til de høje
ste Dignitarer, femten til fyrgetyve Rubler daglig. Hun tog
Pengene, femogtyve Rubler daglig; hvormeget jeg kostede,
vidste hun ikke, men hun formodede det Samme.
Inden Kejseren kom, gjorde jeg Visit hos Storfyrst-Thronfølgeren, den nuværende Kejser,8) hos Prindsen af Leuchtenberg9) og hos Kejserinden, som indbød mig til at høre
Messen, der blev holdt i Slottet, da Kirken var under
Reparation, i en stor Sal med flere Kabinetter ved Siden.
I Salen var der kun sexten fløjlsklædte Sangere, Kejserinden
og den kejserlige Slægt; jeg haabede, at jeg ligesom alle
de Andre kunde blive i Kabinetterne og liste mig bort,
men Marskalken havde Ordre til at stille mig op i Salen,
og der maatte jeg staa en stiv Klokketime og høre paa
den smukke Sang og se paa tre gamle Poper, som gik ud
og ind ad nogle Skjærmbrædtsdøre og gjorde en Mængde
7) Harry Valentin Harald Haurowitz (1799—1882), født i Slesvig,
død i Gmunden, var medicinsk kandidat paa Frederiks Hospital 1822—
25 og tog medicinsk eksamen 1823. Han drog til Rusland 1825, antog
den græsk-katolske lære, bestod tentamen i Skt. Petersburg og var
derefter kreslæge i guvernementet Saratovs sydlige del 1825—31. Her
efter blev han stabslæge ved søkadetkorpset i Zarskoje Selo og der
kendt med storfyrst Constantin (se note 22 nedenfor og noten til p. 192
1. 4), hvis livlæge han blev 1837. Haurowitz steg til meget høje værdig
heder, blev 1840 dr. med. h. c. ved akademiet i Skt. Petersburg, 1847
statsraad med rang og gage som general og døde som geheimeraad og
generalinspektør for den russiske flaades sundhedsvæsen. Han fik af
Frederik VI »ringen pro meritis«, blev 1841 medlem af Det kgl. medi
cinske Selskab i København og 1876 storkors af Dannebrog. Hauro
witz var gift med Hansine (Sine) Inger Maria Prahl, født Deramm
(1800—86), datter af herredsfoged Peter Lund Deramm og Maren
Margrethe Bonnevie, samt skilt 1826 fra adjunkt, senere provst Samuel
Christian Prahl. — (Ad. B[auer] :) Geheimeraad v. Haurowitz. i: Illu
streret Tidende, XXIII. 1881—82. nr. 1190. — Etatsraad Just Hauro
witz ... Familielegat og Stamtavle. 1901. p. 6. — Kristian Carøe: Den
danske Lægestand 1786—i8j8. København og Kristiania 1905. p. 77—78.
8) Alexander II. Se noten til p. 113 1. 17.
9) Se noten til p. 109 1. 14.
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Fagter med Schavler og Lysestager, som de satte paa
Hovedet; tilsidst tog de og uddelte et Franskbrød, som
Damerne reves om at faa: deri bestod hele Gudstjenesten.
Derefter kom jeg ind til et Slags Lunch, og en af Stor
fyrsterne spurgte mig, hvem der var vor Konges Livlæge,
og vendte sig fra mig, da jeg svarede, at han ingen havde.
Thi i Rusland har Storfyrsterne hver deres, lige fra Barn
af. Om Søndagen var Alt i Gala, om Hverdagen, i det
Mindste paa Landet, var Alle i Frakker uden Ordener, selv
ved Kejserens Taffel. Kejseren selv saae jeg aldrig i anden
Dragt, undertiden endogsaa i en ovenikjøbet aldeles luvslidt
grøn Uniformsfrakke.
Der blev mig ogsaa anvist Værelser i Vinterpaladset,
naar jeg vilde gjøre Udflugter til St. Petersborg, men jeg
benyttede det ikke, da jeg heller spiste i Hotellet sammen
med min Søn. Der var Ordre til at vise mig Alt gratis,
og vi benyttede os deraf til at se Musæer, Kirker og Slotte.
Vi tog Søndagen efter (Prinds Frederiks danske Kavallerer
var med) ud til P.......... ,10) hvor vi besøgte Excellencen
T.......... 11) Min Søn maatte ligge om Natten hos mig,
fordi vi nær ikke var kommet hjem, da vi maatte prygle
de drukne Kudske, ligesom de pryglede Hestene. Det var
en farlig Tur.----------- Imidlertid besøgte jeg stadig den
yndige Patient to Gange om Dagen. Det Pulver, som hun
fik den første Aften efter min Ankomst, virkede heldigt og
gav hende Appetit og Søvn, hvilket strax ganske vandt
hende for mig. Jeg gjorde Visit hos Schuvaloff12) og Suvaroff.13) Denne havde været i Kjøbenhavn, var en smuk,
10) Rimeligvis Peterhof, mindre sandsynligt Pavlovsk.
u) Muligvis overkammerherre Dimitrij Pavlovic Tatiscev (1767—
1845). — For denne oplysning og mange i det følgende samt for
megen venlig hjælp m. h. t. russiske forhold beder jeg dr. Arist
Pander modtage min bedste tak. V. M.
12) Grev Andrej Petro vie Schuvalov (c. 1800—73), overhofmarskal,
overkammerherre, ceremonimester og præsident for hofetaten. Kendt
for den rolle, han spillede ved livegenskabets ophævelse.
18) Fyrst Alexander Arkadjevic Suvorov (1804—82) var indviklet
i den alvorlige opstand i 1825, men blev ikke inddraget i sagen. Han
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liberal og ligefrem Mand, der var opdraget i Svejts, han
lignede hverken i Sind eller Skind de andre Russere. Han
havde en ligesaa elskværdig Kone og smukke Børn, og jeg
besøgte dem ofte til The; senere traf jeg ham i Berlin.
Jeg modtog en Dag Besøg af en blond Mand i Uniform,
der sagde mig, at Alt hvad jeg ønskede at se, stod til
Tjeneste, forsaavidt som det hørte under ham; Manden var
Prinds Peter af Oldenburg,14) og han lignede ikke lidt
Frederik VI. Excellencen Grev A. . .15) bragte mig en Dag
henimod 9000 Rubler fra tre fornemme Syge, for under
Svangerskab at have set til dem og været tilstede ved
Fødselen og Barselsengen; Prinds Peter havde givet de
4000, men han var ogsaa en meget rig Mand.
Endelig kom Kejseren, som strax vilde se mig. Jeg
gik da ind, noget ængstelig. Han var vel værd at se paa,
mere bedrøvet end barsk. Han bad mig sidde, og fortalte,
at M. . .16) havde sagt ham Alt, og at han var meget forbittret paa R. . .,17) som havde narret ham. Jeg undskyldte
denne med hvad jeg formaaede; det hjalp ikke, saa tog
jeg Mod til mig og sagde: »Det er menneskeligt at fejle,
udmærkede sig i 1828 i krigen mod Persien og brugtes senere i diplo
matiske sendelser. Han blev general, kejserens fløjadjutant og var fra
1848 til 61 generalguvernør i Østersøprovinserne, fra 1861 til 66 gu
vernør i Skt. Petersburg og fra 1866 til sin død generalinspektør for
infanteriet. Suvorov giftede sig 1830, men det kan ikke oplyses
med hvem.
14) Prins Constantin Friedrich Peter af Oldenburg (1812—81),
søn af prins Peter Friedrich Georg af Oldenburg (1784—1812) og stor
hertuginde Catharina Pavlovna (1788—1819), datter af kejser Pavl og
senere gift med kong Wilhelm af Württemberg, var general i russisk
tjeneste, havde titel af kejserlig højhed og var præsident for senatets
departement for civile og kirkelige anliggender, desuden dr. jur. civ.
h. c. Han ægtede 1837 Therese Wilhelmine Friederike Isabella,
prinsesse af Nassau (1815—71), datter af hertug Wilhelm af Nassau.—
Prins Peter blev 2/6 1844 fader til fyrst Alexander Friedrich Con
stantin. Denne er dr. med. h. c., tidligere russisk infanterigeneral p. p.
Han ægtede i 1868 i Skt. Petersburg Eugénie Maximilianovna af Leuchtenberg (1845—1925) °g lever fortiden (jan. 1929) i Sydfrankrig.
16) Formodentlig senator, grev Peter Ivanovic Apraksin (1784—
1852). 16) Mandt. 17) Rauch.
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men det er kejserligt at tilgive«. Kejser Nikolavs sad
tavs; efter nogle Øjeblikkes Betænkning svarede han: »Jeg
tilgiver, men han maa ikke mere komme ind til Storfyrst
inden. Dog, hvad vil hun saa sige, han holder saa meget
af hende«. »Det«, svarede jeg, »har jeg sørget for, jeg har
sagt til hende, at han har faaet Podagra«. Han fortalte
nu, at M. . .16) havde givet ham et homøopathisk Læge
middel, jeg erindrer ikke hvad, og det kunde maaske ogsaa
være godt for hende. Han troede, at ogsaa han selv var
svag og kunde ikke leve længe, hvilket jeg tog mig den
Frihed at modsige. Nu blev det bestemt, at M. . ,16) og
jeg skulde møde hver Dag Klokken n og Klokken 7 til
Konference hos Storfyrstinden og derfra komme ind til Kej
seren og fremfor Alt hver Dag sende Bud til Storfyrstindens
Guvernante, en engelsk Dame, paa hvem Kejseren satte
megen Pris.18) Storfyrstinden var altid i godt Lune og haabede snart at blive rask og at komme til Danmark; hun
øvede sig bestandig i at tale Dansk. Hvor elsket hun var,
saae jeg tydeligt, da hun et Par Dage var blevet ligesom
noget bedre; baade i Slottet og i St. Petersborg ytredes der
stor Glæde. Hun bad mig blive otte Dage, og disse otte
Dage vilde Kejseren have forlænget til fjorten; men jeg
gjorde det ikke. Jeg havde faaet det Raad at rejse, inden
Storfyrstinden døde, og jeg skjøttede heller ikke om at se
hende lide, uagtet hun var meget taalmodig. Hendes 19-aarige
18J Miss Highinbottom var efter flere udtalelser af Mandt at dømme
meget yndet af storfyrstinde Alexandra. At hun ogsaa var vel anskrevet
hos kejseren, fremgaar af Bangs ord og er vel en af aarsagerne til Mandts
uvilje mod hende. Miss Highinbottom var i 1844 c. 45 aar gammel
(Mandt : Op. cit. p. 242) og har muligvis hørt til en i Skt. Petersburg
boende engelsk familie. Ved omtalen af sit ophold i Skt. Petersburg
40 aar senere (aug. 1884) skriver James Paget: >. . . we found our
selves »called upon« by Dr. and Mrs. Higginbotham, Dr. Carl Reyher,
and Dr. Carrel — who in ceremonial compliment came in full dress
and covered with decorations, for he has been physician to three Czars«
(Sir James Paget: Memoirs and Letters. Ed. by Stephen Paget.
London, New York and Bombay. 1901. p. 343). Yderligere oplys
ninger om Miss Highinbottom har det ikke været muligt at fremskaffe.
Se dog nedenfor note 20 og noterne til p. 106 1. 13 ff. og p. IH 1. 14—15.
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Fødselsdag fejredes ved en Messe i hendes Værelse.19) Hun
laa paa en Sofa, kridhvid i Ansigtet og i Dragt og var
meget smuk. Hun havde modtaget sex meget smukke Armbaand med Smaragder; jeg beundrede dem, og hun sagde
til mig: »Har De ikke Lyst til at se alle mine Diamanter,
saa skal jeg sende Bud efter dem, naar Hovmesteren kom
mer«. Et Par Dage efter kom jeg derop om Middagen,
og hun sagde til mig: »Idag kan De faa mine Diamanter
at se, nu skinner Solen ind til mig, saa ser de smukkest
ud«. Der laa hun med to store Skrin fulde paa hver Side,
en ubeskrivelig Mængde Garniturer, Halsbaand, Broscher,
Armbaand og Knapper. »Alt det«, sagde hun sørgmodigt,
»har jeg baaret til min Ulykke i Festdage og paa Baller
med 25 Graders Varme inde og 25 Graders Kulde ude, og
jeg har holdt med mine Heste fem Kvarter for ikke at af
bryde Messen«.
Da hun en Nat blev saa slet, at jeg blev hentet op paa
Slottet, bestemte M...16) sig til at ligge deroppe paa en
Sofa og, saa meget som muligt, være der om Dagen. Jeg
lovede om Dagen at afløse ham nogle Timer, og sad da i
et Værelse, hvor Kejseren ofte gik igjennem, men hvor jeg
ikke maatte rejse mig op, naar han kom; jeg skulde lade,
som han ikke var der. Der hang i Gemakket mange Ma
lerier, især med Napoleons-Sujetter; i Gangen udenfor, hvor
jeg stundom spadserede, hang der adskillige Billeder, som
jeg ikke vidste hvad var. Kejseren forklarede mig da, at
det var fra Fæstningen i Warschau. Han selv var ogsaa
en Slags Maler, han havde malet Soldater, der exerserede,
paa nogle af Andre udførte Landskaber. Engang stod jeg
hos, da Storfyrsterne, som havde en fransk Guvernør, fore
viste deres Karakterbøger, og en anden Gang hørte jeg et
Barn skrige i det næste Værelse: det var Bedstefaderen,
som tugtede et Barnebarn. Nikolavs var forresten den bedste
Familiefader; naar han var i St. Petersborg, maatte der hver
halve Time telegraferes om Alexandras Befindende. — —
19) Storfyrstinde Alexandra er født a</6 1825.
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Jeg besøgte ogsaa Hospitalerne, og paa et af dem traf
jeg en meget flink Overlæge, som fortalte mig, hvorledes
han pludselig var avanceret. Kejseren kjørte stadig om
kring og overraskede saa den ene, saa den anden Anstalt,
og saaledes var han kort efter sin Thronbestigelse kommet
til Hospitalet, som han fandt i høj Grad forsømt. Der var
kun hin Læge som Vagthavende tilstede, og han var den
gang kun Assistent. Kejseren befalede ham strax at tage
Overbestyrelsen af Hospitalet, og den Senator, der var Di
rektør, blev fængslet, men døde, inden Dommen faldt. Saa
hurtigt forbedrede Kejseren!
Jo mere jeg lærte min Patient at kjende, desto mere
blev jeg overbevist om, hvilket Tab ogsaa Danmark led
ved ikke i Fremtiden at se denne Kvinde knyttet til sig.
Hun var bekjendt i hele Landet for sin Godhed, og hun
var ligesaa dannet fra Hjertets som fra Aandens Side. Dette
skyldte hun sin engelske Guvernante, som senere besøgte
mig i Kjøbenhavn. 20) Denne bad mig en Dag, om jeg ikke
kunde foranledige, at Prindsen ikke hele Dagen var inde
hos sin Gemalinde og forelæste hende Romaner. Jeg talte
med Storfyrstinden derom, som tilstod, at det var bedre,
om han adspredte sig; vi kom derved i Samtale om Ægtemænd, som ikke havde Noget at bestille, og hun bad
mig tale til Kejseren derom. Kejseren svarede, at Stor
fyrstinden maatte afgjøre det med sin Mand, som selv gjerne
vilde have Frihed, men ikke turde for den offenlige Me
ning (i Rusland?). Han kunde neppe ride en Timestid ud,
før man dadlede ham, fordi han forlod sin syge Kone.
Endelig kom Afskeden; jeg var længe hos Kejserinden
og længe hos Kejseren, der omfavnede og kyssede mig og
20) Blandt de ankomne rejsende, der er tagne ind paa Hotel d’Angleterre, nævnes tirsdag 8/io 1844: »Frøken Higgenbothom med Kammerjomfr. og Frøken Lauri fra Petersborg« (Berl. Tid. 1844. nr. 275). An
tagelig er Miss Highinbottom kommet til København søndag 6/io med
den franske rutedamper »Amsterdam«, der anløb København paa vej
fra Skt. Petersburg til Havre. (Berl. Tid. 1844. nr. 271). Og muligvis
er hun rejst videre til England med det engelske dampskib »Mermaid«,
der onsdag 9/io afgik til London. (Berl. Tid. 1844. nr. 274).
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spurgte mig, ikke om Haab, thi han vidste Besked, men
om min Mening for Øjeblikket. Jeg svarede, at da jeg
kom, kunde Storfyrstinden hverken spise eller sove, det
kunde hun nu, altsaa var det bedre. Jeg fik en pragtfuld
Daase med 34 Diamanter og Kejserens Navnetræk, foruden
Penge; ogsaa af Prindsen en pragtfuld Daase. Prindsen
havde altid været særdeles venlig; min Søn og jeg spiste
der ofte alene med Suvaroff, og da fik vi ogsaa den rus
siske Livret, som selv Hofdamerne, der alle var stygge,
nød midt under Maaltidet: en slem grøn Suppe med et
Stykke Lax i.
Vi sejlede fra Kronstadt, og jeg nægter ikke, da vi
roede ud i en lillebitte Baad, hvor der var knap Plads til
min Søn, mig selv og mine Kufferter, foruden til Manden,
der førte Aarerne, og vi laa der og boltredes paa de op
rørte Bølger og neppe kunde komme op paa Skibet, som
laa meget langt ude, frygtede jeg for — min Skat. Vi
sejlede til Lybeck med Dampskibet »Storfyrsten«.21) Strax
ved min Ankomst til Kjøbenhavn tog jeg ud til Sorgenfri,
hvor der var stort Selskab. Kongen havde ventet en hel
Time; jeg maatte nu ved Taflet fortælle Majestæterne om
hele min Rejse og vise dem mine Daaser. Kongen mente,
at Kejserens kunde godt sælges, hvad den ogsaa blev
Aaret efter.
Til Slutning maa jeg fortælle, at et Par Uger efter an
kom Storfyrst Konstantin22) ombord i et Orlogsskib til
Rheden, med en Admiral til Mentor.23) Jeg maatte ombord
21) »Dampskonerten »Storfysten«, tilhørende Åbo-Dampskibs-Interessentselskab«, averteredes til salg i de samme dage (Berl. Tid. 1844.
nr. 187 (14/z)). Den var bygget i London 1837 af eg, og maskinen
havde 80 hk.
22) Storfyrst Constantin (1827—1892), søn af Nicolaj I, døde som
generaladmiral. Se noten til p. 192 1. 4.
Sidst i juli laa der en stor russisk flaade i Øresund. Den 28/7
var storfyrst Constantin i land og til taffels paa Sorgenfri hos Chri
stian VIII, der udnævnte ham til ridder af Elefanten. Den 24. aflagde
kronprins Frederik (VII), prins Ferdinand og landgrev Vilhelm et
besøg hos storfyrst Constantin ombord paa det nye russiske krigsskib
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for at fortælle ham om Søsteren. Han var Underlieutnant,
og fik kun Tilladelse til at tale med mig et Kvarter. Mærke
ligt nok gik mine tusind Dukater tilbage til Rusland. En
Vexellerer havde i Kommission af skaffe dem til en Hr. V...
og henvendte sig til mig, som istedet fik Bankaktier.
»Ny Ingermannland«. Den 25. var storfyrsten med kongen paa Fre
densborg og Frederiksborg. Den 26. endelig bugserede >Kamtschatka<
»Ny Ingermannland« Drogden ud. — Berl. Tid. 1844. nr. 196, 197,
199, 200. — Se slutningen af noten til p. 115 1. 13.
23) Feodor Petrovic Lütke (1797—1882), geograf, foretog to jord
omsejlinger (1817—18 og 1826—28) og kortlagde bl. a. Novaja Zemljas
kyst i 1821—24. Han blev fløjadjutant og informator for storfyrst
Constantin 1832 og hans kurator 1847. Han døde som admiral og greve.

VI
Følgeblad til HOSPITALS-TIDENDE. I. 1858. nr. 47 (brudstykke).1)

O. BANG: TIL MINE FJERNERE COLLEGER!

Den sidste Mediciner og den første
Chirurg paa Frederiks Hospital for Tiden2)
En Sang og livlig Skaal mig bød, som Tolk for
Hospitalitterne,s) hvis Lærer jeg
Ved Sygesengen var i sexten Aar.4)
I den han sagde: »det var andre Tider«,
Dertil jeg knytted, dog kun med faa Ord,
Aarsagen, hvi den Stilling jeg forlod,
Der misundt tidt og higet efter bliver;
Her Grundene jeg videre udvikler,
Og netop her, thi at jeg Afkald gjorde
Paa hvad mig var saa kjært, bevise maa
End mere, at ei Villien mangled Kraft;
x) Som tak for den fest, hvormed henimod 150 kolleger og elever
fejrede Bangs 50-aars jubilæum som læge 4/n 1858, lod han et som
MS. trykt digt følge med Hospitals-Tidende. Den del af det, der om
handler hans virksomhed som overlæge ved Frederiks Hospital, op
trykkes her. — Cf. kap. XX.
a) Den «sidste Mediciner« og den »første Chirurg« synes at være
en og samme person. Hvem det er, kan ikke med sikkerhed oplyses;
men man kommer til at tænke paa den allerede da ansete Carl Emil
Fenger (1814—84), som baade havde kirurgisk og medicinsk eksamen,
som i 1844 i 9 maaneder havde været konstitueret overkirurg ved
Frederiks Hospital, som fra 1850 var prof. ord. i klinisk medicin, og
som fra 1852 var overmedikus ved Frederiks Hospital.
8) Om sangen fra hospitalitterne se noten til p. 166 1. 5 ff.
4) Som overmedikus fra Vs 1825 til 3% 1841.
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Jeg tilstaaer det, jeg kæmped længe med
Min Kjærlighed, saa inderlig som gammel,
Til Stedet, hvor min Vugge havde staaet,5)
Hvor Barnet leg’de, Ynglingen studerte
Og Manden virked for sin Kunst og dem,
Som Pligten bød ham denne at meddele;
Og doppelt svær var Kampen, thi mod mig
Stod ogsaa hun,6) hvis klare Blik tidt saae
Langt dybere, end jeg, i Fremtidstaagen,
Og ved hvis kj ærlige, hvis snilde Raad
I den sig mangen Tordensky fordeelte;
Ei gjerne skiltes jeg fra denne Virken,
Trods al den Frygt og Ængstelse og Sorg
Og Aands- og Legems-Arbeid’ den medførte,
Og trods det Ansvar, hver Dag bragte med;
Var det end stort, dog større den Tilfredshed,
Som i et Øieblik henveired Alt,
Hvad hine længe havde der optaamet;
Den, der opslaaer i Hjertet sin Paulun
Ved Tanken om til Held at have virket
For Tusinder, og ikke blot i Tiden,
Der med os iler, men langt ud i den,
Der paa sin Flugt berører vore Grave. —
Jeg veied længe Grundene, tilsidst
Vægtskaalen sank til Fordeel for — hvad skedte.
Og Grundene? den første var, hvad sjelden
Faaer Overvægt, thi sjelden føler man,
End sjeldnere tilstaaer, at man ei mere
Det voxen er, hvortil man ansat blev;
Her maa erindres, at en dobbelt Pligt
Forenet var med Pladsen, jeg indtog.
Et andet Sving tog Kunsten; den begyndte
En ny Treenighed at sværge til:
6) Se Indledningen.
®) Bangs 2. hustru, Sophie, f. Dahlerup (1801—78). — Se Ind
ledningen.
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»Trompeten, Gryden, Kikkerten«, en Spotter
Har i Udlandet nylig den benævnt;7)
Det var ei den Trompet, hvori der blæses,
Den er saa gammel, som den her hos os
Blandt Læger ukjendt er og — vil det blive;
Men det er den, hvor man igjennem Røret8)
Opdager den, tidt hidtil skjulte, Sygdom;
En Støtte for vor Kunst, der reise maa
I hver en Læges Bryst en Hædersstøtte
For ham, hvis Flid og Snille fødte den.
Mit Øre tungt fornam de fine Toner,
Men vel de grovere, tilstrækkelige
For Lægen; det var Læreren ei nok: —
Og Gryden var ei den, hvori bli’er kogt
For Mennesket, men hvad af Mennesket,
Til nøiere at grandskes, værd man holder;
Min Lærertid begyndte, da endnu
Sygdomschemien var et lille Foster,
Knap født, den skjød sig op, var neppe Barn,
Før den til Yngling blev, og snart er Mand;
Jeg mægted ei at følge med, end mindre
Jeg kunde lede Andre i dens Spor.
Og Kikkerten? ei den, hvori man seer
Beundrende Pepitas9) skjønne Former,
Men den, hvormed man eftersporer dem,
Hvoraf vi selv og hele Verden skabtes.
Dog — det er sandt — da var den endnu ei
Opvaagnet af sin sekelgamle Slummer,
Og endnu mindre var den hjemlet Ret,
Som ofte nu, til Plads ved Sygesengen.
7) Det har ikke været muligt at paavise, hvor denne aandfulde
udtalelse findes.
8) o: stetoskopet, opfundet af Théophile Laennec (1781 —1826). —
Cf. Indledningen og noten til p. 58 1. 21.
9) Pepita de Oliva (1830—68), verdenskendt spansk danserinde,
der besøgte København i 1858 og 61 og under sit første besøg vakte
glødende begejstring ved sin optræden paa Casino og Folketeatret.
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Og skjøndt jeg har fast ingen Tro til denne,
Og hiin endnu ei et Udbytte gi’er,
Som virker synderligt til Sygdoms Curen,
Udslaget gjorde de dog alle tre;
Som Overlæge kunde jeg vel blevet,
Som clinisk Lærer? ja! hvis ikke alt
Jeg havde anet, hvad snart Tiden lærte,
At bedre, yngre Kræfter var beredte
Til at afløse mig; derfor jeg kan
Mig dobbelt glæde til, at ogsaa da
Jeg svigted ei, hvor svar end Kampen syntes.

VII
FOR ROMANTIK OG HISTORIE. Udg. af H. P. Holst.
Tiende Hefte. 1877. p. 349—70.

LIVSERINDRINGER AF
Etatsraad Dr. C. OTTO: O. L. BANG

eg1) har i over 60 Aar kjendt O. Bang og staaet i flere
forskjellige Forhold til ham; jeg betragtede ham tidligere
Jmere
som en Modstander af mig, men efterhaanden som jeg
kom i flere og flere Berøringer med ham, blev Forholdet
ogsaa stedse venskabeligere og i de sidste 15 Aar eiede
jeg i ham en saare kjær Ven og Omgangsfælle.
Kun et Halvaar førend jeg tog medicinsk Examen2) holdt
han sit første Cursus af Forelæsninger i Pathologi,3) som
han havde overtaget efter sin afdøde Fader, og jeg var den
Første, han examinerede. Jeg erindrer godt, at jeg var
lidt ængstelig ligeoverfor ham; thi da mine Collegier vare
nedskrevne efter hans Faders Forelæsninger, frygtede jeg,
at han ikke skulde tage Alt, hvad Faderen havde doceret,
for gode Varer, men dette var ikke Tilfældet; han yttrede
mig sin fulde Tilfredsstillelse ved et ubetinget laud. Det
gjorde mig derfor ondt, at jeg, da min Doctor-Disputats var
blevet antaget af Facultetet, maatte erfare, at han tilligemed
Howitz var imod, at det rosende Tillægsord '»documentum
*) Carl Otto (1795—1879). — Se noten til p. 8 1. 3.
2) Otto fuldendte sin eksamen 28/s 1818.
3) Bang holdt, som adjunctus & notarius Facultatis Medicae, første
gang forelæsninger over pathologia generalis, 4 timer ugentlig, i som
mersemestret (fra 1/s) 1817. Han udnævntes til prof. extr. ved Uni
versitetet 20/i 1818 og, efter faderens død 26/i2 1820, til prof. ord.
80/i 1822.

3i i

felicis ingenii« tilføiedes ved Censuren over Afhandlingen,
saaledes som Saxtorph og Herholdt havde foreslaaet.4)
At lidt Uvillie derved vaktes var naturligt. Det er imid
lertid muligt, at han kun i det Hele modsatte sig ethvertsomhelst Tillægsord ved de medicinske Doctordisputatser,
saaledes som det siden meget rigtig blev Tilfældet, — og
hans ovennævnte Vægring forhindrede mig ikke fra paa
Disputatsdagen5) at sige ham som Opponent saa smukke
Ting, at han kaldte mig »en Complimentmager«. I de
4) Herholdt (se p. 285 note 3) udtaler om Ottos arbejde: >. . . et
ingenii felicitatem, et doctrinæ et eruditionis ubertatem prodit.<
F. L. Bang underskriver blot Herholdts udtalelse.
Saxtorph (se noten til p. 102 1. 6) skriver bl. a.: »Commentationem hane, tanquam ingenii, eruditionis et diligentiæ doeumentum, consilio suo aptum judicat Facultas medica Havniensis: hypothesium vero,
quas opus continet, defensionem a criticorum censura, soli auctori relinquens.«
Bangs votum lyder: »Da Forfatteren ikke viser synderlig Kund
skab til den nyere især franske og engelske Litteratur, kunde man
maaske udelade eruditionis i Censuren. — Forresten enig med Prof.
Saxtorph.«
Howitz (se nedenfor) udtaler bl. a.: »Paa Prædicat af doeumentum
eruditionis synes mig med Prof. O. Bang at nærværende Afhandling
ikke kan giøre Fordring------- — Nu henholder jeg mig til den af
Prof. Saxtorph foreslagne Censur, dog med Udladelse af Ordet eru
dition — Acta Facultatis Medieae. 1819 (Universitetets Arkiv). — Cf.
Otto : Af mit Liv. p. 70—72.
Frantz Gotthardt Howitz (1789—1826) tog medicinsk eksamen 1812,
var medicinsk kandidat ved Frederiks Hospital 1812—15, distriktslæge
i København 1813—15, blev dr. med. 1815 og rejste udenlands
1815 —18. Han blev efter O. H. Mynster 6/a 1819 prof. extr. i farma
kologi og retsmedicin (medicina publica) og samme aar læge ved Tugt
huset paa Christianshavn. 1821 blev han medlem af Sundhedskolle
giet og 1825 reserveakkuehør. Hans navn er almindelig kendt den
dag i dag p. g. a. den heftige strid om »Villiens Frihed«, der frem
kaldtes ved hans afhandling Om Afsindighed og Tilregnelse, som frem
kom i 1824. — Oluf Thomsen: F. G. Howitz (1789—1826) og hans
Strid om > Villiens Frihede. 1924.
6) Otto forsvarede 23/9 1819 afhandlingen: De actione hydrargyri
medica, Dissertationis partícula secunda for doktorgraden. Partícula
prima havde samme aar forskaffet ham licentiatgraden. Otto blev
kreeret doktor 24/io 1819 og tiltraadte dagen efter sin store udenlands
rejse, der varede til august 1822 (ikke 1823).
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første Aar efter min Tilbagekomst fra min første viden
skabelige Reise 1819—1823 lagde han en sand fjendtlig
Stemning imod mig for Dagen. Først anmeldte han i
»Bibliothek for Læger« det af mig udgivne Maanedsskrift
»Hygæa«6) paa en meget uvenlig Maade, hvorpaa jeg
svarede ligesaa skarpt, og, da han paatog sig at tage til
Gjenmæle mod en i mit Tidsskrift indrykket Afhandling
om Manglerne og Ulemperne ved »Frederiks Hospital« af
Rawert,7) aabnede jeg mine Spalter for dennes meget
udtømmende og bidende Replik, hvorpaa Intet kunde svares.
Saaledes stode vi allerede temmelig uvenskabeligt imod
hinanden og ligeover for den Ældre og for Professoren i
Facultetet maatte jeg naturligviis trække det kortere Straa,8)
6) Otto udgav Nye Hygæa, I—VIII, fra 1823 til 26. Anmeldel
serne i Bibliothek for Læger, der i disse aar udgaves af Saxtorph, Klingberg, Bang, C. Viborg og Gartner, var anonyme. De, der angaar Hy
gæa, findes i bindene IV (1824) p. 100—103, V (1825) p. 335—343 og
VI (1826) p. 305—308.
7) Rawerts artikel findes i Nye Hygæa. III. (1824). p. 401—38, Bangs
svar i Bibliothek for Læger. V. p. 337—38 og Rawerts replik i Nye Hy
gæa. VII. (1826). p. 230—34. —Ole Jørgen Rawert (1786—1851) var
en meget virksom fabrikembedsmand og produktiv industrihistoriker.
Han var i 1823 blevet assessor i Kommercekollegiet. 1831 blev* han
fabrikdirektør og surnumerær toldinspektør i København, aaret efter
virkelig toldinspektør (til 1844) og 1841 etatsraad.
8) Otto udtrykker sig ikke helt klart i det følgende. Da Howitz
døde, 3A 1826, udnævntes Lunding (se nedenfor) % 1826 til prof. extr.
i medicin. Der findes i Acta Fac. Med. (1826) intet, der viser, at
Fakultetet har været spurgt eller har udtalt sig om Howitz’ eventuelle
efterfølger. Der findes kun en skrivelse (af lo/o) fra Universitetsdirek
tionen, hvori denne meddeler Fakultetet, at det har behaget kongen
paa direktionens forestilling at beskikke Lunding til prof. extr.
Efter Lundings død, xl/3 1829, udnævntes Eschricht (se nedenfor)
6/b 1829 til lektor i fysiologi og samme datum Möhl (se nedenfor) til
lektor i farmakologi og medicina forensis. Der findes hellerikke denne
gang i Acta Fac. Med. (182g) noget, der viser, at Fakultetet har været
spurgt eller har udtalt sig om den afdødes eventuelle efterfølger. Der
findes kun en skrivelse, af We 1829, fra Universitetsdirektionen af
ganske samme art som den ovenfor nævnte, i hvilken direktionen
meddeler Fakultetet kongens udnævnelse af de to lektorer.
Efter Möhls død, 3/h 1830, indkom der 4 ansøgninger om det
ledige professorat, nemlig, foruden fra Otto, fra Djørup, Haugsted og
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thi i Forbindelse med Saxtorph bidrog han til, at jeg
baade efter Howitz’s og senere efter Lundings Død
Sommer (om disse tre se nedenfor). I Acta Fac. Med. (1830) nævnes
i fortegnelsen over de det aar behandlede sager, som nr. 10, en skri
velse fra Universitetsdirektionen, af 18/i2, hvori denne udbeder sig
Fakultetets betænkning. Skrivelsen sattes i cirkulation; men den og
alt andet sagen vedrørende mangler. 1831 afholdtes konkurrence,
hvori Otto ikke deltog. Men da ingen af de 3 ansaas for kvalifice
rede, konstitueredes Otto ved kgl. resolution af 19/n 1831 som docent
og udnævntes til prof. extr. 13/ii 1832 (Otto: Af mit Liv. p. 94—96
(aarstallene ikke korrekte). —Acta Fac. Med. (1831.)) —Af det ovenstaaende fremgaar, at mulige forsøg fra Saxtorphs og Bangs side paa
at holde Otto ude fra Universitetet, ikke kan eftervises i de nu eksi
sterende skrivelser i Acta Fac. Med. Derimod kan det af disse ses, at
Otto har ret, naar han nedenfor omtaler, at de samme to mænd mod
satte sig, at han fik titel af professor. I Acta Fac. Med. (1827) kalder
Herholdt det, 16/ii, for et »billigt Krav« fra Ottos side. Men Sax
torph udtaler, at han i det hele ikke ynder embed stitier og vilde
foretrække, om Otto fik en ran g titel. Og Bang siger rent ud, at
motivet til Ottos ansøgning maa søges i »Lysten til at synes meer end
han er«, hvorfor han stemmer imod ansøgningen, saameget mere som
Otto ikke behøver professortitlen for at skabe sig en praksis, »hans
Fliid og Kundskaber giver ham fuldkommen Adgang« hertil.
Conrad Mathias Lunding (1791—1829) tog kirurgisk og medicinsk
eksamen 1815, blev medicinsk kandidat ved Frederiks Hospital s. aa.
og reservemedikus 1816—20, licent. med. 1817, dr. med. 1819, læge i
Ringsted 1820, landfysikus i Holbæk 1822, prof. extr. i farmakologi
og medicina forensis ved Universitetet 1826 og underakkuchør ved Fød
selsstiftelsen 1827. Han havde 1822 ægtet Louise Frederikke Howitz
(1794—1856), en søster til Frantz Gotthardt Howitz (se ovenfor
note 4).
Daniel Frederik Eschricht (1798—1863) var medicinsk kandidat
ved Frederiks Hospital 1821—22, tog kirurgisk og medicinsk eksamen
1822, var landfysikus paa Bornholm (Neksø) 1822—25, blev dr. med.
s. aa., lektor i fysiologi ved Universitetet 1829 og underakkuchør ved
Fødselsstiftelsen s. aa., prof. extr. 1830, prof. ord. 1836, etatsraad 1853.
Eschricht var en fremragende begavelse og en højt anset videnskabs
mand.
Nicolai Christian Möhl (1798—1830) var medicinsk kandidat ved
Frederiks Hospital 1821—-24, tog medicinsk eksamen 1822, var læge
ved koppehospitalet paa Søkvæsthuset 1823—25, reservemedikus ved
Frederiks Hospital 1824—26 og blev dr. med. (i Halle) 1827. Han
udnævntes til lektor ved Universitetet 1829 (se ovenfor) og blev 1830
titulær professor. Möhl skildres som i høj grad aandslivlig og ideelt
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uretfærdigt blev tilsidesat ved Besættelsen af den ledige
Docentplads i Facultetet, idet han først formaaede Eschricht
til at ombytte sit Physikat paa Bornholm med Professor
posten ved Universitetet, og dernæst overtalte Lunding,
Physicus i Holbæk, til det Samme, ja! endelig aabenbart
krænkede mig ved at indstille Mö hl, der baade var meget
yngre end jeg og ikke, som jeg, havde holdt private Fore
læsninger, til Professor-Embedet i Pharmakologien. Da nu
ogsaa Möhl kort efter døde, og jeg atter indgav Ansøgning
om Posten, udvirkede Bang og Saxtorph — da de nu
ikke længer kunde holde mig borte — at der første
Gang ved Facultetet aabnedes en Concurrence om det
ledige Embede. Eftersom jeg af Grunde, jeg andensteds
har anført, ikke kunde eller vilde bekvemme mig til at
concurrere, troede de nu uden Tvivl for bestandig at have
udelukket mig fra Ansættelse ved Universitetet, men som
bekjendt opnaaedes ikke deres Hensigt, da jeg efter Concurrencens uheldige Udfald ved Herholdts Indflydelse hos
Kongen først constitueredes som Docent og senere blev
udnævnt til Professor. I Mellemtiden — da Möhl var
bleven ansat — havde jeg, for dog at faae nogen Erstat
ning for den aabenbare Tilsidesættelse, ansøgt Cancelliet
om Titel af »Professor«; men det var igjen Bang og
anlagt med udtalte filosofiske, æstetiske og poetiske interesser. Sine
sidste aar led han af depression.
Michael Djørup (1804—76), tog kirurgisk eksamen 1825 og blev
dr. med. 1836. Han gik af som stabslæge for Flaaden 1873 og udnævntes s. aa. til konferensraad.
Frederik Christian Haugsted (1804—66) tog kirurgisk eksamen
1827 og medicinsk eksamen 1828, var distriktslæge i København
1831—53, blev dr. med. 1832 og var læge ved Ladegaarden 1834—53.
Han praktiserede som øjenlæge og holdt 1840—41 som privatdocent
forelæsninger over øjensygdomme.
Andreas Gartner Sommer (1804—71) tog kirurgisk eksamen 1827
og medicinsk eksamen 1828, blev dr. med. 1833, var distriktslæge i
København 1835—38, blev lektor ved Universitetet 1842, prof. extr.
1843 og var prof. ord. fra 1850 til 64. Han docerede almindelig pa
tologi og patologisk anatomi, men optraadte ogsaa som praktisk hygiej niker.
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Saxtorph, der i Facultetet og Sundhedscollegiet stemte
imod Bevilgeisen heraf. Ifølge alt dette kunde jeg ikke
andet end ansee Bang for min personlige Uven. Overbeviisningen om, at jeg maatte betragte ham som en saadan, var det vel ogsaa, der bevægede ham til strax efter
den fastsatte Concurrence at tilskrive mig et i meget
venlige Udtryk affattet Brev, hvori han søgte at give en
Forklaring af sin Fremgangsmaade og forsikkrede mig, at
intet personligt Hensyn havde ledet ham — et Brev, som
jeg besvarede med en Fremstilling af de mig ved Facul
tetet overgaaede Tilsidesættelser, men som jeg erindrer, at
jeg ikke destomindre i det Hele ansaae for smigrende, og
som bragte mig i en mildere Stemning. Senere søgte han
at gjøre den formeentlige Forurettelse god igjen ved i Sund
hedscollegiet at medvirke til, at jeg først blev constitueret
og siden ansat som Læge ved Straffeanstalten. 9) Imidlertid
vedblev det spændte Forhold imellem os, indtil jeg blev
ansat ved Universitetet og fik Sæde i Sundhedscollegiet.10)
Fra dette Øieblik fandt jeg i ham den elskværdigste Collega,
og han ophørte end ikke at være det, da jeg engang som
Læge ved Straffeanstalten just ikke selv saa ganske viste
mig imod ham, som jeg burde. Han var nemlig bleven
ansat som extraordinair Direkteur i Medicinal-Anliggender
ved samtlige Sygeanstalter i Kjøbenhavn og saaledes ogsaa
ved Sygestuerne paa Straffeanstalten paa Christianshavn.11)
Ved denne var der paa min Anbefaling blevet foreskrevet
regelmæssige varme Bade for samtlige Fanger, da det faldt
Directionen, navnlig dens ved Straffeanstalten især virkende
9) Otto husker her fejl. Allerede 5 aar førend der efter Möhls
død (8/n 1830) kunde blive tale om konkurrencen, nemlig i 1825, blev
Otto konstitueret som læge ved Tugthuset paa Christianshavn, og fast
ansat blev han V9 1826. — Otto: Af mit Liv. p. 79—80.
10) Otto blev konstitueret docent i farmakologi 19/u 1831 og med
lem af Sundhedskollegiet 27A 1832.
u) Bang blev medlem af Direktionen for Straffeanstalterne i Kø
benhavn og for Københavns Fattigvæsen i Medicinalsager w/7 1841.
Cf. kap. XX og noten til p. 102 1. 10 ff.
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Medlem Justitsraad Petersen12) ind, at Fangerne, til Trods
for mine paabudne Forsigtighedsregler, let ved Badene
kunde paadrage sig Forkjølelse, og derfor foreslog han at
give Fangerne, saavel de mandlige som kvindelige, en
Snaps efter Badet. Dette fraraadede jeg af gode Grunde,
men da Petersen nu engang havde sat sig denne Snaps i
Hovedet, henvendte han sig til Bang derom, — og denne
erklærede, at der ikke kunde være noget derimod at erindre.
Men hvad var Følgen? De næste Dage kom den ene
Fange efter den anden ind paa Sygestuen, uagtet de ikke
fattedes Andet, end at de vare mere eller mindre berusede;
man havde ikke ladet det blive ved een Snaps. Krænket
ved at man ikke havde respekteret min Erklæring, anførte
jeg paa Listerne over de indkomne Patienter som Syg
domsnavnet: »beruset«, »drukken«, »fuld«. Naturligviis
vakte dette Opsigt; Bang saae Listerne og blev meget vred
paa mig for saaledes med Rette eller Urette at have gjort
min Anskuelse om Snapsens Skadelighed gjældende, — og
han sagde mig det ved vort første Møde. Jeg undskyldte
mig med, at jeg kun paa denne Maade kunde overtyde
Vedkommende om Rigtigheden af min Dom og lod, som
om jeg ikke vidste noget om hans afvigende Mening. Jeg
tilstaaer, at jeg kunde eller burde have ladet være at give
min Følelse af Krænkelse Luft paa foranførte Maade, men
Fristelsen var virkelig for stor, og det var egentlig Pe
tersen, jeg vilde revanchere mig paa. Bang var imid
lertid for godmodig til at bryde sig videre om Sagen.
Vort venskabelige Forhold befæstedes ikke blot ved vore
collegiale Facultéis-, Sundhedscollegiums- og ConsistorieMøder, men vandt senere yderligere Styrke ved vor Overeensstemmelse i politiske, anti-nationalliberale Anskuelser,
som vi længere henne i Tiden i »Augustforeningen«13) og
andensteds forfægtede Side om Side. Da nu ogsaa vor
12) Peter Matthias Peterson (1791 —1848), administrativ embeds
mand, blev 1821 justitsraad og 1833 medlem af Direktionen for Fat
tigvæsenet i København og af Direktionen for Tugt-, Rasp- og For
bedringshuset paa Christianshavn.
13) Se noten til p. 176 1. 1 if.

317
fælles Ven Haa gen14) stadigen stævnede os til en 1’Hombre
hos sig, og vi begge To gjengjældte Indbydelsen, kom vi
tilsidst hyppigere i hinandens Huse og bleve trofaste Om
gangsfæller. Vi vexlede nu hvert Aar poetiske Gratula
tionsbreve paa vore respektive Fødselsdage og dannede
endelig i Forening med Conferentsraad Wedel15) og Høiesteretsassessor Obelitz (med hvilke begge jeg boer i Gaard
sammen)15) en regelmæssig L’Hombre-Klub, der hver Vin
ter samledes om Tirsdagen præcis Kl. 61/2 og efter et tar
veligt Aftensmåal tid (hvorved altid vor fælles Yndlingsret:
Æblekompot figurerede) opløstes præcis Kl. io, — en Sam
menkomst, der var overordentlig gemytlig. Bang undlod
aldrig hver Gang at sende mig et Exemplar af hans hyppig
udkommende medicinske og æsthetiske Smaaskrifter; men
desforuden leverede han mig stedse i Manuskript til Gjennemlæsning Alt, hvad der flød fra hans Pen i æsthetisk og
satirisk Retning, — og det var ikke lidet. Bang var saaledes i de sidste io Aar den Eneste af mine forhenværende
Colleger, jeg endnu omgikkes med, og han kunde ikke
andet end blive mig kjærere og kjærere. Paa hans Guld
bryllupsdag i 1876 sendte jeg ham derfor en poetisk Hilsen
gjennem »Dagbladet«, som han fra sin Side besvarede med
en smuk poetisk Tak.16) Vore Lykønskninger paa Fødsels
dagene skulde desværre i indeværende Aar blive de sidste.
Min overgav jeg ham personlig paa Klampenborg Vandkuranstalt, hvor han boede. Uagtet han endnu ikke var
fuldkommen helbredet efter det Sygdomsanfald, der ramte
ham i den sidste Uge af Juni, var han dog i saa god Bed
ring med tiltågende Kræfter og Appetit, saa snaksom og
munter, at der ikke syntes ringeste Tvivl om hans fuld
stændige Restitution. Men det skulde ikke være saa. Hans
Onde sad dybere og endte med Døden. Jeg behøver ikke
at sige, hvor smerteligt denne har berørt mig. Næst efter
14) Se noten til p. 128 1. 14.
16) Se noten til p. 197 1. 1.
16j (C. C:) Til O. Bang og Frue paa Guldbryllupsdagen d. ig. Juni
1876. — Dagbladet. 1876. nr. 139 (19/e'). — Bangs tak findes i Berlingske Tidende. Se noten til p. 191 1. 22.
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hans Familie ville Faa savne ham mere end den Kreds, med
hvilken han i saa lang Tid deelte sin bedste Vinterfornøielse, og hvis Sjæl han var.
Bang var ikke blot en eiendommelig, men en høist
elskelig, ja betydningsfuld Personlighed, baade paa Grund
af den Legems- og Aandskraft, han endnu besad i den
høie Alder, og formedelst hans utrættelige Virksomhed,
Charakteer og hele Væsen. Han lod intet Øieblik gaae ube
nyttet hen, håns Aand maatte stedse være beskjæftiget en
ten paa den ene eller anden Maade, og derfor udrettede
han ogsaa uendelig meget i sit Liv. Naar Diskussionerne i
Sundhedscollegiet og Consistoriet enten blev ham for vidt
løftige eller vare ufrugtbare for ham, anvendte han stedse
Tiden til at skrive, enten Breve eller — for det meste —
Vers, som oftest spøgefulde. Alt maatte gaae hurtigt for
ham, og ved alle Sager i Facultetet, Consistorium og Sund
hedscollegiet drev han bestandig paa Afgjørelse af og Af
stemning paa de Sager, der forhandledes. Al Langtrukkenhed var ham forhadt, hvad enten den viste sig i Tale eller
Skrift, og han kunde ordentlig blive opbragt paa den, der
gjorde sig skyldig deri. I Modsætning til det almindelige:
»Superflua non nocenU11) var hans Valgsprog: Omnia superflua nocente og det maa indrømmes ham, at han i Eet og
Alt selv altid lagde den Korthed for Dagen, som han for
drede hos Andre. I fuldkommen Overeensstemmelse med
hans Trang til at benytte og hans Modbydelighed for at
spilde Tiden gjorde han Alt med den største Hurtighed.
Han gik hurtigt, talte hurtigt, spiste og drak hurtigt! Ved
Kortspillet fik hans Medspillende aldrig Lov til at betænke
sig; de skulde og maatte tage en hurtig Beslutning, lige
som ogsaa hurtig blande og give Kortene. Enhver derfor,
der trængte til Motion, behøvede kun at spille l’Hombre
med ham. Ved dette hans Yndlingsspil — naturligviis da
det er det hurtigste af alle — var han ganske Liv og Sjæl;
17) Solet enim et a juris [eller: viris] peritis dici: superflua non
nocent. — Augustinus : De civitate Dei. IV. cap. 27 (ed. Migne. XLI.
Parisiis 1900. col. 133—34).
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hans Sind var under det fuldstændig optaget deraf, og, da
han ikke var i den ringeste Grad interesseret, men med
lige Munterhed og stedse oprømt tog imod Gevinst eller
Tab, var det særdeles morsomt og underholdende, at være
med ham ved et l’Hombrebord. Han havde dyrket sin
1’Hombre fra den tidligste Alder og forsømte ingen Leilighed til at spille den. Flere Gange kom han saaledes om
Sommeren til Vedbæk, medens jeg boede der, tog ind hos
Haagen og opfordrede denne til strax at sende Bud efter
mig, for, ofte i det smukkeste Veir, om end kun ogsaa et
Par Timer, at faae en gemytlig l’Hombre. Han havde tid
ligere et saadant Klubparti med A. S. Ørsted,18) der var
en udmærket l’Hombrespiller, Salicath19) og Haagen.19)
I den seneste Tid havde han, foruden Klubben med mig
og de ovennævnte Herrer, endnu en anden med Kammer
herrerne Wedel-Heinen,20) Castenskjold20) og Ahlefeldt.20) Med sin store Aands-Livlighed forbandt Bang
en sjelden Charakteer. Jeg har ikke kjendt Nogen, der be
sad et saa mærkeligt Mod til at sige Andre Sandheden,
om end nok saa ubehagelig, høit og ærligt, lige i Øinene.
Dette var endog blevet ham til en eiendommelig Vane, og
Alle, hvem han kom i hyppig Berøring med, kjendte den
saa godt og tog roligt mod Udtalelser af ham, som de ikke
let vilde finde sig i at høre af Andre. Jeg har været Vidne
til, at selv de heftigste Mennesker, endog midt i en Strids
Hede, ganske sindigt modtoge hans ukaldede Dom om den
ham aldeles uvedkommende Disput og dens Gjenstand. Han
har saaledes ved sin raske og bestemte Optræden ofte standset
trættende Forhandlinger i Facultetet, Consistoriet og Sundhedscollegiet. »Aal hold dog op at spilde vor Tid med
saadanne intetsigende Indvendinger mod hvad alle vi Andre
mene«, har jeg hørt ham sige til den stridslystne, paastaaelige Eschricht, uden at denne, som ellers altid,
kom i Harnisk og tog til Gjenmæle. Det skulde blot have
været en Anden af os, der havde yttret det Samme, der
18) Se noten til p. 127 1. 24.
20) Se noten til p. 197 1. 3.

19) Se noten til p. 128 1. 14.
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vilde da være blevet et ganske artigt Spektakel! Engang
var Eschricht i Sundhedscollegiet geraadet i en heftig Ordvexling med Th al,21) og da begge vare meget lidenskabe
lige, naaede Trætten endog den Høide, at Thal lod falde
Ord om Satisfaction med Vaaben eller Næver; alle vi Andre
fandt os temmelig uhyggelige derved, men Bang sluttede
da den stygge Scene ved at udraabe: Ira furor brevis esti22)
Lad nu dog det dumme Tøi fare!« Begge taug pludselig!
Hvad der ogsaa characteriserede Bang var hans store
Ugenerthed, der, om den end mange Gange gjorde ham
desto elskværdigere, dog ogsaa ofte antog Præget af Hen
synsløshed. Han behandlede Alle, Høie og Lave, uden
[nogenjsomhelst Complimenter og Ceremonier: kan kom
og gik ofte uden at hilse eller sige Farvel, tog hyppig sine
kvindelige Patienter om Livet og yttrede ofte Ting, de
maatte ræddes ved. Man fortæller, at, da han en Tid blev
consuleret af Landgrevinden, Prindsesse Charlotte,23) satte
han sig altid, naar han kom, uden videre paa en Stol lige
ved Sygesengen, og, da hun mente, at dette var mod Eti
ketten (1), lod hun ved hans næste Besøg Stolen tage bort,
— men hvad gjorde saa han? — han satte sig paa Sengen!
— hvilket oprørte hende saaledes, at hun frabad sig hans
yderligere Visiter. Jeg veed ikke, om ellers Nogen forargede
sig over denne hans Ligefremhed, men man var nu bleven
saa velbekjendt med denne som med hans andre Eiendommeligheder, at det ikke faldt Nogen ind at tage dem
fortrydeligt op.
Bang beherskedes vistnok af en stor Selvkjærlighed,
men, foruden at den ydede ham den som Læge nødven
dige Selvtillid, mildnedes og dækkedes den i Almindelighed
ganske af hans store Behagelighed og Godmodighed, der i
Forbindelse med hans ovennævnte ærlige, naive Charakteer,
21) Se noten til p. 131 1. 11 og Tillæg III, note 4.
22) Horatius: Epist. I, 2, 62.
23) Prinsesse Charlotte (1789—1864) var datter af arveprins Fre
derik og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Hun ægtede
1810 landgrev Vilhelm af Hessen-Kassel. Se noten til p. 81 1. 10.
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Ligefremhed, Munterhed og satiriske, ofte vittige Lune
gjorde ham til en høist behagelig Omgangsfælle. Han dan
nede derfor i sin Tid med Howitz, Kolde ru p-Rosenvinge24) og flere aandrige Mænd en Kreds, der ofte mødtes
og hvori det ene herlige A andsglimt krydsede det andet til
almindelig gjensidig Moro.
Hvad der imidlertid mange Gange har været Gjenstand
for Spot hos Bang var hans store Forfængelighed (en
Virkning af hans Behagelyst). Han satte megen Pris paa
Titler og Ordener, og paa Bekjendtskab til og Omgang
med høie og fornemme Personer, om hvis Samtaler og Sel
skaber han holdt lidt for meget af at fortælle. Denne
Svaghed hos ham bliver saameget mere paafaldende, som
han tvertimod gav sig Mine af at være ophøiet over alt
Saadant og flere Gange i sine Sange selv satiriserede der
over. Hans virkelige indre Værd stod jo ogsaa høit over
al ydre Ære, og han var sig ogsaa dette fuldkommen be
vidst. Følelsen deraf bevirkede ogsaa, at han altid betrag
tede de mange enfoldige Udfald og haanende Benævnelser,
der udslyngedes imod ham i den national-liberale Presse, i
Anledning af hans politiske Taler og Viser i »August
foreningen«, med sand og retfærdig Foragt. Dette kunde
han vistnok saa meget lettere, som han jo besad en saa
almindelig Høiagtelse, der i fuldt Maal lagdes for Dagen
ved det Festmaaltid, der gaves ham til Ære paa 50 AarsDagen efterat han havde erholdt Doktorgraden.26) Han
havde virkelig ogsaa som Faa Krav paa oprigtig Anerkj en
delse, ikke blot paa Grund af hans Kundskaber, Kløgt og
Flid, men ogsaa formedelst hans hele Charakteer; han eiede
alle de Hjertets Egenskaber, der bidrage til at forskaffe
Høiagtelse. Han følte varmt for alt Skjønt og Godt,
hadede med hele sin Sjæl alt Slet og Lavt og var i høi
Grad menneskekjærlig, barmhjertig og godgjørende. Ingen
24) Se noten til p. 44 1. 19—20.
35) Otto husker her fejl. Bang fejredes med et festmaaltid 4/n
1858 paa 50-aars dagen efter, at han havde taget medicinsk eksamen.
Se kap. XXX og Tillag VI
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henvendte sig forgjæves til ham om Hjælp. Med alt dette
havde han ikke, som man skulde vente sig af hans ellers
sangvinske Temperament, den Fylde af Varme og dyb
Følelse, der henriver og giver sig Luft i Øieblikket, og det
var vel ogsaa denne (i Grunden ønskværdige) Mangel, der
i Forbindelse med det ham af Naturen skjenkede lette Sind,
ydede ham Kraft til at gjennemgaae de Prøvelser, som
navnlig i de sidste io—12 Aar rammede ham. Jeg har
seet ham med en sjelden Ro bære sine huslige Bekym
ringer, miste den ene kjære, den ene nære Slægtning efter
den anden, jeg har beundret den Aandskraft, hvormed han
i en lang Række af Aar maatte pleie sin dyrebare stedse
skrantende, ofte i høi og farlig Grad lidende Hustru, uden
en eneste Gang at udbryde i Klager, jal jeg har gjentagende Gange seet ham med det mørkeste Sind at sætte
sig til L’hombrebordet og efter nogle enkelte Omgange
ganske at hengive sig til Spillet og være den muntreste og
genialeste af os. Han fandt under alle Sorger Trøst i at
skrive, snart medicinske Afhandlinger, snart æsthetiske
Sager, — og dog var han altid en sjelden Fader og en
sjelden kjærlig Ægtemand. Han trættedes aldrig i paa
hver en Maade at opoffre sig for sine Børn og sin Hustru.
Børnene og deres Familier hjalp og understøttede han atter
og atter, og Hustruen offrede han sine Aftener og glædede
hende ved at læse høit for hende. Det laae i hans Charakteer, som jeg her har fremstillet den, at han heller ikke
kjendte til Heftighed eller styg Lidenskabelighed; jeg har
ikke en eneste Gang seet ham opfarende eller hørt ham
bruge vrede Ord, hvorimod han i L’hombren godt kunde
skænde paa og irettesætte sin Makker. Det er imidlertid
vel ogsaa paa Grund af denne omtalte Mangel paa varm og
dyb Følelse, at der udenfor hans Familie, ikke var en Eneste,
han ret fast og inderligen i sit Liv knyttede sig til eller
skænkede sin hele Fortrolighed.
Som Amanuensis hos sin Fader, der var Professor i
Therapi ved Universitetet og sin Tids mest anseete og
søgte Læge, fik Bang tidlig stor praktisk Øvelse og en
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hurtig Diagnose af Sygdommen, og ved sin naturlige Ind
flydelse bevirkede Faderen ogsaa hans tidlige Ansættelse
ved Universitetet som Adjunkt i Pathologi. Ved Faderens
Død blev han som denne Professor i Therapi. Intet Under
derfor, at han snart var istand til at forskaffe sig en ud
bredt Praxis og Berettigelse til senere at udnævnes til Over
læge ved Frederiks Hospital som Herholdts Efterfølger.
Derved fik han endnu større Leilighed til at samle rige
Erfaringer og udvikle sin Praxis. Men ikke blot Routine
og Erfaring gav ham berettiget Adkomst til denne. Han
var for det Første en sand hippokratisk Læge der som
saadan fornuftigt iagttog og fulgte Naturens Vink, og han
forordnede faa Lægemidler og aldrig de stærkt angribende,
uden naar mildere Midler ikke hjalp, en Fremgangsmaade^
han fulgte lige indtil det Sidste. For det Andet havde
han et ganske mærkværdigt skarpt Blik og diagnosticerede
hurtigt den tilstedeværende Sygdom og dens Sæde. Hans
store virkelige Genialitet svigtede ham i denne Henseende
kun sjelden i tvivlsomme Tilfælde. Paa den anden Side
kan man ikke andet end indrømme, at han ved ubetydelige
Onder og de mange daglig forekommende Tilfælde af let
Ildebefindende viste temmelig stor Skjødesløshed og Lige
gyldighed, netop paa Grund af hans Genialitet og Hurtighed
i Alt, hvad han gjorde og foretog sig. Alt maatte og
skulde gaae rask fra Haanden. Man fortæller i saa Hen
seende flere og uden Tvivl sande Historier om ham hvor
ledes han ofte ved et Sygebesøg enten bladede i en ved
Sengen liggende Bog eller samtalede om andre Sager og
gik bort, uden at gjøre et eneste Spørgsmaal om den Syges
Tilstand, — hvorved det ogsaa engang hændte, at En af
hans Patients Familie maatte raabe ned ad Trappen efter
den hurtigt Bortilende og spørge, om det tidligere Læge
middel skulde fortsættes eller ikke. Bang var i denne
Henseende et sandt Modstykke til Herholdt; medens
denne altid havde og timevis gav sig Tid ved en Sygeseng,
havde hin derimod aldrig Tid; i faa Minuter maatte Alt
afgjøres, og, førend noget Spørgsmaal kunde stilles ham
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med Hensyn til Patienten, var han borte! Aldeles paa sin
Plads var Bang derimod, naar det gjaldt noget Alvorligt
eller Farligt; da var han ganske Øie og Omhu og Enhver
maatte da have Tillid til den Sikkerhed, hvormed han afgav
sin Dom og skrev sin Recept. Han consuleredes derfor
hyppigt af sine baade ældre og yngre Colleger i alle farlige
Tilfælde, og der var en Tid, da man sagde, at Ingen kunde
døe i Kjøbenhavn, »uden at Bang havde berettet ham«.
Ved saadanne Ledigheder, hvor han blev tilkaldt, tog han
altid det smukkeste Hensyn til sine Collegers Anskuelser
og hidtil fulgte Behandlingsmaade. I de senere Aar var
hans Praxis aftaget mere og mere og indskrænkede sig i
den sidste Tid til meget faa Familier og til Enkedronnin
gen26) personlig, thi dels var han jo bleven Folk for »gam
mel«, dels var der opstaaet nye Stjerner, dels kjendtes
og frygtedes hans Hurtighed, og dels endelig foretog han
sig flere Aar i Træk Sommer-Udflugter til Udlandet. Man
skal imidlertid længe lede efter hans kyndige, skarpe,
geniale Blik, og vel har han dannet mangen værdig Elev,
der gaaer i hans hippokratiske Fodspor; men der gives No
get i Praxis, som den bedste Lærer ikke kan meddele, —
og dette Noget savnes ofte hos Mange! — Som Docent
stod han ikke synderlig høit. Med sit livlige Temperament
skulde man troe, at han maatte kunne holde livlige Fore
læsninger, men disse syntes ikke videre at interessere ham.
Han var i det Hele tør og kjedelig paa Kathedret, og den
eneste Livlighed var at spore i hans hurtige Tale. Det
kostede ham uden Tvivl Tvang saaledes en hel Time at
holde sig stille paa een Plads. Han holdt heller ikke tid
ligere frie Foredrag som i de sidste Aar, og disse bleve
da ogsaa livligere og livligere. At hans Forelæsninger,
hvortil hans trykte Haandbog i Therapien27) brugtes som
Grundlag, alligevel vare meget lærerige, kunde ikke være
andet paa Grund af den Skat af Selverfaringer, de bevarede.
26) Caroline Amalie (1796—1881). Se noten til p. 120 1. 11.
27) Oluf Lundt Bang: Haandbog i Therapien. 1852 (2. udg.
1869). — O. Bang: Den almindelige Therapie. 1862 (2. udg. 1873). —
Oluf Bang : Therapeutiske Supplementer. 1864.
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Dels derved, dels som klinisk Lærer paa Hospitalet dannede
han mange udmærkede Elever og udøvede en stor og gavn
lig Indflydelse paa den danske medicinske Praxis. Paa chirurgisk Behandling og Operationer indlod han sig aldrig.
Som medicinsk Skribent meddeler Bang saavel i sin Haandbog som i sine talrige smaa Afhandlinger mange fortrinlige,
værdifulde Bemærkninger og Lærdomme, der vidne om hans
skarpe Omdømme og store, velbegrundede Respekt for Na
turkræfterne i den menneskelige Organisme. I alle sine
Skrifter var han tillige udmærket concis; men han forfaldt
ogsaa ofte til at blive altfor kort og aphoristisk; hans Hurtighedslyst skinner baade igjennem hans Haandbog og igjennem hans smaa Afhandlinger, dog naturligvis mindre i disse.
I Haandbogen savnes ogsaa ofte en systematisk Ordning af
Materialierne. Hans sidste, i sin høie Alder skrevne Ar
tikler og Piecer tør uden Tvivl ansees for hans bedst skrevne,
saasom »de medicinske Stedfortrædere«, »Lægen som Spaamand« o. s. v.28) Hvad Bang derimod mindst af Alt eg
nede sig til, var Kritiken; deri har han viist sig altfor
overfladisk. De enkelte Kritiker, han har leveret i »Bibliothek for Læger«, kunne selv ikke taale nogen kritisk
Domstol. Som bekjendt har Bang ogsaa ligefra sin første
Ungdom slaaet Apollos Lyre og er paa anden Maade fremtraadt som Æsthetiker. Mangfoldige ere hans Smaadigte
og Sange, skrevne ved forskj ellige Leiligheder, under Mær
ket af Dr. Balfungo eller B—o. Dog har han ogsaa skrevet
større Digte; hans længste og efter min Mening bedste er
»Eva Homo«,29) en Efterligning afPaludan-Müller og
i samme Versemaal. Ingen Upartisk vil frakjende Bang et
virkeligt Digter talent; men der fattes ham Fantasi og dyb
Følelse, og hans altfor store Flygtighed og Hurtighed skim
tede frem ogsaa i denne Henseende; han lod altformeget
Pennen løbe afsted. Derfor var det Lette og Satiriske hans
rette Element. Hans Vers falde som oftest meget flydende
og lette, men ere alt andet end feilfrie. Jeg har over28) O. Bang: Medicinske Stedfortrædere. 1872. — O. Bang: Lægen
sotn Spaamand. 1871.
29) Se p. 178 1. 13 ff. og noten til 1. 18.
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hovedet ikke kjendt Mange, der kunde skrive Vers med
saa stor Lethed som han; han kunde paa staaende Fod,
og medens der samtaledes og larmedes rundt om ham, im
provisere Rim paa Rim, og han blev ogsaa derved forført
til åt levere meget, der var middelmaadigt, og til at an
vende sit Talent ved altfor mange Ledigheder. Selv i sine
sidste Aar viste han, at hans poetiske Aare ikke var ud
tomt; han har i disse skrevet flere større Poesier, saasom
»Anholts Rimkrønike«, »Træsnit«, og en Selvbiografi paa
Vers,30) i hvilke alle han spotter med vort hele constitutionelle Liv og de Afveie, hvorpaa det er kommet. Det
er Skade, at denne sidste Omstændighed hindrede dem fra
at blive trykte. Satiren i dem er baade velbegrundet og
skarp. Blandt hans Mindedigte31) findes der flere meget
smukke og vellykkede, saasom Digtene over hans Moder,
over den russiske Prindsesse, Prindsen af Hessens Gemal
inde, og over hans Søn.
Hans prosaiske, æsthetiske Skrifter have mindre Værd
end hans Poesier, navnlig ere hans trykte Lystspil32) trods
deres flydende Dialog, mere eller mindre forfeilede; et Par
Vaudeviller, navnlig en, han i de sidste Aar skrev, men
ikke lod trykke, en Satire paa Valgbevægelserne, staaer
blandt hans dramatiske Sager høiest. Hans Noveller og Skizzer, trykte under Navn af »Svend Jyde« og »Max Quint«,33)
ere vel ikke Mesterstykker, men udmærke sig ved Livlighed
og god Dialog. Hans sidste Fortælling (ikke trykt)34) er
en Efterligning af Niels Klims underjordiske Reise, en meget
træffende og hist og her meget vittig Satire, hvori de mange
Brøst i vort parlementariske Liv revses, som de fortjene»
Hvorledes man imidlertid betragter Bang som æsthetisk Forfatter, saa bør man beundre, at han, trods sin
80) Livs Minder. 81) Se noten til p. 178 1. 2.
32) Se noten til p. 178 1. 1.
33) Se noten til p. 178 1. 12. — Quint skal være Quik.
84) Otto maa dog vist her tænke paa Bangs skrift D: To Aar
under Jorden, der findes i (A. B. C. D:) Fiirkløverets Julegave 187S*
1875- P- 139—2I2-

w
Praxis, sine Forretninger i Fakultetet og Sundhedskollegiet
og sin Deeltagelse i selskabelige Fornøielser, i den Grad
kunde beskjæftige sig med sin Muse og skrive saameget
udenfor sit Fag. Hans overordenlige Aandsbevægelighed
og Hurtighed i Alt kan alene forklare det. —
O. Bang var en smuk Mand og blev en smuk Olding.
Hans brede og høie Pande, som Skaldetheden endog klædte,
hans skarpe Blik, de store, tykke Øienbryn, hans udtryks
fulde Træk, hans smukke Smil, hans sunde Ansigtsfarve
tydede baade paa Kløgt, Hjertensgodhed og — et godt
Helbred. I det Hele var han ogsaa ualmindelig karsk og
led i sin høie Alder kun af de almindelige mindre betyde
lige Alderdoms-Svagheder. Paa Grund af sin Blodrighed
og Congestion til Hovedet var han altid meget tilbøielig
til Rosen i Ansigtet.35) Da denne hyppigt blev fremkaldt
ved Nydelsen af Vin, opgav han denne Nydelse, men dette
forhindrede ikke, at han i Selskaber ved den rigelige Ny
delse af Vand sattes i en ligesaa munter Stemning som
Andre ved Vin. For en 30 Aar tilbage led han af en
farlig Brandbyld i Nakken;36) og, skjøndt der i mange
Uger udtømtes en overordentlig Mængde Materie og Blod
af denne, beseirede hans Livskraft dog denne rimeligviis
kritiske Sygdom, og han var efter den rørigere og karskere
end før. Selv, da han i indeværende Foraar blev angreben
af et Underlivstilfælde med Feber37) og maatte holde sig
inde i en fire Uger, gjenvandt han hurtig sit forrige Hel
bred. Altsaa formaaede end ikke i hans 89de Aar [Syg
dom?] i nogen mærkelig Grad at svække hans Aand!
Hans sidste Lykønskning til min Fødselsdag lød saaledes:38)
Idag gjenlyder >en glædelig Fest!«
Overalt. Det Pindsedag gjælder;
Men ude hos Dig er Glæden en Gjæst,
Fordi Du de mange Aar tæller.
35) Se Indledningen og O. Bang : Om pathologiske Stamtavler i: Bibliothek for Læger. III. 1848. p. 231. 36) Se p. 104 1. 15 og noten dertil.
37) Cystitis i tilslutning til hypertrophia prostatae.
38) Otto er født 2% 1795. Pinsedag faldt paa denne datum i 1877.
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Hvad skal jeg Dig ønske? — naa! Gid Du maa
Bevare Alt, hvad Du eier,
Og at Du selv maa de hundrede naae,
Før Døden herfra Dig feier!
Og gid — deri er jeg interesseert —
Vi mangen en Vinter maa samles
Hvor af Dig >Tourné« der bliver begjert
Og med Jettonerne ramies,
Hvor Haabet paa Casque saa ofte brast,
Og vunden blev mangen en Solo;
Men gjaldt det at holde paa Venskab fast,
Der aldrig blandt os blev sagt Nolo!

Jeg gjengjældte hans Lykønskning med disse Linier paa
hans Fødselsdag den 27de Juli 1877.
>Syv Gange Ti er Støvets Aar?«
— Ja! det kan være i sin Orden
Med det Slags Støv, der gaaer og staaer
Almindeligt omkring paa Jorden;
Men det, som Gud et Kald medgav,
Der til en større Gjerning stævner,
Det ogsaa har et større Krav
Og ganske andre Leve-Evner!
Det er jo Aanden, frisk og stærk,
Der sig sit eget Legem bygger
Og gjennem Livets Storm sit Værk
Mod Død og Undergang betrygger;
Ei vorder Vandrer-Foden træt,
Ei slukkes ud i Øiet Glandsen,
Før hele Aandens Tegnebrædt
Er udfyldt og har vundet Krandsen!

Vel har Du røgtet tro dit Kald
I mange, mange Aar og Dage;
Men før fuldført det ansees skal,
Der endnu meget er tilbage!
Din Aand saasnart sit Maal ei naaer,
Dens Kræfter maae endnu anvendes;
— Ti Gange ti er dine Aar!
Først da kan muligt Alt fuldendes!

VIII

NUTIDEN. Tredie Aargang (1878—79). 1879. nr. 107. P- 6.

(HERMAN BANG:) »GAMLE BANG«
LØSE ERINDRINGER OM MIN BEDSTEFADER

e Fleste mindes vel at have set min Bedstefader, gamle
Bang, denne lille, kraftige, rødmussede Mand med de
D
buskede Øjenbryn og de spillende Øjne. Han var ialfald
kjendt af Mange, og selv kjendte han en Mængde Folk.
Naar han éngang havde set et Menneske, glemte han det
ikke let igjen, og havde han set en ung Mand, eller især
en ung Pige, to, tre Gange, saa benævnte han dem strax
med »Du«. Jeg har derfor aldrig kjendt et Menneske, der
havde et saa stort Dusbekjendtskab. Heller aldrig En, der
havde saamange Niecer. I alle de Huse, hvor han var en
stadig Gjæst, kaldte nemlig Ungdommen ham »Onkel«
Bang, og man skulde lede efter en bedre Onkel. Den ældre
Generation holdt fast ved Benævnelsen »gamle Bang«, et
Navn, han havde arvet efter sin Fader. Bedstefader sagde
selv spøgende, at han aldrig havde været ung, men han
var jo virkelig ogsaa saa gammel, at kun Faa kunde huske
ham som ung. Længer end til »Etatsraad Bang« gik de
Flestes Hukommelse ikke, og de Yngre kj endte ham kun
som Veteranen. Men der blev engang i en Skaaltale sagt
til ham (man smigrer meget herhjemme, skjøndt aldrig saa
meget som i Skaaltaler), at »gamle« Bang var den Yngste af
de Unge. Og denne Gang havde Smigreren Ret. Bedste
fader var ung lige til sin Død, lige til han lukkede sine
kjærlige Øjne havde han et ungt Sind. I en versificeret
Livsskildring, som han ikke har villet have udgivet, siger
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han selv ved at omtale sin Ungdom, at han var lykkelig
og nød Livet
>men forbuden Frugt aldrig jeg smagte«.1)

Det er Hemmeligheden ved saadanne Oldinges Kraft, og
man kunde maaske sætte disse simple Ord som Indskrift
over en hel Række af den Slags Menneskers Liv.
Indtil sin sidste Tid vilde min Bedstefader være be
skæftiget; han maatte arbejde, og den Rastløshed, der var
et Særkjende for ham, tiltog med Aarene. Men efterhaanden som han blev ældre, tog hans Praxis naturligvis
af: de Gamle døde bort, og de Unge havde lært at sværge
til andre Faner. Desuden er det geniale Blik for Sygdom
mens Natur, som han beholdt lige til det Sidste, ikke nok
for en Huslæge; hans Hænder maa være sikkre, og hans
Øre skarpt. Men gamle Bang rystede paa Haanden, og
hans Øre hørte ikke mere godt. Derfor bad hans Nærmeste
ham ogsaa ofte om at opgive sin Praxis og de faa Huse, der
trofast hang ved ham. Det vilde han imidlertid ikke; han
havde — og hvem vil vel undre sig derover — ondt ved
at forstaa, at han, der havde opdraget den danske Læge
stand, ikke mere slog til, og at selv de herligste Evner
sløves, naar man er højt over de fire Snese Aar. Saa bar
de Trofaste over med ham, og hvis de ogsaa tog en anden
Læge ved Siden af — hvad gjorde det, naar han blot ikke
vidste det? Jeg er undertiden ved at betragte min Bedste
faders Liv kommet til at tænke paa, at det er det sande
Kjendetegn paa den store Mand, at Mange elsker hans
Alderdom, — jeg mener her ikke den berømte, men den
hjertensstore Mand. Ikke Faa kalder Hjertets Storhed for
den eneste sande; maaske de ikke er langt fra at have Ret.
Da Praxis’en altsaa ikke kunde opfylde Bedstefaders
Tid, maatte han se at faa den udfyldt med Andet: han
skrev Vers, Vers fra Morgen til Aften. Jeg har efter hans
Død fundet saadanne Masser af Manuskripter, at det vilde
være ubegribeligt, hvorledes man kunde skrive saameget i
x) Se p. 16 1. 20.
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et helt Liv; han har skrevet det i de sidste tre, fire Aar.
Undertiden søgte han at faa Noget af det udgivet. »Ikke
paa Forlag«, sagde han til mig, »det gaar ikke, de tager
kun det franske Skidt, men i Kommission«. Jeg løb rundt
til en Mængde Bogtrykkere, men da jeg ikke maatte sige
Navnet, vilde Ingen trykke det. Skriften var saa daarlig.
En af dem, jeg henvendte mig til, læste Manuskriptet igjennem — eller han sagde, at han havde læst det igjennem —
men vilde ikke trykke det, fordi han fandt det »umoralsk«.
Jeg lo himmelhøjt, og Manden blev meget fornærmet. Men
hvad man end kan sige om »gamle Bangs« Produktion,
umoralsk var den visselig ikke.
Man har undret sig meget over, at en saa begavet
Mand kunde føle Tilfredsstillelse ved saadanne aandløse
Rimerier. Jeg tror, det var en Naturtrang for Bedstefader
at rime: han maatte rime, og han havde en umaadelig
Lethed deri. Han skrev hurtigere et rimet Brev end et
Brev i Prosa, og satiriske Digte kunde han ryste ud af
Ærmet. Derfor kom der ogsaa ofte et Par Fødder for
meget, — det brød han sig mindre om. Enten var Bed
stefader altid inspireret, eller ogsaa behøvede han ikke at
være inspireret, thi Digte kunde han altid skrive. Selv
naar han var for svag til at kunne skrive, rimede han.
Den sidste Sommer, han levede, var han en Tid meget
syg, og jeg vaagede et Par Nætter hos ham; uden at han
vidste det, holdt jeg Vagt i et tilstødende Værelse, — han
vilde aldrig have tilladt, at Nogen vaagede for hans Skyld.
Hen paa Natten vaagnede han, og jeg hørte ham tale højt
med sig selv. Da jeg gik hen til Døren, kunde jeg skjelne
Ordene: han lavede Vers. Naar han havde et Vers fær
digt, blev han ved at gjentage det med megen Pathos,
indtil han troede at kunne huske det. Saaledes blev han
ved hele Natten. Næste Morgen, medens hans Seng blev
redt, skrev han Digtet med rystende Haand. »Jeg lavede
inat et Digt om en rødhaaret Dame«, sagde han til en af
sine Døtre.
Undertiden gav han os, naar Familien spiste hos Bed-
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steforældrene om Søndagen, et Theater-Stykke at læse. Vi
var ikke altid saa glade ved denne Fornøjelse, og somme
Tider læste vi ikke Meget af det: Bedstefader fordrede
ikke, at vi skulde referere Indholdet. Engang gav han mig
et Lystspil at læse højt. Da vi var midt i Oplæsningen,
kom Bedstefader ind. Jeg læste saa godt, jeg kunde; men
jeg tilfredsstillede neppe Forfatteren — det er overhovedet
svært for en Oplæser at tilfredsstille det Oplæstes For
fatter! — thi efter nogen Tids Forløb tog han selv Bogen
og læste Resten. Der var noget paa éngang Rørende og
Sørgeligt i den Begejstring, hvormed han læste det svage
Arbejde. »Ja«, sagde han, idet han lukkede Bogen, »jeg
synes ogsaa, det er kjønt, men Theatret vilde dog ikke
ha’e det — det er underligt nok«.
Bedstefaders Gavmildhed var næsten blevet et Ord
sprog: han tænkte ikke alene paa Alle, men paa Alt, det
vil sige, han gav ikke blot til Alle, men han forstod ogsaa
at give til rette Tid. Den, der fik sine Penge kvartalsvis,
kunde i Kvartalets sidste Maaned vente et Tilskud fra hans
gavmilde Haand, og til Studenterne og de andre Unge i
Familien sendte han de sidste Dage i Maaneden en »blaa
Lap«.2) Det er denne Omtanke, der giver Gaverne deres
Værd, Gavmildhed med lukkede Øjne formaar jeg ikke
at beundre.
Man har talt meget om »gamle Bangs« Forfængelighed,
og man har maaske havt Ret. Men man bør ikke glemme,
at han tilhørte en Tid, hvor ydre Hæderstegn sattes meget
højt, og hvor det at hædres af sin Konge var Enhvers
højeste Ærgjerrighed. Bedstefaders Hengivenhed for Konge
familien var grændseløs, og han maatte derfor naturligvis
sætte megen Pris paa ethvert Bevis paa dens Venskab. Jeg
har aldrig set ham saa inderlig glad, som da han paa Fre2) De første tikronesedler udstedtes efter kgl. kundgørelse af 4/s
1875. Le havde lyseblaat tryk paa den ene side og intet tryk paa den
anden. Efter kgl. kundgørelse af 27/e 1891 afløstes de af sedler, der
var brune paa begge sider. — Velvilligst meddelt af museumsinspektør,
mag. art. Georg Galster.
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densborg havde faaet Frelsersordenen af Kong Georg.3) For
ham var Intet højere end hans Konge, og han blev aldrig
træt af at besynge Kongeslægten. Hvis hans Sange ikke
var udmærkede, var de dog godt mente, og de blev godt
modtaget. Især hang han ved Enkedronningen4) med inder
lig Hengivenhed. Kristian den ottende og Caroline Amalie
var for ham Idealet af et Kongepar, og han, der ikke
gjemte Meget, har med Omhu gjemt hver Linje, han havde
modtaget fra dem Begge. De fleste Breve, han efterlod,
— Størstedelen havde han brændt — var fra den konge
lige Familie; dog fandtes tillige nogle fra berømte Mænd,
mest Digtere, der var blevet raadspurgte angaaende hans
Bøger, og som nu svarede. Hvor det maa være svært at
sige Sandheden, siden selv disse Folk ikke har formaaet at
sige den. Muligvis vilde de, der havde Kompetence til at
dadle, have handlet rettere i at sige deres Mening istedetfor at smigre. Men de har vel ikke villet gjøre ham ondt,
og de har tænkt, at Alle har Svagheder, og at — til Sy
vende og sidst — en Svaghed, der ikke skader Nogen,
ikke er farlig for Nogen.
Jeg har kort efter min Bedstefaders Død set et Par
Biografier af ham. Navnlig den ene var meget smuk, i den
anden forekom det mig, at L’hombre-Bordet spillede en
noget for stor Rolle.5) Bedstefader spillede meget, men
dog ikke altid, og ofte spillede han ligesaa meget for at
more os som sig selv. Rigtignok var det ikke morsomt at
spille med ham, thi han skjændte under Spillet meget hef
tigt; men det vidste han jo ikke. Han holdt nok af at
vinde, og det glædede ham meget at gøre os »slem«. Vi
blandede derfor undertiden Kortene saaledes, at han fik
»de Store paa Haanden«. Saa lo han altid hjerteligt.
3) Se p. 162 1. i og noten dertil.
4) Caroline Amalie (1796—1881). Se noten til p. 120 1. 11.
5) Herman Bang tænker ved den ene biografi muligvis paa J. Leh
manns artikel i Bibliothek for Læger, 6. række, VIII, p. 164—72> ve(l
den anden sikkert paa Ottos foran, som Tillæg VII, trykte erindringer.
Se iøvrig Smith & Bladt: Den danske Lægestand. 5. udg. 1885. p. 9.
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Sjelden er en Hustru blevet saaledes tilbedt som min
Bedstemoder. Hans første Kone, hans Ungdoms lykkelige
Kjærlighed, døde tidligt, efter faa Aars Ægteskab. Hvis
han havde elsket hende med Ungdommens Glød, elskede
han Sofie Dahlerup, sin anden Hustru, med al sin Mand
doms stærke Inderlighed. Han har besunget hende gjennem
halvtredsindstyve Aar, og i Sangene til hende bæver under
tiden en ægte Sangbund. Hans Kjærlighed til hende var
altid lige stærk, og selv da hendes Aand svækkedes, saae
han i hende sin Manddoms aandfulde, skjønne Ledsagerske.
Denne dybe Hengivenhed var hans Livs inderligste Følelse,
og det var den, man mærkede hyppigst. I Almindelighed
holdt Bedstefader ikke af at tale om sine Følelser, og han
hadede Følsomhed, fordi han ansaa den for Affektation.
Ogsaa bar han i Virkeligheden sine store Sorger med et let
Sind. Men man vilde tage storlig Fejl, hvis man troede, at
han var uimodtagelig for Sorgens Indtryk. Langt snarere
tror jeg, han frygtede for at lade sig overvælde af Sorgen,
og derfor stod imod. Alligevel har jeg ofte set ham dybt
rystet og nedslaaet.
Hvis man — siger en fransk Forfatter — vil sige mig,
hvorledes en Mand er død, skal jeg sige Dem, hvorledes
han har levet.6) Han har havt Ret. Maaske er hele Livet
en Skole, hvor vi skal lære den Kunst at dø, ialfald er
Alderdommen det. Bedstefader havde lært den store Kunst.
Jeg kan ikke sige, om han var en Kristen i dette Ords
strengeste Betydning. Personlig tvivler jeg om, at Kristen
dommens store Forsoningsbudskab var blevet Klarhed for
6) Herman Bang tænker rimeligvis paa Pierre Charron : Traite
de la sagesse, der udkom i 1601, og hvis livre II, chap. 12 er trykt i
Darmesteter & Hatzfeld : Morceaux choisis des principaux écriwains
. . . du XVle siede. Dennes første udgave udkom i Paris 1876, og
Herman Bang har antagelig brugt den til sine franske studier i de nær
mest følgende aar. Det nævnte sted hos Charron indeholder udtalelser
som: »Pour juger de la vie, il faut regarder comment s’en est porté
le bout . . .« og: »Lon ne peut bien juger de quelqu’un . . ., que lon
ne luy aye veu jouér le dernier acte de sa comedie . ,
Velvilligst
meddelt af mag. art. Eliden Meyeh.
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ham: han elskede Gud som den Gode og Retfærdige, og
han beflittede sig hele sit Liv paa at tjene ham, han gjorde
sin Gjerning i Tillid til ham og takkede ham, naar den
lykkedes. Men han vidste ogsaa, at han gjorde sit Bedste,
og Mennesker, der tjener Gud saaledes, kan undertiden
synes sig selv ej at trænge til en uendelig Forsoning. Man
vogte sig for at dømme dem derfor 1 Jeg skylder Sandheden
at tilstaa, at dette kun, som sagt, er min personlige Over
bevisning. Muligvis deles den ikke af Andre.
Ialfald døde min Bedstefader roligt saaledes som den,
der har en Vished midt i det Uvisseste af Alt. Han, der
havde staaet som Læge ved Tusinders Dødsleje, vedblev
ogsaa at være Læge ved sit eget. Han følte den svindende
Puls og beregnede, hvor lang Tid han kunde have tilbage.
Han vilde, da Dødskampen begyndte, ikke have Nogen om
sig — han vidste jo, hvilken Rædsel Døden indjager
Livet, — men hans Øjne, der var brustne, saae ikke de
Grædende omkring ham. Imidlertid blev hans Puls svagere
og svagere, og Aandedrættet mer og mere besværligt.
Pludselig rejste han sig op i Sengen og stemmede med en
sidste Kraftanstrengelse Fødderne mod Fodenden: »Nu kom
mer det«. Det var hans sidste Ord — et Minut efter var
han død.*)7)
Herman Bang.
♦) Den berømte afdøde Læge var fra Fødselsstiftelsen, fra Frede
riks Hospital, fra sin store Praxis og endelig paa Grund af en utræt
telig Hjælpsomhed mod talrige Fattige saa almindeligt kjendt og af
holdt, at ovenstaaende Erindringer om Mennesket, ikke om Lægen,
Gehejmeraad Bang, vistnok vil læses med Interesse. Hans Dødsdag
falder i denne Maaned, og Artiklen her er nærmest baade fremkommet
og optaget nu i den Anledning.8)
R. A.
7) Om Bangs død se Herman Bang: Haabløse Slægter. 1880.
p. 24—26.
8) Bang døde l2/io 1877. Herman Bangs artikel i Nutiden frem
kom n/io 1878.
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Datter af i. ægteskab:
Anna Dorothea Hansen. Født 1794. Gift 1832 med greve,
stiftamtmand over Viborg stift, kammerherre Frantz Vilhelm
Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen (1790—1843), der tidligere havde
været guvernør i Ostindien og først havde været gift med Char
lotte Fabri cius.
Boltens billede eksisterer ogsaa som et meget stort oliemaleri
(h. 133 cm. b. 117 cm.). Om dette er malet af Bolten selv, eller om
det er en kopi, kan ikke afgøres. Det er stærkt overmalet og, kunst
nerisk set, af ringe værdi. Det har i sin tid tilhørt Oluf Bangs søn,
pastor Frederik (Frits) Ludvig Bang (1816—75), og skal have været
benyttet som rullegardin i Adserballe præstegaard og senere være
bleven restaureret af en maler i Horsens. Forfatterinden, frøken
Bertha Holst, adoptivdatter af Nicoline (Nini) Sophie Holst, Frits Bangs
datter, skænkede for faa aar siden billedet til Medicinsk Selskab i
København.

3. (p. 347). Oluf Lundt Bang (1788—1877). Olie
maleri af David Monies, signeret: D. Monies 1838. H. 69 cm,
b. 58 cm. Tilhører fru Agnes Larsen, Frederiksberg, Oluf
Bangs sønnedatter.

4. (p. 349). Oluf Lundt Bang (1788—1877). Tegning
i blyant, tusch og hvid farve af Johan Vilhelm Gertner
(1818—71), signeret: I. Vilhelm Gertner 1846. H. 23,5 cm.,
b. 19 cm. Tilhører Det nationalhistoriske Museum paa Fre
deriksborg.
5- (P-351)- Oluf Lundt Bang (1788—1877). Fotografi.
H. 18,2 cm., b. 14,5 cm. Dette fotografi ligger til grund for
I. W. Tegners litografi fra 1868, da Bang blev 80 aar. Til
hører dr. med. G. V. Th. Borries.

6- (P- 353)- Oluf Lundt Bang (1788—1877). Fotografi.
Tilhører dr. med. G. V. Th. Borries.
7- (p- 355)* Oluf Lundt Bang (1788—1877). Fotografi.
Tilhører teaterhistoriker Robert Neiiendam.
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8- (P- 357)- Oluf Lundt Bang (1788—1877). Buste i
marmor af Th. Stein, signeret: T. Stein 1879. — CarlReitzel:
Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejder paa . . . Charlottenborg- Udstillingerne 1807—1882. 1883. p.641. — Th.Stein:
Udførte Arbejder i Tidsrummet 1845—1893. 1893. p. 15 og
19. Tilhører Rosenborg Brøndanstalt. — I gips findes bu
sten i adskillige eksemplarer.
I Erslew: Forfatter-Lexicon. Suppl. I. omtales p. 65 en buste af
Bang, udført af Adelgunde Herbst 1841. Den har været udstillet paa
Charlottenborg 1843 (Reitzel: Op. cit. p. 715). Det har ikke været
muligt at opspore den.

9- *(p. 359). Oluf Lundt Bangs vaabenskjold (som stor
korsridder af Dannebrog) paa Frederiksborg. Hele pladens
h. 63,5 cm. og b. 48 cm. Valgsproget foroven: quo simplitius EO RECTius. — Se Indledningen p. (XIX) og XLIV.

10. (P- 359)* Rødt laksegl fra Bangs ansøgning til Det
medicinske Fakultet om at maatte forsvare sin doktorafhand
ling for graden. Ansøgningen er dateret 8.Febr. 1812, hvilket
vel er en skrivefejl for 1813. Nederst til højre i seglet ses et
B. Samme segl findes paa flere skrivelser fra Bang fra om
kring 1810—20, muligvis ogsaa tidligere og senere (Univer
sitetets Arkiv).

11. (p. 359). Bangs underskrift paa hans d. 6 Octb. 1814
daterede skrivelse til Det medicinske Fakultet, i hvilken
han meddeler dette, at han er bleven ansat som adjunkt
og notar ved samme (Universitetets Arkiv).
12. (p. 361).
størrelse.

De to sidste vers af Livs Minder, 2/s

13. (P* 361)« Oluf Lundt Bangs og hans to hustruers
grav paa Assistens Kirkegaard, København, afd. C, nr. 671.
Se Indledningen p.XLVII. Den hvide marmorplades h. 52 cm.,
b. 55 cm. Fot. 1927.

342

i4- (P- 363)- Sophie Bang, f. Dahlerup (1801—78).
Oliemaleri af Vilhelm Bendz fra c. 1830. H. 53>5 cm->
b. 42,5 cm. Tilhører dr. med. G. V. Th. Borries.
15. (p. 365). Sophie Bang, f. Dahlerup (1801—78).
Oliemaleri af David Monies, vistnok fra 1833.
95 cm->
b. 80 cm. Signatur skal findes under rammen. Tilhører
fru Clara Lehnsted, Hellerup, Sophie Bangs sønnedatter.
16. (p. 367). Sophie Bang, f. Dählerup (1801—78).
Farvelagt tegning, signeret: C. K.1839 [Niels Christian Kierke
gaard]. B. 23 cm. Tilhører dr. med. G. V. Th. Borries.
A'

17. (p. 369). Sophie Bang, f. Dahlerup (1801—78).
Oliemaleri af Andreas Hunæus, signeret: A. Hunæus. 1846.
H. 26 cm., b. 22,5 cm. Tilhører fru Elna Flindt, Sophie
Bangs datterdatters datter.
18. (p. 371). Sophie Bang, f. Dahlerup (1801—78).
Fotografi H. 18,2 cm., b. 14,5 cm. fra 1868, samtidigt med
fig. 5. Tilhører dr. med. G. V. Th. Borries.

19. (P* 373)- Christella (Stella) Bang (æ Mynster)
(1815—60). Fotografi efter daguerreotypi efter tegning.
Denne kendes nu ikke, men er sandsynligvis af C. Olsen
og udført i samme aar (1840) og i samme størrelse. som
tegningen af Louise Bang (fig. 21). Fotografiet tilhører
fru Gudrun Mynster Petersen, Hellerup, Stella Bangs datter
datter.
20. (P’375)* Frederik (Frits) Bang (1816—75). Foto
grafi. Tilhører forfatterinden, frøken Bertha Holsts arvinger.
21. (P- 377)- Louise (Visa) Bang (ro Aarsleff) (1818—
86). Farvelagt tegning, signeret: C = Olsen 1840. Selve
tegningen h. 17 cm., b. 15 cm. Tilhører fru Olga Aarsleff,
Præstø, Visa Bangs svigerdatter,

343

22. (p. 379). Vilhelm Bang (1827—90). Fotografi. Til
hører fru Clara Lehnsted, Hellerup, Vilhelm Bangs datter.

23. (p. 381). Olivia (Lilla) Bang (ro Hassing) (1829—
1908). Oliemaleri af Adam August Müller fra 1843, signe
ret: AM. H.3ocm., b.23,5cm. Tilhører dr.med.G.V.Th.
Borries, Lilla Bangs dattersøn.
24. (p. 383). Olivia (Lilla) Bang (ro Hassing) (1829—
1908). Oliemaleri af August Schiøtt, signeret: August Schiøtt
1852. H. 39 cm., b. 30 cm. Tilhører fru Elna Flindt,
Lilla Bangs datterdatter.

25. (p. 385). Franzisca (Fanny) Bang (ro Aarestrup)
(1839—1907). Farvelagt fotografi. H. 18,5 cm., b. 14,3 cm.
Tilhører dr. med. G. V. Th. Borries, Fanny Bangs søster
datters søn.
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Aall, Niels. 218.
Aamodt, Christine, f. Lund. xliv.
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Aamodt, Ole. xliv.
Aarestrup, Albert. 187, 272.
Aarestrup, Andreas The odor. 238,
272, 274.
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XLVIII, 218, 256, 329—35.
Balle, Nicolai Edinger. 23, 213, Bang, Ingeborg, f. Madsen, xxiv—
282.
xxvi.
Ballesig, Joachim. 35, 216.
Bang, Jacob Hansen. 208.
Bang, Agnes. Se Larsen.
Bang, Jens Jørgensen, xix, xx.
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Bang, Clara. Se Lehnsted.
12, 13. 19. «7«. 326, 339. 345Bang, Fanny. 187, 272.
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254, 292.
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Vilhelm, prins af Hessen-Kassel.
248.
Vilhelm, Hertug af Holsten-Sønderborg-Glücksborg. 264.
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sel. 92, 232, 236, 242, 264,
295» 296, 304.
Vilhelmine Marie, prinsesse af Dan
mark. 214, 231.
Vogt, Adelgunde Emilie, f.Herbst.
341.
Wahlberg, A. M., f. Ekman. 235.
Wahlberg, Emilie Sophie. Se Ret
zius.
Wahlberg, N. F. 235.
Walker, Cathrine Elisabeth, f. Colsmann. 230.
Walker, Marie Amalie. Se Callisen.
Wasserfall, Cathrine Elisabeth. Se
v. Stemann.
Wasserfall, Peter. 230.
Wawruch, Andreas Ignaz. 55, 223.
Wedel-Heinen, Julius Christian Fre
derik. XLVi, 197, 276, 319.
Wengel, Niels Adolph. 21, 212,
281.
Werlauff, Erich Christian. 231.
Wieland, Christoph Martin. 221.

Willem, konge af Württemberg.
300.
Wilhelm, hertug af Nassau. 300.
Willem II, konge af Holland. 245.
Winther, Christian. 250.
Withusen, Carl Christopher. 123,
125, 252, 292.
Woroncov, Ivan Ilarionovic. 112,
247.
Wroblewski, Otto B. 248.

Zinck, Georg. 210.
Zinck, Marie Elisabeth, f. Thomsen.
16, 210.
Zukovskij, Vasilij Andrejevic. 113,
247, 248.
Øllgaard, Juliane Marie Charlotte
Louise Frederikke, f. Bie. 339.
Øllgaard, Nicolai Esmark. 339.
Øllgaard, frøkner. 339.
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. 191 1. 24. ttf. Læs: tit.
. 225, noten til p. 58 1. 20. Tilføjelse: . . . Arzt ist eigentlich Pinel;
Alters und Schwäche halber hat er aber das Ganze dem Dr. Esqui
rol, einem wackern, höchst zuvorkommenden Manne, überlassen.
Dieser besitzt eine herrliche Sammlung von 500 in Gyps abgebildeten Hirnschädeln von Wahnsinnigen, und eine grosse Menge Zeichnungen ... — C. Otto : Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich,
Grossbritannien und Holland. Hamburg 1825. II. p. 113.
. 234, noten til p. 88 1. 7. Abildgaard. Udgaar.
. 245, noten til p. 107 1. 5. storhertugindens. Læs: storfyrstindens.
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