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FORORD

Ved Afslutningen af nærværende Arbejde er det mig en kær Pligt 
at bringe en Tak til de mange Personer og Institutioner i Ind- og 
Udland, der har været mig behjælpelige ved Forundersøgelserne.

Fremstillingen bygger i væsentlig Grad paa utrykt Kildemateriale, 
og det har været af uvurderlig Betydning, at Hans Majestæt Kong 
Christian X  gav mig Adgang til Benyttelse af den i Kongehusets 
Arkiv beroende, meget omfangsrige Brevveksling mellem Prins Chri
stian Frederik (Christian V III) og Vargas. For denne Tilladelse 
er jeg dybt taknemmelig.

Hertug Ivan Vargas Machuca i Rom beder jeg modtage en 
hjertelig Tak for den Liberalitet, hvormed han gav mig Lov til 
at gennemgaa sit for Vargas’ Historie yderst vigtige Familiearkiv. -  
Endvidere staar jeg i Taknemmelighedsgæld til en Række Enkelt
personer, der har ydet værdifuld Hjælp ved forskellige Undersøgel
ser, saaledes især Bibliotekar Jacometti, Siena, Dr. P. Maruzzi, Turin 
og Dr. Luigi Pancrazi, Cortona.

Endelig vil jeg gerne rette en varm Tak til Museumsinspektør, 
Dr. phil. Karen Callisen, der har gennemlæst hele Manuskriptet og 
givet mig Raad og Vejledning med Hensyn til de mange Problemer 
af naturvidenskabelig Art. Hendes Interesse og altid redebonne Hjælp
somhed har været mig en meget stor Støtte.

Ved Indsamlingen af et saa vidtspredt Stof har jeg maattet vende 
mig til talrige offentlige Institutioner, uden hvis Bistand det ikke 
havde været muligt at finde Tingene frem. Jeg bringer derfor en 
oprigtig Tak til det danske Rigsarkiv, Landsarkivet for Sjælland, 
Mineralogisk Museums Arkiv, Oldskriftselskabets Arkiv (National
museet), Bakkehusmuseets Arkiv, Zoologisk Museums Arkiv, Det kgl. 
Bibliotek, Universitetsbibliotekets 1. og 2. Afdeling og Arkivet paa 
Brahetrolleborg. Desuden til Riksarkivet i Oslo og Stockholm, Univer
sitetsbiblioteket i Lund og Uppsala, Generallandesarchiv, Karlsruhe, 
Les Archives de France, Paris, Archivio di Stato i Firenze, Napoli og



Cagliari, Biblioteca Nazionale i Firenze og Napoli, samt Curia Epi- 
scopalis, S. Miniato (Pisa).

Sidst, men ikke mindst, er det mig magtpaaliggende at udtale en 
ærbødig og hjertelig Tak til Carlsbergfondet, som har støttet Bogens 
Udarbejdelse og glædet mig ved at muliggøre dens Trykning.

København. December 1958.
Else Kornerup.



INDLEDNING

Naar det i det følgende skal forsøges at give en Levnedstegning 
af Grev Edouard Vargas Bedemar, maa Berettigelsen hertil ikke i 
første Række søges i hans kunstneriske eller videnskabelige Indsats, 
skønt han i begge Henseender har udfoldet en fabelagtig Produktivi
tet. De skønlitterære Arbejder fra hans unge Aar hæver sig i det 
højeste til en fingernem, smagfuld Epigondigtning, og hans natur
videnskabelige Skrifter bragte aldrig banebrydende Resultater. Ikke 
desto mindre fortjener han sikkert at drages frem af Glemselen. Hans 
Betydning for den mineralogiske Videnskab i Danmark er nu alminde
ligt anerkendt, baade naar det gælder kyndig Indsamling af Mineraler 
til vore Museer og selvstændig-kritisk Vurdering af geologiske Fæno
mener. Mest af alt er det dog i Kraft af sin Skæbne og sin Personlig
hed, at Vargas har Krav paa at mindes. Han hørte til de ikke helt 
sjældne Naturer, der betyder mere ved deres Væren end ved deres 
Værk. Hans eventyrlige Livsgang førte ham vidt omkring, i mange 
Lande og i de mest forskelligartede Milieuer. Overalt var han i Stand 
til at fængsle dem, han kom i Berøring med, og endnu ud over Dø
den formaar han at øve sin gaadefulde Magt over Menneskers Sind.

Ved Fremstillingen af Vargas’ Liv er Hovedvægten overvejende 
lagt paa hans Virksomhed i Danmark 1809-1847, derunder ogsaa 
hans nære Forhold til Kong Christian V III, men da han ved sin 
Ankomst til vort Land var 41 Aar gammel og saaledes allerede havde 
tilbagelagt den vigtigste Udviklingsperiode i et Menneskes Liv, var 
det nødvendigt som Forudsætning at give et Overblik over Ungdoms- 
aarenes Oplevelser. Den første -  og største -  Vanskelighed ved en 
Skildring af Vargas’ Barndom og tidlige Ungdom er det snart 200- 
aarige Spørgsmaal om hans Ret til det adelige Navn, hvorunder han 
er blevet kendt. I Tyskland blev han allerede saa tidligt som 1792 
af skønlitterære Kritikere identificeret med Forfatteren Carl Grosse 
fra Magdeburg, og denne Opfattelse er gennem Bogfortegnelser og 
Omtale i litteraturhistoriske Arbejder ført videre til vore Dage. I 
Italien og Danmark, hvor man ikke kendte de tyske Anklager for
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Navnesvindel, blev Vargas vel i Almindelighed anerkendt som Greve 
af spansk Afstamning, men i begge Lande havde han talrige Mis
undere og Fjender, som intet hellere ønskede end at demaskere ham. 
Skønt hans Legitimationspapirer tilsyneladende var i den skønneste 
Orden, maatte hans fuldstændige Isolation fra sin Slægt og det my
steriøse Slør, der hvilede over hans Oprindelse og første Ungdomsaar, 
give rigeligt Stof til Mistanke. For den, der vilde skrive Vargas’ Bio
grafi, var det da et uomgængeligt Krav først at prøve at udfinde, 
hvem han egentlig var. I en Bog »Graf Edouard Romeo Vargas -  
Carl Grosse. Eine Untersuchung ihrer Identität«, 1954, har jeg be
handlet dette Problem. Skønt intet absolut fældende Bevis har kunnet 
fremføres, er det dog lykkedes at skaffe saa mange Indicier til Veje, 
at Vargas’ Identitet med Grosse maa betragtes som overvejende sand
synlig. Den nævnte Undersøgelse byggede paa et omfattende historisk 
og litterært Kildemateriale og skal ikke gentages her. Det maa være 
tilstrækkeligt at henvise til den som Begrundelse for, at Grosses Ung
domsoplevelser i Tyskland i det følgende skildres som Optakten til 
det betydningsfulde Aar 1792, da han for Alvor sagde sig løs fra sit 
gamle Jeg og i Italien genopstod som Grev Vargas.



VARGAS’ TILV Æ RELSE SOM CARL GROSSE 
1768-91

1. KAPITEL 
GÖTTINGEN

1. Student.
Carl Friedrich August Grosse blev født i Magdeburg den 5. Juni 

1768 som Søn af Lægen, den senere Hofraad Christoph Ernst Grosse 
(t  1790) og Dorothea Elisabeth Amalia, f. Schröder ( f  efter 1790).1 
Om hans Forhold til Forældrene ved man intet udover, at han 1788 
dedicerede sin Fader første Bind af »Magazin für die Naturgeschichte 
des Menschen« med de smukke Ord : »Dem vortref lichsten, menschen
freundlichsten Arzte, seinem geliebten Vater widmet diesen ersten 
Band der Herausgeber«.

Grosse havde paa dette Tidspunkt allerede været borte fra Hjem
met siden 26. April 1786, da han blev immatrikuleret i Göttingen 
som medicinsk Student. Han opholdt sig her fra April 1786 til Okto
ber 1788 og maa have været overordentlig flittig. Foruden sit Fag
studium dyrkede han adskillige andre Videnskaber. Til det omtalte 
»Magazin für die Naturgeschichte des Menschen« skrev han flere 
naturfilosofiske Afhandlinger, og i 1788 udkom et æstetisk-filosofisk 
Skrift: »Ueber das Erhabene«. Det religions-filosofiske Arbejde: 
»Helim oder Ueber die SeelenWanderung«, der udkom 1789, er sand
synligvis ligeledes blevet til i Göttingen.

Men Grosse gav sig sikkert ogsaa Tid til at nyde Studenterlivets 
Glæder. Ret hurtigt sluttede han et nært Venskab med en Fagfælle, 
Philipp Michaelis, Søn af den berømte Orientalist, Professor J. D. 
Michaelis, og gennem ham fik han Adgang til Professorhjemmet. 
Tidligt udviklet og levende interesseret som han var, fik han stærk 
Indflydelse paa sine Omgivelser, og ikke blot Vennen Philipp, men 
ogsaa dennes Søster Louise blev fortryllet af den magiske Kraft, der 
udstraalede fra hans Personlighed. Den purunge Louise, som var 
vant til at være det feterede Midtpunkt i den lille Bys Selskabsverden,
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havde straks en Følelse af i Grosse at møde noget ganske forskelligt fra 
de kurtiserende Herrer, der ellers omsværmede hende. Han virkede 
paa een Gang skræmmende og dragende paa hendes letfængelige 
Gemyt, men da baade Philipp og Grosse 1788 forlod Göttingen for 
at drage til andre Universiteter, fortsatte hun foreløbig sin flagrende 
Ungpigetilværelse, som den ældre Søster Caroline saa rammende har 
karakteriseret: »Tanz für die Füsse, Nahrung für die Eitelkeit -  
Rosen auf dem Gewand«.2 Helt saa overfladisk var Louise dog ikke. 
Hun læste Shakespeare saavel som moderne fransk og tysk Skøn
litteratur -  det sidste dog kun i Smug »bei der gütigen Nacht
lampe«.3 De kritiske Angreb paa Religion og Moral, som hun mødte 
i de forbudte Bøger, frigjorde hende efterhaanden fra Hjemmets 
Autoritet, og ved Grosses Tilbagevenden i Sommeren 1790 var den 
20-aarige Louise derfor moden nok til at følge og til Dels forstaa hans 
dristige Tankeflugt.

2. Marquis og Malteserridder,
Allerede før Grosses Ankomst havde Philipp forberedt sin Familie 

paa forbavsende Forandringer. Han fortalte, hvorledes Vennen havde 
ægtet en italiensk Adelsdame, der kort efter var død, og at han der
ved var blevet Arving til hendes Godser og Titler. Foreløbig kaldte 
han sig dog kun Marquis v. Grosse, ikke Grev Vargas.1 Grosse havde 
forøvrigt ogsaa selv givet visse Hentydninger til denne betydnings
fulde Begivenhed. Hans Debutbog fra 1788: »Ueber das Erhabene« 
indledes med en Slags Dedikation til en ung romersk Dame, Laura, 
hvis Aand, Kundskaber og vidtfavnende Forstaaelse for tysk Kultur 
prises i høje Toner. I en Bog fra det følgende Aar omtales den til
bedte Laura imidlertid som død.2 Da han 1790 vendte tilbage til 
Göttingen som Marquis, Grève, Malteserridder og sørgende Enke
mand, havde han saaledes været forudseende nok til gennem For
ordene i sine Bøger at søge at skabe Tiltro til den mystiske, uden
landske Hustru.

Philipp Michaelis bad sin Familie om at tage venligt mod Grosse 
og omgaaes ham med stor Hensynsfuldhed paa Grund af de Sorger, 
han havde haft. Tilfældigvis var Louise alene hjemme, da den ny
bagte Marquis kom paa Visit, og da han kom vandrende op ad 
Alléen i en pragtfuld grøn Uniform med Sølvdistinktioner og gule 
Opslag, med Malteserkorset paa Brystet og Kaarde ved Siden, er det 
letforstaaeligt, at den længe tilbageholdte Forelskelse slog ud i lys
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Lue. Moderen, som kort efter overraskede dem, fandt dem i en saa- 
dan Sindsbevægelse, at de ikke kunde skjule deres Følelser. Efter 
Grosses Ønske blev Professor Michaelis’ Tilladelse til Forbindelsen 
indhentet, men ellers bad han om, at Forlovelsen af Familiehensyn 
foreløbig maatte holdes hemmelig.

I den følgende Tid var ålt idel Lykke. De unge mødtes daglig, 
og Louise fik lange Breve fra sin Ven. Det varede dog ikke længe, 
før Rygterne i Byen begyndte at beskæftige sig med denne fornemme 
Malteserridder, der boede i en Villa med sin Tjener, men iøvrigt 
holdt sig borte fra al Omgang med Honoratiores. Ja , mærkeligt nok 
syntes han direkte at undgaa at træffe sammen med de tre engelske 
Prinser, der i disse Aar studerede ved Universitetet, og som flere 
Gange udtrykte Ønsket om at lære ham at kende. I Stedet søgte han 
Selskab med mindre heldige Personer af begge Køn. Han og Philipp 
Michaelis kom saaledes ofte hos Digteren Bürger, hvis Kone var 
kendt for sit letfærdige Liv, og som netop da var Philipps Elskerinde.3

Den gamle Professor Michaelis var stærkt alderdomssvækket og 
følte sig vel ligesom sin Kone beæret af det fornemme Parti, men 
hans to Svogre, Bysekretær Schröder og Overpostmester Schröder, 
prøvede paa forskellig Maade at demaskere Grosse. De udspionerede 
hans Post og erklærede ham for en Eventyrer uden dog at kunne 
fremlægge positive Beviser. Et Brev, som Professor Michaelis sendte 
til hans Moder i Magdeburg for at fortælle om Sønnens Forlovelse, 
fik kun det Svar, at hun ansaa denne Forbindelse for en stor Lykke, 
da han saa maaske vilde falde til Ro fra sit omflakkende Liv. Aaben- 
bart vidste hun intet om hans Ophøjelse i Adelsstanden.

Alle Forsøg paa at rokke Philipps og Louises Tillid til Grosse var 
dog forgæves. Skønt der var meget, som var den unge Pige uforstaae- 
ligt, var hun i den Grad forelsket og fortryllet af den mystiske Atmo
sfære, hvormed Grosse omgav sig, at hun var ganske utilgængelig for 
Slægts og Venners Forestillinger. Indesluttet i sig selv levede hun 
kun for ham. Hendes Broders Tillid til Vennen var ogsaa saa stor, at 
han i Harme over sine Morbrødres Anklager vilde duellere med dem, 
hvad der dog blev forhindret. Da Philipp i December 1790 dispu
terede for den medicinske Doktorgrad, optraadte Grosse som en af 
Opponenterne og deltog bagefter i Festen sammen med de andre 
Opponenter og Byens smukke Professordøtre Marianne Heyne, Doro
thea Schlözer, Lotte og Louise Michaelis.

Efter indtrængende Henstilling fra de to Svogre besluttede Pro-
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fessor Michaelis endelig at forbyde Grosse enhver Forbindelse med 
Louise, og i Foraaret 1791 forlod han derfor Göttingen. Før sin Bort
rejse lovede han Louise ubrødelig Troskab, men kort efter modtog 
hun fra Bremen et Brev, hvori han hævede Forlovelsen under Hen
visning til hendes Faders udtrykkelige Vilje. Louise troede dog, at 
det kun var et officielt Skinbrud, og at hun senere vilde høre fra 
ham igen. I fem Aar ventede hun og afslog andre Tilbud, men 1796 
ægtede hun Lægen G. R. W. Wiedemann, der senere blev Professor 
i Kiel. Sin Ungdoms store Kærlighed glemte hun aldrig, og 73 
Aar gammel skrev hun sine »Abgerissene Erinnerungen«, hvori hun 
fortalte om sit og Grosses Forhold, og hvorfra de ovenfor meddelte 
Oplysninger er hentede. Det er en rørende, ubehjælpsomt skrevet 
lille Bog, der tydeligt viser, hvor dybe Spor denne Oplevelse havde 
sat. For hele Livet havde den givet hende Mistillid til Mennesker, 
og som en stadig gentaget Klage lyder hendes Spørgsmaal: hvorfor? 
Var det kun en Leg for ham -  havde han aldrig elsket hende? Med 
Kærlighedens sikre Instinkt vidste hun, at det var Grosse, der nu 
levede som Grev Vargas i København, men hun gjorde intet Forsøg 
paa en Afsløring. Hun kunde ikke ødelægge den Mand, hun aldrig 
havde ophørt at elske.

Da Grosse 1791 forlod Göttingen, ønskede han kun hurtigst mu
ligt at glemme de Krænkelser, han dér havde været udsat for. I 
Romanen »Memoiren des Marquis v. G.«, 1792-95, tog han en 
blodig Hævn ved sin nærgaaende Skildring af Byen og især af Fa
milien Michaelis. Ethvert af dens Medlemmer, ogsaa den trofaste 
Philipp, var let genkendelige bag den ondskabsfuldt karikerede Ma
ske. Kun Louise havde han skaanet, og det ømme, yndige Ungpige- 
billede, han har tegnet af hende, kunde tyde paa, at Følelserne ogsaa 
for ham havde været Alvor.

Fra og med Sommeren 1791 ophører Grosse at være en konkret 
historisk Virkelighed. Det forlyder, at han samme Aar er set i Ham
burg4 og senere i Strassburg,5 men fra 1792 levede han efter eget 
Sigende i Spanien, uden at det dog er bekræftet fra anden Side. Her
fra daterede han Fortalerne til sine talrige Skrifter, som vedblev at 
udkomme i Tyskland til 1797. I dette Aar standsede hans flittige 
Pen. De tyske Anmeldere troede imidlertid ligesaa lidt paa hans 
Ophold i Spanien6 som paa de falske Titler, og deres Tvivl var vel
begrundet. Marquis v. Grosse havde utvivlsomt i Løbet af 1791 for
vandlet sig til Grev E. R. Vargas og levede fra November 1792 i 
Italien under dette Navn.7
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2. KAPITEL 
FORFATTERSKAB

De fleste af de Skrifter, som stammer fra Grosses Studieaar i 
Tyskland, er uden Sidestykke i hans senere Produktion under Vargas- 
Navnet, og de er derfor ikke medtaget i den sammenlignende Ana
lyse af de to Forfatterskaber, der findes i min tidligere omtalte Under
søgelse. Da disse Ungdomsarbejder giver deres særegne Bidrag til 
Billedet af Vargas’ aandelige Fysiognomi, skal de omtales her.

Grosses Debutbog »Ueber das Erhabene«, 1788, viser en forbav
sende tidlig Modenhed. Forfatteren har læst meget, eller i alt Fald 
bladet i mange Bøger, han er vaagent optaget af Samtidens Proble
mer og udtrykker sig med Lethed i et malende Sprog. Originale og 
dybe er hans Tanker ikke, og hans Evne til behændig Sammenstyk
ning af andre Forskeres Værker er allerede i dette første Arbejde 
karakteristisk fremtrædende, men i det væsentlige nævner han loyalt 
sine Læremestre.

Bogens første Kapitel meddeler den rent abstrakte Begrebsbestem
melse. Definitionen af »det Ophøjede« har Grosse direkte overtaget 
fra J. G. Schlosser, der 1781 havde udsendt en Oversættelse af Lon- 
gins berømte Bog: »De sublimitate« og dertil føjet sine egne Be
tragtninger. Schlosser -  og Grosse -  vil hævde, at det Ophøjede er 
det, der vækker »ungewöhnliche edle Kräfte zu ungewöhnlicher 
Thätigkeit mit Wohlgefallen«.1 De udvider saaledes Begrebet til at 
omfatte noget mere aktivt end den »Beundring ved det uendelig store 
og skønne«, som Moses Mendelssohn havde brugt som Karakteristik2, 
og de indskrænker Burke’s Definition:3 »det Frygtindgydende« ved 
deres Bestemmelse, at Frygten ikke maa være af ubehagelig Art, sna
rere en højtidsfuld Gysen over for det ufattelige.

Hvorledes en saadan Sjæleløftelse opnaaes, kan hverken Schlosser 
eller Grosse give en tilfredsstillende Forklaring paa. Grosse er mest 
tilbøjelig til at finde Aarsagen i en Sammenligning af vore egne 
Forhold med den betragtede Genstand.4 Den overvældende Afstand 
mellem Jeget og det Ophøjede knuser og løfter paa samme Tid. Men 
Afstanden føles meget forskelligt af de enkelte Mennesker alt efter 
deres aandelige Udvikling, og ogsaa Nationerne som Helhed har for
skellig Modtagelighed. Med et direkte Laan fra Kant5 udtaler Grosse, 
at Spaniere, Englændere og Tyskere har mest Sans for det Ophøjede, 
medens Italienere og Franskmænd føler det Skønne stærkest. Her 
tilføjer Grosse som sin private Mening, at Tyskerne nu har mistet
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deres Følelse for det Ophøjede gennem Frankrigs depraverende Ind
flydelse.

Næste Kapitel taler om det Ophøjede i Naturen, om dennes 
Uendelighed og Vildskab, om Ensomhedens, Mørkets og Stilhedens 
Gru. Grosse faar her Anledning til en Række poetisk-filosoferende 
Udgydelser, der viser, at han færdes mere hjemmevant i det konkrete 
Stof end i Abstraktionens tynde Luftlag. Overalt møder man Laan 
fra andre Forfattere, f. Eks. fra H. Blair6, E. Burke7, J. G. Sulzer8 
og J. Beattie9, som Grosse netop var i Gang med at oversætte.

De to sidste Kapitler behandler det Ophøjede i Moralen og Op
dragelsens Betydning. Interessantest er de Synspunkter, der fremsæt
tes om den rette Form for Opdragelse. Læreren maa ikke være en 
Pedant, men forstaa at vække Barnets Fantasi og derigennem dets 
Begejstring for alt stort og skønt. Tidens Tilbøjelighed til usundt 
Føleri revses, fordi denne Unatur forkrøbler Sjælen og gør den 
uegnet til Handling. Gennem fri personlig Udfoldelse skal den unge 
selv gøre sine Erfaringer. Grosse har naturligvis overtaget disse Tan
ker fra Rousseau, men de er fremsat i en personligt farvet Stil. I 
Sammenhæng hermed staar hans politisk-sociale Betragtninger. Græ
kenland prises for sin Storhedstid, hvor Slægterne blev opdraget til 
ophøjet Dyd, medens senere »leise Gefühle wollüstiger Schönheit« 
fortrængte »die starken herzerschütternden des Erhabenen«10. Nu
tidens ideale Frihedslande er Svejts og England, og skønt Grosse flere 
Gange yder baade Henrik IV og Frederik den Store sin Hyldest11, 
retter han stærke Angreb paa Despotismen12.

Bortset fra enkelte umiddelbare Udbrud er det vanskeligt at finde 
den egentlige Grosse bag de mange Meninger, hentede allevegne fra. 
Kun nogle faa Udtalelser bærer Præg af at staa for hans egen Reg
ning. Saaledes hans ungdommeligt kategoriske Kritik af Samtidens 
Fejl, Staternes saavel som de enkelte Menneskers, -  og hans fine For- 
staaelse af Barndomsmindernes Styrke, der kan give selv smaa Ting 
en ophøjet Betydning. Mærkelig er desuden hans Fordømmelse af det 
romantiske Følelsessvælgeri, som han selv blev en saa karakteristisk 
Repræsentant for i sin skønlitterære Produktion. Det viser sig her, 
at han ogsaa -  og vistnok dybest -  var præget af det 18de Aarhun- 
dredes klassiske Idealer.

Naar Grosse hævder, at det Ophøjede kun kan opleves gennem et 
Sanseindtryk, som Tanke og Fantasi derefter skal bearbejde, nærmer 
han sig Digtekunstens genskabende Virksomhed. Han havde oprinde
lig tænkt at skrive en særlig Bog om dette Emne, men fik det aldrig
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gjort. Da han 1790 i »Deutsche Monatsschrift« udsendte en Afhand
ling: »Ueber Grösse und Erhabenheit« kom han egentlig ikke videre 
end til de Synspunkter, hans tidligere Bog allerede havde bragt. Det 
Store defineres her som analogt med det Skønne, naar dette optræder 
i saa vældig en Udstrækning, at man kun med Opbydelsen af al sin 
Vilje og Evne kan tilegne sig det, medens det Ophøjedes Hoved
princip stadig kaldes Dunkelhed og Kraft, det, der hverken kan fattes 
eller overvindes13.

Grosses Bog om det Ophøjedes Begreb viser hans manglende 
Evne til systematisk Tænkning. Snart taler han om Aarsag, snart om 
Virkning, snart filosoferer, snart fantaserer han. Det er dog med vel- 
beraad Hu, han skriver paa denne Maade, og han har selv givet den 
bedste Karakteristik af sin Arbejdsmetode: »Die Sklaverey ist auch in 
einem Buche unerträglich. Die genaue, schulgerechte Ordnung er
wärmt den Leser nicht, sondern nur die Folge heisser Gefühle«14. 
Hans Bog skal derfor betragtes mere som en Hjerteudgydelse end 
som en videnskabelig Begrebsanalyse. Naar Anmelderne alle bedømte 
»Das Erhabene« som et ungdommeligt præget, overfladisk Arbejde, 
var det da med fuld Ret. De frakendte dog ikke Grosse Modtagelig
hed for alt skønt og stort og Evne til at tale derom i et levende 
Sprog. Men de lagde ham paa Sinde at lade Fornuften styre sit over
strømmende Hjerte og bedre fordøje sin altfor hurtigt erhvervede 
Viden15. Trods al Kritik var Grosse endnu paa dette Tidspunkt i 
Recensenternes Øjne en lovende ung Forfatter.

Samtidig med Udsendelsen af sin Debutbog var Grosse i Gang 
med en Oversættelse af den engelske Filosof J. Beattie’s digre Kvart
bind: »Dissertations moral and critical«, London, 1783, udgivet i 
Aarene 1789-90 under Titlen: »Moralische und Kritische Abhand
lungen«, I—-III. Det er i Grunden forbløffende, at en Forlægger 
vovede at betro en saa krævende Opgave til en ganske ung Student, 
men Grosse viser allerede her sine ualmindelige Sprogkundskaber. 
Originalens Stil er saa vidt muligt bevaret, og de fint nuancerede 
engelske Ordbetydninger er træf sikkert overførte til de tilsvarende 
tyske Gloser. Naar der alligevel findes ganske taabelige Fejl i Over
sættelsen foruden talrige grove Trykfejl, især i Navne og Citater, 
skyldes det næppe Uvidenhed, men snarere Sjuskeri. Fejlenes Art 
viser tydeligt, at de oftest er fremkommet ved et altfor hurtigt Ar
bejdstempo16.

Skønt Grosse i sin Indledning havde lovet at give Beatties Værk 
Tilføjelser af egne Betragtninger, er disse saa faa og intetsigende17,
2
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at Bogen kun kan anses som en Oversættelse, der paa ingen Maade 
bringer noget nyt. Ja , den viser tværtimod, hvor meget Stof Grosse 
har laant hos Beattie, saa at det snarere er den engelske Forfatter, 
der har forsynet sin Oversætter med Materiale end omvendt18.

Da Beattie var en af Samtidens beundrede Filosoffer, vakte den 
tyske Oversættelse Opmærksomhed og blev rost for sin letflydende 
Stil19. Der blev dog ogsaa rejst Kritik mod dens Unøjagtigheder20, 
som kunde resultere i aldeles uforstaaelige Sætninger21. -  For Grosse 
personlig havde Arbejdet vel især Betydning som Indtægtskilde og 
Sprogøvelse, men han har ogsaa lært adskilligt af dette Møde med en 
livfuld og mangesidig Aand, der i flere Henseender var beslægtet 
med hans egen.

Allerede 1789 kunde Grosse udsende et nyt, selvstændigt Arbejde: 
»Helim oder Ueber die SeelenWanderung«. Det er dediceret Char
lotte Michaelis, ikke Louise, og synes saaledes et Vidnesbyrd om, at 
Louise ikke havde Uret, naar hun mente, at Grosse ogsaa sværmede 
for hendes Søster. Ligesom det tidligere Arbejde »Ueber das Erha
bene« er ogsaa denne Bog et Konglomerat af mange Tanker, men 
Grosse afværger paa Forhaand enhver Kritik ved som Motto at sætte 
Ordene: »Je ne me joins à aucun Philosophe; j ’ai comme eux, le droit 
de dire ce que je pense: je suivrai l’un, je prendrai une partie de 
l’opinion de l’autre, et j ’ajouterai ensuite mon avis«.

I Indledningen forklarer han, hvorledes han efter Tabet af sin 
elskede Laura har søgt Trøst i Naturens Skønhed og i Østens Filosofi, 
og at han vil gengive sine Tanker i orientalsk Klædebon. Som sit 
Talerør har han valgt en indisk Vismand Helim, der -  ligesom 
Grosse selv -  er baade Læge, Naturforsker og Filosof, og som i fire 
Samtaler forklarer sit Livssyn for sin unge Datter og Kalifens to 
Sønner.

Hovedtanken er den, at Mennesket engang ved et Slags »Synde
fald« har mistet sin oprindelige Fuldkommenhed og nu gennem en 
Række Udviklinger skal løftes tilbage til sin tidligere Tilstand. Hvert 
Menneske har »høje Anelser« om sin tabte Adel og søger at gen
vinde den ved Religionens Hjælp. Men Religionerne er kun Menne
skeværk, Dogmerne et Ledebaand for Børn. Skønt Kristendommen 
er den højeste, er Kristus ikke en Guddom, han er en Fører, sendt af 
Gud som saa mange før ham, f. Eks. Horus, Adonis, Ariman, Her
kules. Alle er de kun Talsmænd for deres Samtid og henvender sig til 
de primitive Sjæle, som kræver sanselige Billeder for at kunne gribe 
ophøjede Forestillinger. Maalet for Menneskets Udvikling er at gøre
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det gode for dets egen Skyld, uden Hensyn til Belønning eller Straf, 
og at naa til større Erkendelse. Men denne Fuldkommengørelses Vej 
er lang og gaar gennem mange Tilværelser -  »zum Genüsse des höch
sten Glückes muss man mehr als einmahl gelebt haben«22. I ægte 
Herdersk Aand23 forkyndes Udviklingslæren, og det siges om Dyre
nes Samfund, at de er »Bildungsschulen noch kraftloser Seelen, wel
che sich dort an den Körper gewöhnen ... und da einem höheren und 
weiteren Wirkungskreise sich vorbereiten«24.

Selv om Sjælen ingen Erindring fører med sig fra det ene Liv til 
det andet, faar de forskellige Inkarnationer deres Betydning gennem 
Fuldkommenhedsdriften, der bevares ud over Døden og er den vig
tigste Kraft i Mennesket. Sandsynligvis fører Sjælen ogsaa med sig 
en Slags Billed-Enhed, formet af dens forrige Enkeltoplevelser, en 
ubevidst Arv, der giver det genfødte Væsen dets moralske Grundstem
ning og forklarer mange ellers uforstaaelige Følelsesreaktioner.

Denne subtile Tolkning har Grosse antagelig fundet hos J. G. 
Schlosser25, hvis lille Bog om samme Emne han paa flere Punkter 
har benyttet. Han nævner dog ikke Schlosser saa lidt som nogen 
anden af sine Kilder26, bortset fra de Kommentarer til Vedaen, som 
han »med Møje« har gennemstuderet. Foruden brahminske Forestil
linger fremføres platoniske Idéer om Guds tidløse Anskuen af Skab
ningen, og hertil kommer tydelige Laan fra Herders Udviklings
teori, fra Lessings Lære om Menneskeslægtens Opdragelse27 og fra 
den moderne Bibelkritik.

Man skulde uvilkaarlig mene, at Resultatet af en saadan synkreti
stisk Tanke-Potpourri maatte blive baade uklart og uskønt. Men det 
er ikke Tilfældet. Grosses Arbejde skal ikke bedømmes som en filo
sofisk Problemdebat, men som et digterisk Forsøg paa at begrunde 
en Livsanskuelse. Og som saadant indeholder det smukke Tanker 
med vide Perspektiver, fremført i poetisk Billedtale. Et velgørende 
Ferment i Samtalernes Himmelflugt er den unge Pige Fatime. Hen
des Umiddelbarhed og fine Natursans lader hende ofte gribe Helims 
Tanker hurtigere end de unge Mænd, og ikke med Urette siger han 
til hende: »Du liebst mit Philosophie und ich philosophire mit 
Liebe«28. Da hun en dugfrisk Morgen møder den unge Abdallah 
fordybet i mørke Grublerier, er det hendes Forelskelse, der kalder 
ham tilbage til Livet29. Det lille Genrebillede viser, hvordan Digte
ren i Grosse fortrænger Filosoffen.

Bogen om Sjælevandring har de samme Brist som den om det 
Ophøjede. Der mangler Overblik og fast Opbygning, stadige Gen- 
2*
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tageiser trætter, og Ordpragten føles undertiden tom. Helhedsind
trykket er, at man staar overfor en intelligent og følsom Ynglings 
Tilegnelse af indisk Mystik, serveret i tysk-romantisk Stil. Næsten 
alle Anmelderne rettede da ogsaa deres Kritik mod Bogens løse Kom
position og uklare Paastande, men dens mystisk-idealistiske Forkyn
delse og lyriske Billedsprog fandt almindelig Anerkendelse. Een taler 
om »klassische Harmonie der Wortfügung«30 og sammenligner Bo
gen med en skøn Majnat: »trübe, flüchtig, unfassbar, regellos, aber 
fruchtbar und bezaubernd«. Andre løfter sig endnu højere i Begej
string31, ja en enkelt sammenligner ham endog med Herder32. Kun 
een Anmelder konstaterede tørt, at andre Forfattere forlængst havde 
sagt det samme, og at han personlig ikke følte sig overbevist om Sjæ
lens Præeksistens, da han aldrig havde mærket de »høje Anelser«, 
som Grosse talte saa meget om. -  Det var Recensenten ved »All
gemeine deutsche Bibliothek«33, der udtrykte sig saa satirisk, og dette 
Tidsskrift skulde snart blive Grosses haardnakkede Forfølger.

I 1789 var Grosse 21 Aar gammel og havde da allerede udgivet 
to Bøger, der trods alle Mangler havde vist ham som en Mand med 
levende Interesse for aandelige Spørgsmaal og en forbavsende Be
læsthed. Men hans Arbejdsevne rakte videre endnu, og 1788-89 
kunde han ogsaa udsende 1ste og 2det Bind af »Magazin für die 
Naturgeschichte des Menschen«, der blandt andre Bidrag indeholdt 
to Afhandlinger af ham selv. Dette Magasin er iøvrigt et lærerigt 
Eksempel paa Grosses Jagt efter stadig mere prangende Titler. Før
ste Binds første Hefte holder sig endnu beskedent til den tidligere 
omtalte Dedikation til Faderen, Hofraad Grosse, fra »Udgiveren«, 
men allerede andet Hefte bringer foruden Navnet Carl Grosse den 
Oplysning, at han er »der Weltweisheit Doktor«34 samt Medlem af 
nogle lærde Selskaber. I andet Binds første Hefte specificeres de 
fine Medlemskaber saaledes, at han er indvalgt i det naturforskende 
Selskab i Halle35 og i Societas latina i Karlsruhe36. Andet Binds 
andet Hefte bærer kort og godt Undertitlen »Gräfl. Stollberg -  Stoll- 
bergischer Hofrath«37. Saa langt var han naaet i Løbet af 1789, hvor 
begge Bind udkom! I det tredje -  og sidste -  Bind beholder han i 
første Hefte, 1790, sin Stollbergske Hofcharge, medens han i andet 
Hefte, 1791, er blevet saa fornem, at han kun sætter sit Navn. Sam
tidig meddeler han i Fortalen, at hans »ganske forandrede Forhold« 
nu nøder ham til at afslutte Udgivelsen af Magasinet. Hermed vilde 
han vel antyde den Ophøjelse til Marquis, der fra nu af prydede
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Titelbladene paa hans Skrifter. Naar man har fulgt denne Metamor
fose i Løbet af kun to Aar, forstaar man det bidende Epigram, hvor
med G. A. Bürger 1793 gjorde Grosse til Latter i den tyske litterære 
Verden38.

Det omtalte Magasin indeholder fem Afhandlinger af Grosse, i 
det væsentlige alle om naturfilosofiske Spørgsmaal. Den første: 
»Einige Ideen über die Dauer des menschlichen Lebens« bevæger 
sig dels i spekulative, moral-filosofiske Betragtninger, dels i mere 
konkrete antropologiske Overvejelser. Ligesom i de tidligere Bøger 
begynder Grosse med at forklare, hvad han tilsigter med sin Af
handling. Den er ikke et systematisk videnskabeligt Arbejde, men en 
Fantasiens og Fornuftens Vandring paa det naturfilosofiske Om- 
raade, hvor Tankerne kommer, som de vil, ved tilfældige Associa
tioner. Han gaar derefter over til en kantiansk præget Fremstilling af 
de moralske Loves absolutte Nødvendighed og objektive Realitet, 
og Kant hyldes som »der gröste neuere Weltweise«39. Med en Re
miniscens fra sine Sjælevandringsteorier fremhæver Grosse det sand
synlige i en Udvikling gennem flere Tilværelser for at naa fra den 
laveste Planteskole gennem stedse højere indtil Fuldkommenheden40.

Uden nogen klar Sammenhæng glider han saa over til at be
handle Menneskets Vækstbetingelser paa Jorden, dets Barndom, Ung
dom og gradvise Nedbrydning indtil den endelige Tilintetgørelse. 
Vidtløftigt og springende omtales de ydre Forholds Indflydelse paa 
Legeme og Sjæl. Paavirkningen fra hans Universitetslærer J. F. 
Blumenbach41 og fra Herder42 er aabenbar, naar der tales om, hvor
dan Klima, Ernæring og Kultur har givet Nordens Mennesker og 
Dyr en anden fysisk og psykisk Udvikling end Sydens Racer. Det 
staar dog for Grosses egen Regning, naar han slutter sine Betragt
ninger med Ønsket om en ny Folkevandring, der kunde blande R a
cerne og genoplive Kulturen!

Afhandlingen er ved hele sit tilfældigt sammenrodede Stof og 
sine ofte urigtige Paastande langt ringere end de tidligere omtalte 
Bøger, og den blev forbigaaet med Tavshed af Anmelderne. Hans 
næste Arbejde i Magasinet var baade større og vægtigere. Det har 
Titlen: »Briefe über die Menschenracen« og er skrevet i Brevform 
til J. R. Forster, Professor i Naturvidenskab og Mineralogi i Halle, 
hvem Grosse i en Dedikation betegner som sin Lærer og Ven43.

I det væsentlige er denne Afhandling en udførligere Gennem
gang af det i den forrige behandlede antropologiske Spørgsmaal om 
Menneskets Udvikling under forskellige Livsbetingelser. Men Grosse
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indleder med en Række primære Overvejelser, der giver ham An
ledning til at tage Stilling til Samtidens Diskussion vedrørende 
Teorierne om selve Livsprocessen.

1759 havde G. F. Wolff udsendt sit skelsættende Arbejde: »Theo- 
ria generationis«, der var rettet mod den herskende naturvidenskabe
lige Lære om præformerede Urkim, i hvilke alle vordende Livsformer 
tænktes indkapslede før deres senere Udvikling (Evolutionsteorien). 
Imod denne Verdensopfattelse fremsatte Wolff Vitalismens Hoved
tesis: »Die in Entwicklung begriffenen Körper sind nicht Maschi
nen«44. Det var i Virkeligheden en Genoptagelse af aristoteliske Fore
stillinger, og Wolffs Tanker sejrede i vide Kredse, støttede af den 
frembrydende præromantiske Filosofi. Blandt hans Tilhængere var 
Professor J. F. Blumenbach i Göttingen, der 1789 i sit Skrift: »Über 
den Bildungstrieb« yderligere udformede Vitalismens System. Ogsaa 
Blumenbach forkastede Læren om præformerede Kim, hvorfra alt 
organisk Liv skulde have sit Udspring. Han mente, at der foruden de 
almindeligt antagne »Livskræfter« som Kontraktihtet, irritabilitet og 
Sensibilitet fandtes en saakaldt »formgivende Drift« (Bildungstrieb, 
nisus formativus), der var en væsentlig Faktor ved levende Organis
mers Dannelse, men hvis Aarsag, ligesom de andre Kræfters, var en 
»qualitas occulta«45. Denne »Bildungstrieb« kunde forklare mange 
af de Problemer, som den mekaniske Evolutionsteori stod magtesløs 
overfor, saaledes f. Eks. Hensigtsmæssigheden i den ontogenetiske 
Udvikling, Legemernes Evne til Regeneration og Forekomsten af 
Misdannelser og Bastarder.

I Grosses Afhandling møder man en Genspejling af hans be
undrede Lærer Blumenbachs46 Tanker, men ogsaa et Forsøg paa en 
selvstændig Vurdering. At Grosse slutter sig til Vitalismen, er aaben- 
bart, og han bestræber sig for at overbevise Vennen Forster om det 
absurde i Læren om en mekanisk Evolution fra præformerede Kim. 
Men naar Blumenbach taler om »Bildungstrieb«, vil Grosse helst 
kalde denne Kraft for Aggregation, d. v. s. Tiltrækning mellem ens
artede Dele. Han foretrækker en saadan Betegnelse, fordi Blumen
bachs formgivende Drift aldrig viser sig under, men først efter sine 
Virkninger, medens Aggregationen dog undertiden kan iagttages i de 
lavere Organismer. Desuden er »Bildungstrieb« ikke knyttet til et 
Subjekt, og ingen Kraft kan undvære et saadant. Som Eksempel bru
ger han Befrugtningen af et Æg ved den mandlige Sæd -  begge Dele 
har genetisk Kraft, og efter Sammensmeltningen udvikles de i Fælles
skab gennem Næring og Reproduktion.
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Grosses Teori om Aggregationen synes at slaa Bro mellem Kræf
terne i den organiske og uorganiske Verden, og man kunde tænke 
sig, at han var paavirket af den medicinske Professor J. G. Reil, hvis 
Forelæsninger han kan have hørt under sit Ophold i Halle47. Ogsaa 
Reil opponerede nemlig mod Udtrykket »Bildungstrieb« og vilde for
klare Livsprocessen som en ejendommelig »dyrisk Krystallisation«, en 
Tiltrækning mellem dyrisk Stöf og beslægtet Materie. Han udtrykker 
med tydelige Ord det, som Grosse vel egentlig mener: »Eine solche 
Anziehung thierischer Materie nach Gesetzen einer chemischen Wahl
anziehung ist Krystallisation, die ich zum Unterschiede von der Kry
stallisation der Fossilien thierische Krystallisation nennen werde«48.

Ligesom Grosse bruger Reil Billedet af Befrugtningen for at an
skueliggøre sin Tanke49, men skønt de saaledes begge taler med Ud
tryk fra kemisk-fysiske Foreteelser, betyder det ikke, at de slutter sig 
til Evolutionisterne. Ingen af dem kunde slippe den teleologiske Be
tragtning, at der findes en hensigtsmæssig og selvstændig Udvikling 
i de levende Organismer, en Epigenese, ikke en Evolution.

Selv om Grosses Kritik af Blumenbachs Lære ikke skulde være 
original, men inspireret andetstedsfra, viser den, at han var optaget 
af Problemet og forsøgte at tage personlig Stilling dertil. Som i hans 
andre Skrifter mærkes det ogsaa her, at han følte sig mere hjemme 
i det konkrete Erfaringsstof end i abstrakte Forestillinger. Netop disse 
Evner skulde senere gøre ham til en kyndig Mineralog.

Den sidste Halvdel af Afhandlingen er kun en livfuld Genfrem
stilling af Tanker, som allerede Herder50 og Blumenbach51 havde 
fremsat. Grosse gør Rede for, hvordan de forskellige Menneskeracer 
skal opfattes som Grene paa en fælles Stamme, der sandsynligvis op
rindelig havde hjemme i Kaukasus. Herfra havde Mennesker og Dyr 
bredt sig ud over Jorden og skiftet Form og Farve efter Omgivel
serne. Medens Blumenbach taler om fem Hovedracer, følger Grosse 
Inddelingen hos Linné og Kant og regner med fire, der karakteriseres 
ved Farverne hvid, brun, sort og rød. Han mener, at et tempereret 
Klima giver den mest harmoniske Udvikling af Menneskets Legeme 
og Aand, men roser sig iøvrigt af at være saa fordomsfri, at han kan 
erkende Skønheden hos andre Racer end sin egen.

De talrige Henvisninger til Rejsebeskrivelser fra al Verdens Lande 
stammer delvis fra Blumenbach og Herder. Stoffet er dog omkompo
neret, og der er ikke Tale om slavisk Kopiering. Det er et Emne, 
som var i høj Grad paa Mode, og Grosses Fremstilling kan betragtes 
som en velskrevet Popularisering af flere større Arbejder. Hos An-
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melderne fandt den en venlig Omtale og vakte især Interesse ved sin 
Kritik af Blumenbachs Lære om »Bildungstrieb«52.

Den lille Afhandling: »Etwas über den Begriff von Schönheit« i 
Magasinets tredje Bind, 1791, er en Videreførelse af enkelte Ud
talelser om Menneskeracerne, men det hele er kun en Gentagelse af 
Betragtninger hos Herder og saaledes uden større Interesse.

Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« 
har overhovedet været en rig Inspirationskilde for Grosse og er den 
direkte Foranledning til den fjerde Afhandling i Magasinet: »Was 
ist Geschichte der Menschheit?«53. Spørgsmaalet er besvaret ved at 
forenkle Opgaven, saa at man i Stedet for at undersøge Menneske
hedens Historie vender sig mod Menneskets. Den videre Udformning 
af Planen er imidlertid taaget og kaotisk. Med et Forsøg paa Selv
stændighed imødegaar Grosse Herders Inddeling af Historiens For
løb i de fire Menneskealdre: Barndom, Ungdom, Manddom og Alder
dom, idet han hævder, at denne Parallelisering kun gælder, saa længe 
Slægten er bundet til Materien, til den dyriske Tilværelse. Naar Aan
den har frigjort sig fra Legemet og sat Blomst i Kunst og Videnskab, 
opstaar den sande Menneskehed, som ikke kan sammenlignes med 
menneskelige Livsaldre. Han mener, at den enkelte -  Individet eller 
Nationen -  skal analyseres, alle Aarsager og Virkninger udfindes, for 
at man kan naa til Forstaaelse af Hændelsesforløbet. I broget Mang
foldighed opregner han de utallige Undersøgelser, som en saadan Op
gave kræver, og det maatte unægtelig være »ein unabhängiger und 
grosser Geist«54, der skulde magte at løse den efter hans Direktiver. 
Herders Arbejde havde aabenbart ikke tilfredsstillet ham, og han 
haabede derfor at komme til at opleve den frigjorte Aand, »der diese 
Wolken mit hoher Urkraft durchbricht«55. Det var antagelig Grosses 
Ønskedrøm selv at faa Lov at skabe dette Værk, men heldigvis for
søgte han ikke at skrive en Ilias post Homerum.

I en ganske kort Afhandling: »Einfluss der Bestimmung der Zoo- 
lithen auf die Geschichte der Menschheit«56 omtaler Grosse Betyd
ningen af Studiet af fossile Dyreknogler. Gennem Fund af Fortidsdyr 
kan det klarlægges, hvorledes Polarkulde og tropisk Hede har afløst 
hinanden i Jordens Udviklingshistorie og foraarsaget vældige For
skydninger i Dyrs og Menneskers Livsvilkaar med deraf følgende Van
dringer fra Nord mod Syd. Skønt Grosse ikke prætenderer andet end 
at gøre opmærksom paa et interessant og højaktuelt Emne, og den 
lille Artikel kun er paa fem Sider, blev den i en Anmeldelse rost som 
en smuk filosofisk Fremstilling57. Naar den nu fortjener Omtale, er
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det kun, fordi en beslægtet Afhandling om Urtidsdyr i Asien og Ame
rika blev indleveret til Accademia Etrusca i Cortona under Forfatter
navnet Grev Edoardo Romeo Vargas og sandsynligvis gav Anledning 
til dennes- Indvalg i Akademiet 1788. Man staar sikkert her over for 
det tidligste Eksempel paa Grosses Forvandling til Vargas58.

Da Grosse i Foraaret 1791 forlod Göttingen, var han knap 23 Aar 
og havde allerede udgivet to filosofiske Skrifter, fem naturvidenskabe
lige Afhandlinger samt oversat tre Bind Filosofi fra Engelsk. Det er 
et Vidnesbyrd om alsidige Interesser og energisk Flid, men saa utroligt 
det lyder, havde han naaet at udarbejde endnu tre Værker af an
seligt Omfang og tilmed paa et helt nyt Omraade. Det var hans hi- 
storisk-geografiske Skildringer af Svejts.

Man kan lære mangt og meget af disse Bøger, baade om det Emne, 
de behandler, og om den Mand, der har skrevet dem. I de to Bind, 
der har Titlen »Die Schweiz«, 1791, har Grosse givet en udførlig 
Fremstilling af Svejts i geografisk, sociologisk og kulturhistorisk Hen
seende. Naturligvis har han ikke kunnet gøre primære Forstudier til 
saa omfattende et Arbejde, og han meddeler ogsaa ærligt, hvilke For
fattere han har benyttet. Til første Bind er det især Storr, Alpenreise, 
I - I I, 1784-86, der har leveret Stoffet, og der findes talrige Eksempler, 
hvor Laanene er overtaget i næsten slavisk Afskrivning59. Andet Bind 
bygger navnlig paa L. Meister, Hauptszenen der Helvetischen Ge
schichte, I—II, 1784, om hvilket han naivt erklærer, at det »meistens 
so vortreflich ist, dass man ... fast abschreiben muss«. Foruden dette 
Værk har han øst rigeligt af samme Forfatters: Kleine Reisen durch 
einige Schweizer-Cantone, 1782, samt af Chr. Meiners, Briefe über 
die Schweiz, I-IV , 1788-90, men hans Kildeangivelsesliste er iøvrigt 
saa omfattende, at hans egen Indsats sikkert væsentlig har bestaaet i 
Sammensvejsningen af de mange Enkeltheder fra andres Bøger.

Grosse har ydet et intelligent Journalistarbejde, og Resultatet er 
blevet en oplysende og velskrevet Skildring af Svejts’ Natur og Sam
fundsforhold. Ikke uden Grund skriver P. F. Suhm60 om det første 
Bind: »Ist das meist überdachte was ich von der Schweitz gelesen 
habe«, men med ligesaa megen Ret siger han om anden Del61 : »Im 
historischen sind nicht wenige gedächtniss und druck fehler«. I et 
saadant Konglomerat af Oplysninger, hentede alle Steder fra, maatte 
der nødvendigvis komme Fejl.

Bogens første Del bærer Dedikationen: »An meine schoene Cou
sine, Julie Bella, Marquise von Guéménez«, og Grosse optræder selv 
paa Titelbladet som Carl Marchese von Grosse. Desuden er den led-
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saget af et kobberstukket Portræt af Forfatteren, et kraftigt og kød
fuldt, selvbevidst Fysiognomi. Indledningen giver den lidet troværdige 
Meddelelse, at Bogen er Resultatet af fem Aars Arbejde. Den skulde 
saaledes være paabegyndt, da Grosse 18 Aar gammel kom til Göttin
gen. Han vil gerne give Læseren det Indtryk, at han har erhvervet 
sine Kundskaber ved et fleraarigt Ophold i Svejts, men da man ret 
nøje kender hans Liv i Studenteraarene 1786-91, kan der givetvis 
kun være Tale om kortere Besøg i Landet. Bortset fra Skildringen 
af Genève og Leukerbad62, der bærer Præg af personlig Oplevelse, 
føles de fleste Beskrivelser som andenhaands, undertider) udpyntede 
med Fantasiblomster63. Mærkeligt er det, at Grosses naturvidenskabe
lige Interesser ikke har sat stærkere Spor i Omtalen af geologiske og 
mineralogiske Fænomener i Svejts, men han siger selv64, at han har 
maattet kæmpe mod sine Specialinteresser, for at de ikke skulde tage 
Overhaand. Maaske skyldes hans Tilbageholdenhed paa dette Om- 
raade dog snarere, at han ikke har kunnet gøre sine Iagttagelser selv.

Et helt Kapitel er helliget Rousseau65. Grosse forsøger her et 
Forsvar over for den haarde Kritik, som »Confessions« havde frem
kaldt, og han vil vise, hvordan man netop gennem disse aabenhjertige 
Erindringer kan naa til en dybere Forstaaelse af Rousseaus Personlig
hed. Skønt Grosse som altid er for ordrig og uklar, er der adskillige 
gode Momenter i hans Analyse. Sympatien for den melankolske, en
somhedssøgende Rousseau har sikkert sin Rod i beslægtede Karakter
træk hos ham selv66. Interessant er ogsaa hans Fremstilling af Rous
seaus Tanker om Betydningen af de første Barndomsindtryk. Med et 
helt moderne klingende Freud-Postulat hedder det her: » alle Ereig
nisse der Zukunft werden von dem ersten Stosse dieser Zufælle ab- 
hængig«67. Ud fra dette Synspunkt vil Grosse skildre Rousseaus Ud
vikling, forklare hans Karakter og undskylde hans menneskelige Brist.

Anden Del af »Die Schweiz« er affattet mere i Leksikonform og 
indeholder en Opremsning af historisk-politiske Enkeltheder fra de 
forskellige Kantoners Forfatning68. Takket være de udmærkede Kil
der, der stod til Grosses Raadighed, er der her samlet mange kon
krete Oplysninger.

Som en Slags tredje Del kan man opfatte »Geschichte der 
Schweiz«, der ogsaa udkom 1791, og som fortæller Landets Historie 
fra Oldtiden til 1307. I sin Fortale siger Grosse, at skønt det egentlig 
kun er en Indfødt, der magter at skrive sit Lands Historie, har han 
taget sig Ret dertil, fordi han gennem flere Aars Ophold har vundet 
en Slags Borgerret i Svejts. Efter denne dristige Paastand om aare-
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lange Studier i sit »selvvalgte Fædreland« angiver han som Hoved
grundlag for sit Arbejde Johs. Müller, Geschichte schweizerischer 
Eidgenossenschaft, I, 1786, foruden talrige andre Hjælpemidler. K a
rakteristisk er det, at første Kapitel er udarbejdet med langt større 
Grundighed end de følgende, saa at det endog gaar mere i De
taljer end Müller. Grosse synes virkelig at have arbejdet selvstændigt 
med klassiske Kilder som Cæsar, Tacitus og Strabo69, men han er 
hurtigt blevet træt, og de senere Kapitler bliver efterhaanden for
kortede Referater eller direkte Kopier af de tilsvarende Afsnit hos 
Müller70. Grosse har dog haft en heldig Haand til at fastholde Hoved
linjerne i den historiske Udvikling og viser sig atter som en smidig 
Bearbejder af det givne Materiale71. De filosofiske Betragtninger, 
hvormed Begivenhedernes Forløb kommenteres, er derimod hans 
egne. De er ofte ret almindelige, men viser hans pragmatiske Anskuen 
af Historien og hans malende Stil72.

Anmelderne tog meget haardere fat paa Grosses Skildringer fra 
Svejts end paa de naturvidenskabelige og filosofiske Ungdomsarbej
der. Den væsentligste Grund var sikkert Irritationen over hans latter
lige foregivne Adelskab73. Dertil kom, at man fandt disse Bøger 
inderligt overflødige, fordi der i Forvejen var andre og bedre Behand
linger af samme Emne74. Endvidere var man blevet træt af den 
altfor blomstrende Stil, der i sin Jagen efter Originalitet ofte blev 
ligefrem uforstaaelig75. De mange paaviselige Sjuskefejl76 gav Mis
tillid til det øvrige, og man troede ikke paa hans Selvstudier i Svejts77. 
Spottende foreslog en Anmelder ham, at han hellere maatte skrive 
noget om Spanien, hvor han jo efter eget Sigende opholdt sig, hvis 
han da ikke, som Rygtet fortalte, residerede i Sydfrankrig under 
Navnet Grev de Vargas78. Hvorvidt saadanne to Muligheder kunde 
forenes, vilde Anmelderen overlade til hans Memoirer79 at oplyse, »je 
nachdem es die Convenienz des Hn. G. erfordert«.

Man møder her for første Gang i en trykt Kilde en Forbindelse 
af Navnene Vargas og Grosse. Samtidig viser Anmeldelsen til Evi
dens, at al Sympati i de tidligere Bedømmelser af Grosses Arbejder 
var forsvundet. Den naadeløse Jagt var gaaet ind, og fra alle Sider 
søgte man at fange det flygtende Vildt. Intet Under, at det skjulte sig.



VARGAS I ITA LIEN  1792-1809

1. KAPITEL

FLUGT FRA SPANIEN OVER MARSEILLE,
KORSIKA TIL LIVORNO. 1791-92

De halvandet Aar, der ligger mellem Carl Grosses Bortrejse fra 
Göttingen i Foraaret 1791 og Grev Edoardo Romeo Vargas’ Optræ
den i Italien, er et Tomrum, om hvilket intet objektivt Kildeudsagn 
foreligger. Det første historisk sikre Vidnesbyrd om Vargas’ Eksistens 
er en Silhuet, der er klippet af den danske Kunstner Chr. Home- 
mann i Livorno 1792, og som Vargas personligt har underskrevet med 
sit Navn og nogle Verslinjer1. Han var, da han paa dette Tidspunkt 
traadte frem paa Arenaen, velforsynet med tilsyneladende ægte, men 
ukontrollable Legitimationspapirer, der skulde bekræfte hans Ret til 
adeligt Navn og Byrd2. Hvorledes han havde skaffet sig disse, om de 
var fabrikerede af en Svindler eller købt af en virkelig eksisterende 
Grev Vargas, ved man ikke. Heller ikke paa hvilket Tidspunkt Meta
morfosen fra Grosse til Vargas har fundet Sted3.

Søger man Oplysning om, hvad der er sket i dette mystiske Inter
regnum, har man ikke andet at holde sig til end den Selvbiografi4, 
Vargas i 1807 efter Opfordring sendte til sin nære Ven, den danske 
Handelsattaché i Italien, Baron H. Schubart. Denne Biografis Sand
færdighed har ikke kunnet efterprøves paa alle Punkter. Den begynder 
med det famøse Aar 1791, da Grosse forsvandt, men i Mangel af 
andet Materiale maa man forsøge at lade Vargas’ Beretning slaa Bro 
over den Kløft, der skiller den tyske Marquis fra den spanske Greve.

Vargas kommer først med nogle vage Udtalelser om en lykkelig 
Barndom og fortsætter saa med Beretningen om sin Militærtjeneste i 
Spanien 1791. Han fortæller, at han under Spaniens Krig med Ma
rokko havde deltaget i Belejringen af Céuta og i Sommeren 1791 var 
kommet med sit Regiment tilbage til Algesiras. Her var han blevet 
indviklet i et Jalousidrama med sin Chef, Oberst Lerma, og havde 
dræbt ham i en Duel. Af Frygt for de mægtige Lerma’ers Hævn var
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han paa et dansk Skib flygtet til Marseille, hvor han havde søgt Fil- 
flugt i det danske Konsulat. Naar han henvendte sig til Danmarks 
officielle Repræsentant, var det, fordi han i Følge sin Daabsattest var 
født i Kiel og derigennem havde faaet dansk Borgerret. Hans Omtale 
af de danske Konsuler og deres Forhold er korrekt og synes at tyde 
paa, at han virkelig har været i Forbindelse med dem5.

Nogle Maaneder senere havde han fortsat Rejsen til Bastia paa 
Korsika, hvor han takket være Anbefalingsskrivelser hurtigt fik Ad
gang til de bedste Kredse. Snart forlovede han sig med en fornem og 
formuende ung Pige, Memma d’Angelo, og for at gøre Indkøb til 
Brylluppet rejste han til Livorno. Hos den derværende franske Kon
sul de Berteliet traf han en skøn og aandfuld skotsk Enke, Mrs. Anne 
Mulgrave, der efter faa Dages Forløb blev hans Elskerinde. Vargas 
var dog hurtigt blevet træt af hendes Lunefuldhed og ubeherskede 
Temperament, og da hun i sin Skinsyge over hans Forlovelse med 
Memma skrev til Korsika og aabenbarede alt om deres Forhold, følte 
han en saadan Afsky for hende, at han besluttede paany at tage 
Flugten. I Nattens Mulm og Mørke rejste han til Siena.

Anne Mulgrave søgte ham forgæves i Milano, og gennem Konsul 
Berteliet sendte hun ham flere rørende Breve, hvori hun bønfaldt 
ham om at redde hendes Ære, da hun var frugtsommelig. Men Var
gas troede hende ikke og tav. Saa tog hun Sagen i sin egen Haand, 
skaffede sig en falsk Vielsesattest, sendte Meddelelse om sit Ægte
skab til Memma og til Vargas’ Familie og besøgte paa Hjemrejsen til 
Skotland hans Søster Grevinde Spreti i München. I Edinburgh fødte 
hun en Søn og en Datter, og i et Brev til Vargas bad hun ham om 
ikke at afsløre Bedraget. Hun lovede aldrig at volde ham Besvær og 
vilde nu udelukkende hellige sig Opdragelsen af deres Børn. Dette 
Løfte havde hun holdt og kun fra Tid til anden underrettet ham om 
Børnenes Udvikling. Fra Memma havde Vargas modtaget et Brev, 
mildt i Tonen, men fuldt af Foragt, og al Forbindelse var blevet af
brudt. Hun havde senere ægtet en Officer.

Hvis denne mærkværdige Historie er blot nogenlunde sandfærdig, 
har Grosses Forvandling til Vargas haft en yderst dramatisk Optakt. 
Meget lyder usandsynligt, men det maa ikke glemmes, at der i Var
gas’ senere Liv forekommer ligesaa romanagtige Episoder, og at disse 
kan kontrolleres som overensstemmende med Virkeligheden. Mindst 
kan man vel bygge paa Duel-Beretningen fra Spanien, der skal be
grunde Flugten derfra. Men de mange navngivne Personer i Marseille, 
paa Korsika og i Livomo tyder paa personlige Oplevelser, og Baron
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Schubart har gennem dem haft Mulighed for nærmere Undersøgelser, 
hvis han ønskede det. Det er derfor næppe troligt, at alt skulde være 
Opspind, og de to amourøse Affærer falder godt i Traad med Vargas’ 
Forhold til Kvinder Livet igennem.

Man maa da paa Grundlag af Selvbiografien fra 1807 nøjes med 
at fastslaa, at Grosses Metamorfose til Vargas sikkert er foregaaet 
1791, og at den nybagte Greve i de knap I/2 Aar fra Sommeren 1791 
til November 1792 sandsynligvis har udnyttet sin personlige Charme 
og Glansen fra sit adelige Navn til forskellige Kærlighedseventyr. -  
Da han i Januar 1793 kom til Siena, trængte han derfor af flere 
Grunde først og fremmest til Ubemærkethed og Ro.

2. KAPITEL 

SIENA. 1793-1800

1. Ankomst.
Ved sin Ankomst til Siena træder Vargas ud af Formodningernes 

graa Taageland og frem i den klare Dag. Kilderne til hans Livs
historie bliver talrige og paalidelige, og takket være Tidens rige Brev
litteratur ser man hans Personlighed genspejlet i andre Menneskers 
Sind. Han er fra nu af en konkret Virkelighed i sin Samtids Europa.

De økonomiske og sociale Forhold i Toskana var paa dette Tids
punkt prægede af Storhertug Leopold I’s mangeaarige reformivrige 
Regering, der 1791 var blevet fortsat i samme fremskridtsvenlige 
Aand af hans Søn Ferdinand I I I 1. Skønt Ændringerne af gamle 
hævdvundne Forhold undertiden havde været lidt forhastede og 
havde skabt en Del Misfornøjelse og indre Brydninger i Befolkningen, 
var Landet paa lykkelig Maade præget af den langvarige Freds- 
periode, det havde faaet Lov at opleve. Vargas kom derfor til at nyde 
tre Aars betryggede Tilværelse, før Revolutionskrigene hærgende brød 
ind over Italiens Smaastater.

Det var den 15. Januar 1793, han for første Gang kom til Siena2, 
og han kunde næppe have truffet et bedre Valg af Opholdssted. Den 
ældgamle Kulturby havde vel forlængst haft sin Storhedstid, men 
dens glorværdige Traditioner levede videre hos Universitetets Lærde, 
hos Domkirkens Gejstlighed og i de fornemme Patricierslægter. Aka
demierne for Kunst og Videnskab kappedes med Salonernes aand- 
fulde »conversazioni« om at give Byens intellektuelle Overklasse Mu
lighed for Udfoldelse, og Vargas skulde snart blive en velset og virk
som Gæst i baade lærde og læge Societeter.
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Sit Hjem i Siena fandt han ret hurtigt hos et ældre Ægtepar, 
Apotekermedhjælperen Domenico Ducci3 og hans Kone Lucrezia, og 
han maa aabenbart have befundet sig godt hos denne Familie, for 
han blev boende her fra sin Indflytning den 14. August 17934, til 
han i Juli 1800 rejste til Napoli, ja endnu 1803 havde han Kufferter 
opbevarede hos Signora Ducci5. Om det indbyrdes venskabelige For
hold vidner den Ansøgning, Vargas 1796 sendte til Indenrigsminister 
Francesco Seratti i Firenze, og hvori han anbefalede Ducci til en 
Stilling i Toldvæsenet6. Til Gengæld var Ducci 1798 Medunderskri
ver paa en Attest, der bevidnede Vargas’ ugifte Stand7. Da Attestens 
fire Underskrivere alle erklærede, at de havde omgaaedes Vargas næ
sten dagligt siden hans Ankomst 1793, har man her Navnene paa 
hans tidligste Bekendtskabskreds i Siena. Foruden Husværten Ducci 
var der Præsten ved Santa Mustiola, Michele Paperini, og en vis 
Giuseppe Vaselli, der kun kalder sig sienensisk Borger. Om Vargas’ 
Forbindelse med disse Mænd vides intet udover deres eget Udsagn 
om et mangeaarigt personligt Bekendtskab. Langt den betydeligste 
blandt Garanterne var Domkirkens Ærkepræst, Universitetskurator 
Ansano Luti8, hvis Venskab gav Vargas Adgang til Byens fineste 
Cirkler.

Men i de første Aar levede han i stor Tilbagetrukkethed, usikker 
med Hensyn til sin Fremtid og udelukkende beskæftiget med litterære 
og videnskabelige Arbejder. Saaledes fremstiller han det selv i sit 
Levnedsbrev til H. Schubart fra 18079, og hans Ord bekræftes af 
andres Udsagn10. Naar han i samme Brev11 fortæller, at hans Ind
tægter i disse Aar kom fra en lille Mødrenearv i England, der trods 
streng Sparsommelighed efterhaanden svandt ind, saa har Virkelig
heden dog sikkert været en ganske anden. Mest sandsynligt er det, at 
Vargas levede af sine Forfatterhonorarer, der ad Omveje maa være 
tilsendt ham fra Tyskland. Hans eksempelløse Produktion af best
sellers under Grosse-Navnet12 maa have givet ham et tilstrækkeligt 
Eksistensgrundlag, men har ogsaa krævet en enorm Arbejdsindsats 
med deraf følgende Isolation fra Omverdenen. Og det var næppe 
heller Vargas ukært for en Tid at leve ubemærket »in angulo cum 
libello« og lade Glemselen falde over sine tidligere Meriter.

2. Teresa Mocenni og Grevinde d’Albany.
En beskeden Eneboertilværelse passede dog i det lange Løb kun 

lidet med Vargas’ Ambitioner. Da han havde vundet Ærkepræsten 
Luti’s Tillid, var det derfor naturligt, at denne introducerede ham
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hos sin gode Veninde, den velhavende Købmandsfrue Teresa Regoli 
Mocenni1, i en Aarrække det spirituelle og charmerende Midtpunkt 
i Sienas Selskabsliv. Teresa Mocenni sluttede hurtigt Venskab med 
Vargas, og fælles Interesser førte til et litterært Samarbejde. I 1795 
udgav Vargas en lille Bog: »Dell’ Epigramma Greco«, som var dedi
ceret Teresa som Tak for Hjælp ved Oversættelsen fra Fransk til 
Italiensk, og i Forordet begrundede han yderligere sin Taknemmelig
hed: »Ved at dedicere Dem dette lille Forsøg udfører jeg kun en 
Retfærdighedshandling. Jeg havde baade tænkt og læst meget om mit 
Emne, men før De opmuntrede mig, syntes det mig farligt at skrive 
derom . . .  Jeg vil ikke her gentage for Dem det, som De hører hver 
Dag, jeg vil kun sige, at jeg ikke kan forestille mig, hvorledes aand- 
fulde Mænd skulde kunne misbillige en Dom, som De har udtalt«.

Venskabet mellem Vargas og Teresa Mocenni endte dog med et 
fuldstændigt Brud. Noget personligt Vidnesbyrd om Grunden hertil 
er ikke bevaret fra de paagældende selv, men det er muligt at følge 
Udviklingen paa indirekte Maade gennem Teresas Brevveksling med 
sin Veninde Grevinde d’Albany2. Man faar her et interessant Billede 
af den unge, gaadefulde Grev Vargas, saadan som han opfattedes af 
kloge Kvindeøjne.

Grevinde d’Albany3 i Firenze var en Dame af den fornemme 
Verden og af kosmopolitisk Format. Født Prinsesse af Stolberg- 
Gedern blev hun 1772, 19 Aar gammel, gift med Tronprætendenten 
til det britiske Kongerige, Charles Edward Stuart, der var 30 Aar 
ældre end hun og allerede mærket af sin Hang til stærke Drikke. 
Ægteskabet blev ulykkeligt og endte med Skilsmisse, men den smukke 
Fyrstinde fandt i Firenze en Mand, der baade kunde værdsætte 
hende som Kvinde og dele hendes dybe, aandelige Interesser. Det var 
Digteren Vittorio Alfieri, Genskaberen af den italienske Tragedie, 
og i over 20 Aar var hun denne Mands Elskerinde og inspirerende 
Muse. Efter flere Aars Samliv i Tyskland og Paris, hvor de i yderste 
Øjeblik undslap Guillotinen, boede de Resten af deres Liv i Firenze, 
og Grevinde d’Albany skabte her en Salon, der blev Mødestedet for 
hele Europas Fødsels- og Aandsaristokrati, og hvor hun herskede 
som »den ukronede Dronning«.

I sine Breve til Veninden Teresa Mocenni i Siena omtaler hun 
Vargas paa en saadan Maade, at man forstaar, Teresa maa have 
skildret ham med megen Sympati. Begge Damer har aabenbart været 
stærkt interesserede i hans mystiske Personlighed, og det er pudsigt at
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se Grevinde d’Albanys bestandige Gætninger, hendes Kvindelist, naar 
det gælder Muligheden for ad Omveje at komme paa Sporet af 
hans Fortid. Snart mente hun, at han havde været indviklet i Sam
mensværgelsen mod Gustav III4, snart foreslog hun, at man gennem 
hans Bankier skulde se at finde frem til det Land, hvorfra hans 
Penge blev sendt5. Da Teresa Mocenni sendte sin Veninde Vargas’ 
Portræt, syntes Grevinde d’Albany ikke, han lignede en Spanier -  
snarere en Tysker eller Svensker6, og efter Læsningen af hans »kleine 
Aufsätze« mente hun absolut, at han maatte være tysk født7. Til 
Glæde for Teresa og Ærkepræsten Luti, der ikke forstod Tysk, over
satte hun til Fransk det Afsnit af Vargas’ Bog, der hedder »Vom 
Tode«, som forekom hende at vidne om megen Livsvisdom8. I 
Aaret 1800 gjorde hun omsider hans personlige Bekendtskab i Fi
renze. Hun blev charmeret af hans aandfulde Elskværdighed og 
fængslet af hans kloge, gennemtrængende Blik, men hun var nu 
endnu mere usikker med Hensyn til hans Nationalitet. Hans Ydre og 
Tonefald syntes hende udpræget nordisk, medens hans Minespil var 
livligt som hos Sydens Folk9.

Skønt de to Veninder saaledes med utrættet Nysgerrighed kred
sede om Vargas-Problemet, var Teresas Forhold til ham efterhaan- 
den blevet køligere. Et lille Digt10, hvori hun har givet et Billede af 
hans ydre og indre Egenskaber, viser hendes nøgterne Vurdering af 
hans Karakter. Hun skildrer ham saaledes : »En spinkel Skikkelse med 
kraftige Lemmer, himmelblaa Øjne og rødgyldent Haar. Ansigtet har 
friske Farver og bærer et sanddru Udtryk, men han er aldrig i Ro, 
og der bor ingen Fred i hans Hjerte. Han synes den fødte Hofmand 
med Sindet fuldt af Ambitioner, Had og Mistænksomhed, er paa 
samme Tid fornem og jævn i sin Fremtræden, og medens han for
agter alle, elsker han kun sig selv«.

Teresa Mocenni havde aabenbart efterhaanden faaet Øjnene op 
for de problematiske Sider i Vargas’ Natur og afbrød tilsidst Forbin
delsen med ham. Hun fortalte dog ikke sin Veninde Grunden, men 
Vargas antydede i et Brev til Grevinde d’Albany, at Teresa var blevet 
forelsket i ham, og at han havde afvist hende11. Denne hans Mangel 
paa Delikatesse mishagede Grevinden, og da Teresa var død 1802, 
beklagede hun sig i et Brev til Ærkepræsten Lu ti over Vargas’ Om
tale af deres fælles Veninde. Hun troede ikke paa hans Forklaring, 
men mente, at hans kølnede Følelser skyldtes en Ængstelse for, at 
Teresa skulde have udtalt sig ufordelagtigt om ham i Breve til sin 
Søn, der var Officer i København12. Vargas havde i alle Tilfælde
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været meget nervøs over denne Mulighed og søgt at udfritte Grev
inden derom.

Hvor vidt Vargas har haft Ret i sin Begrundelse af det opstaaede 
Uvenskab med Teresa Mocenni, er det naturligvis vanskeligt at døm
me om. Teresa havde 1796 mistet sin trofaste cavalière servente 
Mario Bianchi13, og det er jo ikke umuligt, at den fortrolige Om
gang med den spanske Kvindebedaarer kan have været farlig for 
hendes Hjertefred. Grevinde d’Albanys Fremstilling lyder dog heller 
ikke usandsynlig og viser, hvor ængstelig Vargas maa have følt sig 
for eventuelle Undersøgelser og Afsløringer af hans Personlighed. 
Maaske findes Forklaringen i en Samvirken af begge de her omtalte 
Faktorer, men endnu en tredie Aarsag maa tages i Betragtning. Var
gas var Livet igennem i økonomiske Vanskeligheder og maatte altid 
laane Penge hos sine Venner. Nu var Teresas Mand en meget vel
havende, men paaholdende og vranten Købmand14, saa det er ikke 
udelukket, at Vargas’ Veninde privat har forstrakt ham med et Laan, 
som hun senere har været nødt til at kræve tilbagebetalt, og som han 
har haft Vanskelighed ved at udrede. Et Fingerpeg i Retning af 
denne for Vargas mindre smigrende Opklaring af Bruddet er Grev
inde d’Albanys Beretning om hans Møde 1806 i hendes Salon med 
Teresas Datter Quirina15. Hun skriver, at det øjensynlig mishagede 
ham at træffe denne, fordi der var ufine Pengesager imellem dem, 
og hun udtaler sin Ængstelse for, at Vargas, tvunget af Nøden, er 
gaaet ud over det hæderliges Grænse. Da Teresas unge nygifte Datter 
næppe selv kan have haft Pengetransaktioner med Vargas, maa man 
formode, at det har drejet sig om et ældre Mellemværende mellem 
ham og hendes Moder.

Grevinde d’Albany fik Lejlighed til at møde Vargas endnu ad
skillige Gange før hans Bortrejse til Danmark, og hendes Følelser 
overfor ham er en morsom Blanding af Tiltrækning og Frastødning. 
Hun var fængslet af hans Personlighed og af den Mystik, der ind
hyllede alle hans Handlinger, men kølig og skeptisk som hun var, 
blændedes hun ikke af hans erotiske Charme, og hun kunde ikke 
lide hans vigende Blik16. Et af hendes Breve giver et godt Indtryk 
af Samspillet -  eller rettere Modspillet -  mellem hende og Vargas, 
og det maa tale med hendes egne Ord:

»ses lettres m’ont paru un peu extraordinaires. Mais je suis un 
peu trop vieille, et je connais trop le monde pour me laisser prendre 
à l’hameçon. D ’ailleurs, les termes de ses phrases pouvaient se prendre 
dans deux sens ... Cet homme a une manière de se faire connaître
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comme très sensible et ayant éprouvé des malheurs du coeur. C ’est 
le véritable chemin pour arriver à l’âme d’une femme sensible, qui ne 
connaît pas le monde et qui a de l’amour-propre. Mais je sais qu’ à 
cinquante ans, on n’inspire plus aucun sentiment«17.

Trods sit Klarsyn paa Vargas’ Væsen og Virke blev Grevinde 
d’Albany ved at nære en levende Interesse for ham, saalænge han 
opholdt sig i Italien, og ved hans Bortrejse var det hende, der skrev 
de profetiske Ord: »M. de Vargas est devenu chambellan en Dane
mark et fera son chemin«18.

3. Grevinde Gianina Piccolomini.
Udviklingen af Vargas’ og Teresa Mocennis Forhold kan næppe 

udelukkende forklares ved en erotisk Uoverensstemmelse, men Siena 
blev alligevel den By, hvor han oplevede en Kærlighedshistorie, der 
maaske var den største og i hvert Fald den langvarigste i hans Liv. 
I sin Selvbiografi til Schubart fortæller han om en Kvinde, hvis Hen
givenhed forsonede ham med sin Skæbne, og som i lang Tid fastholdt 
ham i Siena, saa at han ikke, som han burde, forsøgte at bane sig nye 
Veje1. Til denne Kvinde hentydes der ogsaa flere Gange af Grevinde 
d’Albany i Brevene til Teresa. 1798 spørger hun, hvem Vargas er 
forelsket i2, og samme Aar hedder det i Anledning af hans Bortrejse 
fra Byen, at hans Veninde maa være meget ulykkelig. Paa ægte 
Kvindevis søger hun at faa nærmere Enkeltheder at vide og spørger, 
om den omtalte Dame er smuk3. -  Det synes, som om Teresa har 
været saa diskret ikke at navngive Vargas’ Veninde, men Ærkepræ- 
sten Luti røbede Hemmeligheden. I et Brev fra 1802 omtaler Grev
inde d’Albany den skønne Kvinde, med hvem Luti dyrker Litteratu
ren, og hun tilføjer: »La Signora Piccolomini doit être la perle de 
Sienne. Je  ne suis pas étonnée que Vargas lui présentait ses hom
mages«4.

Grevinde Gianina Jackson Piccolomini maa have lært Vargas 
at kende i Aarene 1794-95, for i et Brev fra 1817 taler hun om deres 
22aarige Venskabsforbindelse5. De har sikkert truffet hinanden i 
Teresa Mocennis Salon, men snart blev han saa intimt knyttet til 
Familien Piccolomini, at han fandt sit andet Hjem baade i Vinter
residensen i Byen og paa de forskellige Landsteder om Sommeren. 
Gianina Jackson var født 1772 i San Miniato og tilhørte, som Navnet 
viser, en indvandret engelsk Slægt6. Hun blev 1791 viet til Grev 
Giulio Cesare Piccolomini7 af den berømte sienensiske Adelsfamilie, 
og da hun ca. 1795 lærte Vargas at kende, var hun kun 23 Aar 
3*
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gammel, men allerede Moder til fire Børn. I de følgende Aar fik 
hun endnu to8. Efter Tidens Skik var det kun naturligt, at Vargas 
blev hendes Tilbeder og opvartende Kavalier. Om Intimiteten af 
saadanne Forhold kan det ofte være vanskeligt at dømme, men baade 
Vargas og Grevinde Piccolomini har udtalt sig saa aabent til Baron 
Schubart, at ingen Tvivl er mulig. Man forstaar, at det har været en 
lidenskabelig Kærlighedsoplevelse, som varede, lige til Vargas rejste 
til Napoli.

I August 1807 sendte denne med vanlig Mangel paa Diskretion 
Baron Schubart et Brev, han havde modtaget fra Grevinden, og be
rømmede samtidig hendes ædle Karakter »où la passion la plus 
violente, après cinq ans d’orage et d’excès, peut devenir un attache
ment vertueux«9. Endnu havde Schubart ikke lært hende personligt 
at kende, men ved Bortrejsen til Danmark bad Vargas ham tage sig 
af hende, og en Forbindelse blev kort efter bragt i Stand. Oprindelig 
var det sikkert tænkt som en praktisk Foranstaltning, da Korrespon
dancen mellem Vargas og Grevinden kunde gaa sikrere og hurtigere 
gennem Schubart, men de fælles Følelser for den bortrejste, fjerne 
Ven skabte en gensidig Sympati, der med Aarene blev til et for
troligt Venskab. Der foreligger fra 1811-18 en lang Række Breve fra 
Gianina Piccolomini til Schubart10, hvorigennem man faar det smuk
keste Indtryk af hendes fine, milde Kvindelighed og af hendes dybe 
Kærlighed til Vargas. At denne havde mange Bebrejdelser at gøre 
sig for sit Forhold til hende, har han aabent erkendt i et Brev til 
Schubart, og da han heri giver et levende Billede af baade hende 
og sig selv, skal det anføres i sin Helhed:

»Je suis vraiment enchanté de ce que vous connaissez tout le prix 
de ma charmante amie de Sienne. Hélas! que je l’eus senti toujours 
moi-même! mais j ’ai de grandes reproches à me faire à son sujet. Je 
lui ai coûté plus de larmes de ce qu’ une femme a jamais répandues 
depuis l’origine du monde, et après avoir engagé ses affections, 
quoiqu’ elle fut la plus belle femme de Sienne, je devins fou d’une 
petite grisette qui, il est vrai, m’ aimait bien, mais qui était aussi 
sotte que jolie. Ce n’ était qu’ une attachement héroique dans une 
ame extraordinaire, qui pouvait être à l’épreuve de tout ce que cette 
femme adorable a souffert«11.

Som en Bekræftelse af denne Tilstaaelse, der forøvrigt har al 
Sandsynlighed for sig, naar man kender Vargas’ Letsindighed i For
hold til Kvinder, har man Grevinde d’Albanys Udtalelser om Vargas’ 
erotiske Vidtløftigheder12. Men Grevinde Piccolominis Kærlighed
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var alttilgivende, hun var af de Kvinder, der kun elsker een Gang 
i Livet. Det er rørende gennem hendes Breve at følge hendes Længsler 
og Skuffelser. Da Schubart 1811 skulde rejse til Danmark, misundte 
hun ham, at han skulde gense Vargas og vilde give alt for at være i 
hans Sted13. Ganske uselvisk glædede hun sig dog over sin tabte 
Vens Fremgang og tvivlede ikke om, at hans Fortjenester og Kund
skaber vilde skaffe ham en lykkelig Skæbne14. Alligevel haabede hun 
stadig paa et Gensyn, og den Smerte, hun følte, da det definitivt blev 
taget fra hende, er saa meget mere gribende, som den udtrykker sig 
ganske stilfærdigt. Hun fortæller Schubart, at Vargas’ sidste Breve 
har voldt hende Sorg, fordi han har skrevet, at han for stedse maa 
give Afkald paa at gense hende. Med et lille Suk tilføjer hun, at 
denne Skuffelse gør Livet mindre værd at leve15.

Mange af Brevene er skrevet fra Gost’ al Pino, et Landsted, hvor 
hun og Vargas øjensynlig havde tilbragt dejlige Dage sammen. Naar 
de mange praktiske Gøremaal var udførte, fandt hun Hvile i sit Sam
liv med Naturen. Længe kunde hun stirre over mod Bjergene, der 
laa i Solnedgangens Skær, og i Maanelyset vandrede hun i Havens 
Gange. Ofte gik hun ud til det Sted, hvor en Hængepil engang min
dede hende om »notre oublieur«, -  Pilen var nu borte, men Stedet 
var stadig hendes Hjerte inderligt kært16. -  »Notre oublieur« var det 
Tilnavn, Schubart havde givet Vargas, der altfor sjældent lod høre 
fra sig. Men maaske var det forstaaeligt, at han ikke bevarede Erin
dringen om sin Kærlighedshistorie saa levende som Grevinden. Han 
var begyndt et nyt Liv i nye Omgivelser, medens hun var blevet til
bage i sin stille Tilværelse mellem alle Minderne. En enkelt Gang 
føler man dog, at Tanken om det tabte Paradis kunde volde ham 
Smerte, saaledes da Schubart havde fortalt om et Besøg paa Gost’ al 
Pino 1817. Vargas indrømmede, at Schubarts Ord havde vakt smer
telige Erindringer i hans Sjæl, men han tvivlede om, at han vilde 
kunne nyde de svundne Glæder, hvis han fik Lov at genopleve dem17.

Hyppigst har man da ogsaa den Følelse, at han blot var lettet ved 
at vide, at Schubart tog sig saa venligt af »notre pauvre amie de 
Sienne«, og iøvrigt fortsatte han jo med sine erotiske Eventyr. Da 
han 1817 havde legitimeret en uægtefødt Søn og givet ham sit Navn18, 
maa Schubart i et Brev til Grevinde Piccolomini have omtalt denne 
Handling meget misbilligende. Karakteristisk er det, at den Bitter
hed, hun følte ved Meddelelsen, ikke var rettet mod Vargas, men mod 
den Kvinde, der havde »forført« ham, og at det, der pinte hende 
mest, var hans Mangel paa Tillid, fordi han intet havde sagt hende.
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I sit første Svar19 undskyldte hun derfor Vargas og appellerede til 
Schubarts Forstaaelse. Han maatte tilgive sin Ven denne nye Vild
farelse, der ikke skyldtes slette Egenskaber, men en altfor stor Selv
tillid. Hvem turde desuden mene sig hævet over saadanne Fejltrin, 
naar man ikke kendte de nærmere Omstændigheder?

Men en Maaned senere fik Skuffelsen over Vargas’ vedvarende 
Tavshed hende til at skrive de haardeste Ord om ham, som hun vel 
nogensinde havde udtalt20. Hun beklagede sig nu over hans Utak
nemmelighed over for hende selv, hendes Mand og Børn, der altid 
havde omfattet ham med det varmeste Venskab. Hans forfængelige 
Svaghed at ville bedaare alle Kvinder kunde hun nok tilgive ham, 
men ikke den Uærlighed og Mangel paa Tillid, han havde vist 
hende. Hun holdt af ham, fordi hun ikke kunde slippe dem, hun 
engang havde givet sit Hjerte, og fordi hun af Erfaring havde lært, 
at man for at beholde sine Venner maatte bære over med deres 
Fejl. Men hun frygtede for, at det ikke vilde være tilstrækkeligt til 
at bevare dette Venskab, da han ikke interesserede sig det mindste 
for noget, der angik hende. Deres Brevveksling vilde derfor sand
synligvis snart høre op, og hun havde helt mistet Modet til at 
fortsætte.

At Grevinde Piccolomini har været stærkt bevæget, da hun skrev 
sit anklagende Brev til Schubart, fremgaar af de sidste Linjer, hvor 
hun ligefrem lader sig henrive til en personlig Bekendelse: »c’est 
une pensée affligeante pour moi qui n’ai pu jamais me persuader 
qu’ on puisse cesser de s’aimer et se le dire lorsqu’ on s’est aimé une 
fois. Voilà cher ami ce que je sens et ce que j ’ai senti pour notre 
Vargas: cette confession vous donnera peut-être une plus juste idée 
de ma façon de l’aimer, de celle que vous en faites«.

Det var ikke en aandfuld Salondame, ikke en feteret Kokette, 
der vandt Vargas’ Hjerte i Siena. En smuk og god Kvinde gav ham de 
to Ting, han i sin Ensomhed trængte allermest til: Tillid og Kærlig
hed. Hendes sidste Brev til Schubart er fra September 1818, og endnu 
med dette fulgte der vedlagt et, som skulde sendes »à notre Edouard«. 
Derefter synes al Forbindelse med Danmark at være afbrudt. Et tro
fast Menneske havde omsider maattet nemme Livets bitre Lære: ude 
af Øje, ude af Sind21.

4. Forfatter skab.
Vargas’ Ophold i Siena strakte sig med en kortere Afbrydelse over 

Aarene 1793-1800, og som tidligere omtalt udfoldede han i dette
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Tidsrum en forbløffende litterær Aktivitet, der viser, at han ikke 
alene brugte sine Kræfter til selskabelige Fornøjelser og Kærligheds
intriger. De 28 Bind, han udsendte under sit gamle Grosse-Navn, 
og de 12, der bar Navnet Vargas, maa betragtes som aandeligt Fælles
gods med forskellig Etikette, men der vil her kun være Grund til at 
omtale nogle ganske faa. Den skønlitterære Produktion er tidligere 
blevet behandlet og karakteriseret under mit Forsøg paa at bestemme 
de to Forfatteres Identitet1. Derimod foreligger der mere specielle 
Arbejder af dem begge, som dengang ikke blev benyttede, fordi de 
ikke frembød noget Sammenligningsgrundlag. Til Oplysning om 
Vargas’ vidtspændende Interesser kan de fortjene Omtale her.

Blandt de talrige Romaner og Noveller, der strømmede ud fra 
Grosses Værksted, og som vel var det væsentlige økonomiske Funda
ment for Vargas’ beskedne Tilværelse, foreligger der kun to Arbejder 
af faglig Karakter, og begge udkom 1793. Sandsynligvis var de af
sluttede før Vargas’ Ankomst til Livorno i November 1792, og ind
holdsmæssigt er de ogsaa beslægtede med hans før-italienske For
fatterskab.

»Physikalische Abhandlungen« bringer først to Afhandlinger: 
»Ueber die Menschenracen« og »Theorie der Erzeugung«, der væ
sentlig er en Gentagelse af Synspunkter, som Grosse allerede havde 
fremsat i »Magazin für die Naturgeschichte des Menschen« (»Briefe 
über die Menschenracen«)2. Paa et enkelt Omraade har han dog i 
»Theorie der Erzeugung« foretaget en ret forbløffende Ændring. I 
sine tidligere Breve til Vennen Forster bekæmpede han Evolutionens 
Lære om de præformerede Kim, men nu inddrager han dem uden 
videre i sin Fremstilling af Livsprocessen. Han hævder, at hverken 
Blumenbachs »Bildungstrieb« eller Wolffs genetiske Kraft kan skabe 
noget af intet, og at det derfor er nødvendigt at antage præformerede 
Kims Tilstedeværelse. Dannelsesdriften kalder da Kimene til Live, og 
Aggregationskraften bringer dem til at vokse. Grosse synes her at 
have vovet et Forsøg paa at slaa Bro mellem Mekanismen og 
Vitalismen.

Den tredje Afhandling: »Versuch eines kleinen Roman aus dem 
Thierreiche« skildrer en Slags Sjælevandring inden for Dyreverdenen, 
en Udvikling gennem flere Inkarnationer. Det hele er nærmest en 
forgrovet Genfremstilling af Tankegangen i »Helim«3. -  Først i den 
fjerde Afhandling bringer Grosse noget nyt, idet han forsøger at klassi
ficere Pattedyrene paa Grundlag af deres Ernæring. Han polemiserer 
mod J. F. Blumenbachs4 Inddeling efter Dyrenes ydre Struktur, som
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kun giver tilfældige Resultater, og mod Linné5, der havde bygget sit 
Klassesystem paa Fortændernes Form, ikke paa hele Tandbygningen, 
der dog oplyser meget om Ernæring og Levevis. Netop disse to Fak
torer ligger til Grund for Grosses Inddeling af Pattedyrene i 7 Klas
ser, og Resultatet er blevet en ofte overraskende Gruppering. Mest 
Interesse har det at se, hvorledes han til den første Klasse henregner 
Menneske, Abe og Maki og mener, at Mennesket engang har haft 
4 Hænder ligesom Aberne. Det viser sig saaledes, at han ikke blot 
som Naturfilosof saa Mennesket som det sidste Led i en uendelig 
Udviklingskæde, men at han ogsaa som Zoolog anbragte det i Klasse 
med de menneskelignende Dyr, ikke i en højere Særklasse6. Den unge 
Grosse var ikke saa lidt af en radikal Evolutionist, og hans nøgterne 
Syn paa Skabningens saakaldte Herre fik ogsaa Udtryk i det satiriske 
Tillæg: »Ueber die Schweineracen. Ein Beytrag zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit«.

Denne Afhandling er rettet mod C. Meiners, Geschichte der 
Menschheit, 1785, som havde villet bevise, at der kun findes to 
Menneskeracer: den ædle kaukasiske og den uædle mongolske. Grosse 
mente, at der var fire Racer med utallige Variationer, og han spot
tede Meiners’ Studerekammerlærdom, der ikke havde benyttet de 
primære Iagttagelser i Rejsebeskrivelser og naturvidenskabelige Vær
ker. Ironisk fremdrager han en Parallel hentet fra Dyreverdenen, 
hvor man ogsaa kan skelne mellem kaukasiske og mongolske Svin. 
Samme fysiske og moralske Forskelle, som Meiners havde fundet hos 
sine to Menneskeracer, genfinder Grosse i de tilsvarende Svineracer, 
og han morer sig med at paavise, at Mennesker og Svin i de fleste 
Henseender er nært beslægtede. Svinene mangler i Grunden kun 
Skrivekunsten for at kunne blive fortrinlige Filosoffer! -  Det lille 
Arbejdes egentlige Formaal var at latterliggøre Meiners’ Teori, men 
det blev samtidig en bidsk Satire over Menneskenaturen i Alminde
lighed. Den er dog mere plump end morsom, og en Anmelder skrev 
med Rette: »Die Zeiten scheinen vorbey zu seyn, wo man an der
gleichen Spötteleyen Geschmack fand«7.

Dommen over hans fysikalske Afhandlinger var overhovedet 
haard. »Allgemeine Literatur-Zeitung« kaldte Bogen uklar, fuld af 
Floskler og Citater, paa sine Steder slibrig8. Værre var det, at den 
faglige Bedømmelse var ligesaa streng. Baade »Göttingische An
zeigen von gelehrten Sachen«9 og »Medicinisch-chirurgische Zei
tung«10 bragte indgaaende Referater, spækkede med spydige Be
mærkninger, Udraabstegn og Spørgsmaalstegn. Det var især Af hand-
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lingen »Theorie der Erzeugung«, der maatte holde for paa Grund af 
dens Forsøg paa at sammensmelte Evolutionisternes og Vitalisternes 
Systemer. Forfatteren anklages for løse Paastande, vilkaarlige Ord
fordrejninger og taagede Hypoteser, og det hele karakteriseres som 
»ein Gewebe abentheuerlicher Erdichtungen«11.

Det nyttede saaledes ikke, at Grosses Bog var forsynet med en 
uhyre Litteraturliste paa 169 Numre, der skulde vise hans omfat
tende Belæsthed. Recensenterne lod sig ikke narre, og man forstaar, 
at han efter saadanne Anmeldelser opgav sit naturfilosofiske For
fatterskab.

Det andet Arbejde, der udkom 1793-94 under Navnet Karl Mar
chese v. Grosse, var en kulturhistorisk Skildring af Spanien i to 
Bind: »Briefe über Spanien«. De var, ligesom Afhandlingen »Briefe 
über die Menschenracen« dedicerede Naturforskeren, Professor J. R. 
Forster i Halle12. Rent umiddelbart faar man det Indtryk, at Bogen 
hviler paa selvstændige Iagttagelser af kulturelle og sociale Forhold 
i Spanien, og at Forfatteren har foretaget dybtgaaende psykologiske 
Analyser af de forskellige Provinsers Mennesketyper med Forsøg paa 
at forklare hver enkelts Egenart ud fra den historiske og klimatiske 
Baggrund. Men sammenligner man Grosses Arbejde med J. Fr. Bour- 
going, Neue Reise durch Spanien, I-IV , 1789, finder man der det 
næsten ordrette Forlæg for mange af de tilsyneladende saa person
lige Betragtninger. Da Grosses Ophold i Spanien paa Vejen fra 
Tyskland til Italien højst kan have strakt sig over ca. et Aar, er hans 
Bog -  ligesom de to Arbejder om Svejts -  sikkert i det væsentlige en 
journalistisk Sammensvejsning af egne Oplevelser og andres Skrifter.

Netop denne Dom udtales da ogsaa af hans Recensenter, dog med 
større eller mindre Skarphed. Ubetydelig, men ikke uinteressant hed
der det i et Tidsskrift13, medens »Neue allgemeine deutsche Biblio
thek«14 farer haardere frem. Man raillerer her først over den fore
givne Marquis-Titel og paaviser dernæst den slaviske Benyttelse a f 
Bourgoing. Grosses folkloristiske Beskrivelser karakteriseres som »Er
dichtung eines französischen Chevaliers, oder eines deutschen Mar
chese«, men trods al Uvilje imod Forfatteren maa Anmelderen ind
rømme, at han er talentfuld og kundskabsrig. Hvor rammende denne 
Udtalelse var, vidste Recensenten næppe selv. Den »talentfulde Skri
bent« var allerede da forvandlet fra Marquis til Greve og havde i 
Italien valgt sig helt nye Studiefelter.

For at lægge tilstrækkelig lang Afstand mellem sit gamle og nye 
Jeg havde Vargas ikke blot forfinet sine skønlitterære Arbejder for-
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melt som reelt15, men ogsaa vendt sin Interesse mod noget saa eks
kvisit som den klassiske græske Poesi. Impulsen hertil fik han mulig
vis gennem den lærde, græsk-kyndige Padre Eustachio Fiocchi16, som 
han havde truffet i Teresa Mocennis Hjem, og den første Frugt af 
hans Studier blev den lille Bog »Dell’ Epigramma greco« fra 1795, 
der -  som tidligere nævnt -  var dediceret Teresa. Paa Titelbladet 
havde Vargas anbragt følgende Citat af Alfieri: »Findes der noget 
Menneskeværk, der, hvor mange Mangler det end har, ikke ogsaa 
har sin Skønhed?« Han opnaaede dog kun at irritere Digteren, der 
beklagede sig til sin Veninde Teresa Mocenni over denne »forban
dede Overskrift«, som paa samme Tid virkede arrogant og altfor 
beskeden og næsten kunde faa ham til at ønske ringe Held for 
Bogen17. Alligevel havde Alfieri nogle venlige Ord tilovers for Var
gas’ Arbejde, som han, der var en lidenskabelig Elsker og en fin 
Kender af den græske Kultur, havde gode Forudsætninger for at 
bedømme. Han siger saaledes i sit Brev til Teresa: »Jeg løb den igen
nem i Gaar Aftes i en rasende Fart; Emnet tiltaler mig, og den er 
fuld af behagelig, ikke pedantisk Lærdom, forenet med god Smag«18.

Rent umiddelbart forekommer Bogen da ogsaa indtagende baade 
i Ydre og Indhold. I et efter Tidens Mode noget blomstrende Sprog 
skildres først Kulturbaggrunden for græsk Digtning, specielt Epi
grammet; dernæst er der gjort Forsøg paa at gruppere de mange 
Epigrammer efter deres Indhold, fra de ganske enkle i Lapidarstil 
til de mere sammensatte og raffinerede. Talrige Eksempler ledsager 
den skematiske Inddeling, de græske Originaler aftrykkes, og italien
ske Oversættelser følger. De allerfleste af disse er elegante i Formen 
og træffer med megen Ynde den forfinede Naivitet i de kun tilsyne
ladende primitive smaa Digte. Det er dog ikke Vargas, der har Æren 
af den stilsikre Gengivelse. Ligesom Teresa Mocenni havde oversat 
hans franske Prosatekst til Italiensk,19, havde Fiocchi iklædt de græ
ske Epigrammer den smukke italienske Sprogdragt, og Vargas havde 
næppe kunnet faa en kyndigere Hjælper. Fiocchi mestrede ethvert 
Metrum og blev derfor brugt og misbrugt ved alle Lejligheder. Usel
visk og uforfængelig som han var, havde han forbudt Vargas at give 
sin Taknemmelighed offentligt Udtryk, saa at denne maatte nøjes 
med at sende ham et hjerteligt Privatbrev20.

Vargas’ egen Indsats i Bogen om det græske Epigram er saaledes 
først og fremmest Indledningen og de kommenterende Bemærknin
ger. Men ikke engang denne Del af Arbejdet er selvstændigt. En 
Sammenligning med J. G. Herders Afhandling i »Zerstreute Blät-
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ter«, II, 1786, viser, at Vargas ikke blot har overtaget Herders 
Definition af Epigrammet21, men ogsaa hans Inddeling i fire Hoved
typer; og skønt det kunde se ud, som om Herder havde syv Grupper 
mod Vargas’ fire, opvejes denne Forskel ved de fire Underafdelinger, 
som Vargas har opstillet inden for sin fjerde Gruppe. Karakteristik
ken af hver enkelt Epigramtype er næsten ordret den samme hos 
Vargas som hos Herder22 og de ledsagende Eksempler ogsaa for en 
stor Del parallele med Herders. Naar Vargas i et lille Kapitel tilsidst 
præciserer Epigrammets Hovedegenskaber som Korthed, Ynde og 
Pointe, finder man nøjagtig samme Bestemmelse hos Herder23.

Det lille Skrift, der i en saa tiltalende Form henvendte sig til den 
kultiverede Læseverden som en kyndig og aandfuld Popularisering af 
et ellers lidet tilgængeligt Stof, er da ikke i nogen Henseende Vargas' 
eget Arbejde. De æstetisk-historiske Betragtninger er et groft Plagiat, 
som Vargas kun kunde vove i Italien, hvor Herder ikke var meget 
kendt, og de yndefulde Epigram-Oversættelser er Fiocchis Værk. Det 
viste sig imidlertid, at Frækhed belønnes. Intet af Vargas’ Arbejder 
hverken før eller senere har faaet en saa fin Modtagelse af Kritiken, 
og salgsmæssigt var det en saadan Succes, at han Aaret efter, 1796, 
kunde udsende anden Udgave. Denne var ganske uforandret bortset 
fra Dedikationen til Teresa Mocenni, der nu var erstattet med en 
overstrømmende Hyldest til Grev A. P. Bernstorff. Med Forbavselse 
læser man her, at Bernstorffs lykkelige Styre »har udbredt sin vel
signelsesrige Indflydelse over mig« og at »mit Ophold nær Straale- 
glansen fra Deres Berømmelse maatte indgyde mig den Beundring, 
som jeg griber enhver Lejlighed til at udtrykke«. Det kunde næsten 
se ud, som Vargas vilde antyde, at han skulde have haft personlig 
Tilknytning til A. P. Bernstorff, men en saadan kan ikke bekræftes 
ad anden Vej24. Antagelig er Dedikationen da blot at opfatte som et 
Forsøg paa at fastslaa Samhørigheden med Danmark. Ved Bern
storffs Død 1797 skrev Vargas den 24. Juli en højtstemt Nekrolog 
i »Gazzette di Firenze«, der bragte detaljerede Beskrivelser af dennes 
Væsen, men ingen virkelig Karakteristik. Kompositionen er daarlig, 
forskelligartede Ting sammenblandes, og ud af de mange Ord og 
Gentagelser vokser intet Helhedsbillede. Sandsynligvis er det alt
sammen Laan fra tyske Aviser.

Det maa have været en behagelig Overraskelse for Vargas at læse 
Recensionerne over »Dell’ Epigramma greco« i de italienske og fran
ske Tidsskrifter25. Han, der var vant til at blive trakteret med det 
groveste Skyts, blev nu rost for sin fine Smag, sin Lærdom og sine
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ypperlige Analyser. Oversættelserne pristes som overordentlig vellyk
kede, og kun selve Definitionen af Epigrammet blev dadiet som væ
rende for almindelig. Men Nemesis ramte ham, da Fr. H. Bothe 
oversatte hans Arbejde til Tysk 1798. I sin Fortale siger Bothe, at 
Vargas har »benyttet« Lessings og Herders Arbejder, men Anmelde
ren i »Neue allgemeine deutsche Bibliothek«26 retter Udtrykket »be
nyttet« til »plyndret«. Han paaviser videre, at alt, hvad dette Skrift 
indeholder af godt, stammer fra Herder, men at det er blandet med 
en Mængde halvsande, ufordøjede Domme. »Schärfe im Denken 
und Zusammenhang sucht man vergebens«. Bothe havde desuden 
været mindre heldig med Epigrammernes Omplantning til Tysk, hvad 
der yderligere forringede Bogens Værdi. Konklusionen var, at ingen, 
der kendte Herders Skrift, vilde værdige denne italienske Plagiator 
Opmærksomhed.

Det var et Held for Vargas, at ikke alle Tysklands Recensenter 
var lige kyndige. Andre tyske Tidsskrifter27 deltog i den almindelige 
Ros over Dell’ Epigramma greco, som man fandt præget af Lærdom, 
Smag og Følelse. Og da der næppe var mange i Italien, der læste 
»Neue allgemeine deutsche Bibliothek«, fik Bladets Afsløring ingen 
skadende Indflydelse paa hans Prestige i den litterære Verden. Op
muntret af sit Held fortsatte han derfor med et Arbejde af lignende 
Karakter: »Dell’ Anacreontica greca«, der udkom 1797.

Bogen er kun paa 55 Sider, hvoraf en Del bestaar i Eksempler 
paa anakreontiske Oder, oversatte til Italiensk af den kendte Im
provisatrice Fortuna Sulgher Fantastici28. I sin Fortale meddeler 
Vargas, at han har benyttet de hos ham deponerede Oversættelser 
uden Forfatterindens Tilladelse, da han frygtede, at hendes altfor 
store Beskedenhed ellers vilde have nægtet ham det, men han haaber, 
at Offentliggørelsen nu vil opmuntre hende til at udgive hele sin Gen
digtning af Anacreon.

Vargas definerer den anakreontiske Ode som en »poesia sociale«, 
3: en Samfundspoesi, og han mener, Genren skal forstaaes paa Bag
grund af Grækernes forfinede Livsform. Anakreons Digte genspejler 
Glæden ved det skønne i Naturen og Kunsten, Venskabets og Kær
lighedens Lykke og Nydelsen ved det festlige Samvær med aande- 
ligt ligestemte. I et saadant Samvær er Kvinden uundværlig, inspi
rerende og forædlende, og Vargas taler med Begejstring om det 
græske Symposions aandfulde Kurtisane. Som en Modsætning skil
dres Nutidens dydige, men kedsommelige Husmoder og den vul
gære Kokette. Han benytter overhovedet en Del aktuelt-ræsonne-
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rende »Noter« til de historiske Skildringer, saaledes ogsaa i sin pane
gyriske Omtale af græsk Filosofi.

Ligesom i Bogen om Epigrammet forsøger han at inddele Oderne 
i forskellige Grupper efter deres Indhold, ledsaget af illustrerende 
Eksempler, men Karakteristikken er rigere paa smukke Ord end paa 
klare Tanker. Om to af Afsnittene har det kunnet paavises, at de er 
laant direkte andetstedsfra, dog uden Kildeangivelse. Det ene er 
Beskrivelsen af »det gode Selskab«, der er en Oversættelse fra Rous
seau: »La nouvelle Héloise«29, det andet er Betragtningerne over 
Ensomheden, som er taget ordret fra Zimmermann: »Ueber die Ein
samkeit«, I I I30. Som Helhed maa det siges, at dell’ Anacreontica 
greca er væsentlig ringere end sin Forgænger, og Vargas fik ingen 
Glæde af sit Forsøg paa at fortsætte den første Succes. Hans Under
søgelse blev med Rette bedømt som uvidenskabelig og ubetydelig31.

Et andet æstetisk Arbejde fra denne Periode var Afhandlingen 
»Saggio d’osservazioni intorno al gusto, particolarmente riguardo alla 
poesia«, 179932. Med nøje Tilknytning til Englænderen Hugh Blair33 
definerer Vargas her Smagen som en Evne til at se det skønne og føle 
Glæde derved34, en Evne, der er fælles for alle Mennesker og mere 
afhængig af Sanserne end af Fornuften. Hos primitive Folk er Følel
sen for det sublime stærkere end hos Kulturnationerne, som har mistet 
Oplevelsens Umiddelbarhed, men til Gengæld udviklet den kritiske 
Smag35. Forskellige Former for det skønne opregnes, hvorefter Vargas 
gaar over til at tale om Smagens Betydning for al kunstnerisk Pro
duktion. Den skabende Proces kræver Iagttagelse, Fantasi, Følsom
hed og Dømmekraft, men Vargas indskrænker sig til at analysere 
Iagttagelsen og Fantasien, ledsaget af talrige Eksempler fra Littera
turen, især den klassiske, orientalske og italienske. Afhandlingen, der 
kun er paa 24 Sider, slutter ret pludselig med Løfte om en senere 
Fortsættelse.

Denne kom dog aldrig paa Italiensk, men det følgende Aar ud
sendte Vargas de her omtalte Betragtninger over Smagen i tysk 
Oversættelse36, nu afsluttede med de manglende Bemærkninger om 
Følelsen og Dømmekraften. Han forklarer, hvorledes Fantasi og 
Følelse hver paa sin Vis forarbejder det Stof, der gemmes i Iagtta
gelsens Forraadskamre, og hvorledes Dømmekraften er den sidste re
gulerende Faktor. Dens Opgave bestaar i at vogte paa Iagttagelsens 
Fejlsyn, tøjle Fantasien, retlede Følelsen og tilsidst føre disse tre sam
virkende Kræfter mod det bestemte Maal. De mange velvalgte Ci
tater, der ledsager Teksten, viser en omfattende Belæsthed, og der
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er flere personligt prægede Refleksioner som f. Eks. Bemærkningen 
om, hvor svært det er at gengive den enkle Naturlighed. Hoffolk og 
smukke Kvinder ved, at det kræver megen Kunst at virke ukunstlet.

Vargas’ æstetiske Grundsyn var dybt forankret i det 18de Aar- 
hundrede. Han understreger, at den sande Digtekunst skal have sit 
Grundlag i Filosofien, og at Gratierne aldrig er mere indtagende, 
end naar Fornuften smykker dem. Er Digterne kun poetiske, og lader 
de sig altfor meget lede af deres lunefulde Fantasi, fordærves den 
gode Smag.

Skønt Vargas paa dette Omraade delte sin Samtids Anskuelser, 
var han i andre Henseender mere frigjort. Han slutter saaledes med 
den Paastand, at der slet ikke gives nogen absolut Norm for den 
gode Smag, fordi de forskellige Lande har hver sit Stilideal, bestemt 
af Nationalkarakteren og de ydre Forhold. Hans Forsøg paa at be
stemme den litterære Genre, der er karakteristisk for hver Nation, er 
dog ikke vellykket. Derimod er Konklusionen utvivlsomt rigtig: hvert 
Land synes, at dets egen Smag er den bedste.

Det lille Arbejde har hentet megen Viden hos andre, men er dog 
mere selvstændigt end sædvanligt hos Vargas, og det opnaaede at 
blive rost af de tyske Recensenter. Man fandt det rigt paa originale 
Tanker37 og udtalte Ønsket om, at det større Værk, som det skulde 
være Indledningen til, snart maatte se Lyset38. Saadanne Toner 
havde han aldrig før hørt fra sit Fædreland.

En Opgave, der i særlig Grad fængslede Vargas, og som han 
syslede med i flere Aar, var Analysen af Tragediens Væsen. Han vilde 
skildre Forskellen mellem græske og moderne Tragikere med Hoved
vægten lagt paa Vittorio Alfieri, Genskaberen af den klassiske Tra
gedie paa Italiens Grund. Den Biografi af Alfieri, som han havde 
tænkt sig at skrive39, fik han aldrig gennemført, men i en Afhand
ling om Tragedien »Merope«40 har han givet Udtryk for sine Tanker 
om Spørgsmaalet i Almindelighed, og desuden faaet Anledning til 
en kritisk Vurdering af tre moderne Digteres Fremstilling af samme 
Emne fra den græske Oldtid.

Det fortælles om Merope41, Dronningen af Messenien, at hendes 
Mand og Sønner blev dræbt af en Tyran, der bemægtigede sig Tronen, 
men at een Søn undslap fra Blodbadet og blev opdraget langt borte 
uden at kende sin kongelige Byrd. Efter 15 Aars Forløb vendte han 
tilbage, og ved et Sammentræf af Omstændigheder fik Merope Mis
tanke om, at den fremmede Yngling var hendes Søns Morder. I sin 
Fortvivlelse vilde hun dræbe ham og først i yderste Øjeblik, da hun
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løftede Vaabnet mod ham, fik hun at vide, hvem han i Virkelig
heden var. Han hævnede nu sin Faders Drab ved at myrde Tyran
nen, og Folket hyldede den hjemvendte Tronarving som sin ret
mæssige Konge.

En saa dramatisk Motivrække maatte indbyde til scenisk Fremstil
ling, og Euripides har anvendt det i en nu tabt Tragedie. Senere 
blev det benyttet adskillige Gange, og i det 18de Aarhundrede var 
der ikke mindre end tre betydelige Digtere, der behandlede Emnet: 
Scipione Maffei 1714, Voltaire 1738 og Alfieri 1784.

Den historiske Redegørelse, hvormed Vargas indleder sin Af
handling, har han overtaget fra Maffei. Vargas fremhæver, at denne 
Fortælling om Moderkærligheden egner sig mere for vor Tids Menne
sker end for Grækerne, fordi de privatpersonlige Følelser er stærkere 
udviklede nu end i den heroiske Tidsalder. Han henleder derfor de 
unge Forfatteres Opmærksomhed paa Fabelen og benytter Lejlighe
den til at dadle deres Lef len for den daarlige Smag, deres Jagen efter 
Øjeblikkets Berømmelse uden Tanke for at opdrage Publikum. Som 
et Eksempel til Efterfølgelse gennemgaar han derefter de tre nyeste 
Tragedier om Merope.

Maffei havde paa mange Punkter fornyet og forbedret den græ
ske Tekst, og selv om der var adskillige Enkeltheder hos ham, der 
kunde kritiseres, satte Vargas hans Værk langt over Voltaires, ligesom 
allerede Lessing havde gjort det42. Dennes dybtgaaende Analyse af 
den italienske og franske Merope-Tragedie kan naturligvis ikke sam
menlignes med Vargas’ kortfattede Undersøgelse, og der er ingen 
Tegn paa, at Vargas har kendt den, men det Resultat, de begge 
naaede til, var i Virkeligheden det samme. Vargas fandt, at Maffei 
havde mere Smag og Varme end Voltaire og udtrykte det i Korthed 
saaledes: »Maffei ist ein Kind der Natur in Vergleichung mit Vol
taire, der zuweilen ein wenig Stutzer wird«43.

Større end baade Maffei og Voltaire var dog efter Vargas’ Mening 
Alfieri. Karakteristikken af Personerne i dennes »Merope« fandt 
han ypperlig, og Dialogerne rummede store Skønheder, men i Styk
kets Opbygning var der flere ubehændige og usandsynlige Momenter. 
Vægtigst var dog hans Indvending mod Tragediens altfor knappe 
Form. Alfieri havde villet lade alle Biomstændigheder falde og havde 
derfor kun beholdt Hovedpersonerne, men den klassiske Enkelhed, 
han derved havde opnaaet, var vundet paa Bekostning af Naturlig
hed og Klarhed. En Tragedie kræver visse Hvilepunkter, hvor man 
kan trække Vejret -  som Vargas udtrykker det: »Wer möchte einen
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Helden gern immer auf dem Schlaehtfelde sehen?«44 Alfieris »Me- 
rope« mangler naturlige Stemningsovergange, og Temperamentsud
bruddene bliver ofte konvulsiviske, fordi de er ganske uforberedte. 
Hovedpersonerne er henvist til Enetaler, da de ikke har en fortrolig 
at meddele sig til, og Vargas karakteriserer Indtrykket saaledes: 
»Alle Hauptfiguren stehen hier neben einander, wie in der Aldobran- 
dinischen Hochzeit, ganz wohl gezeichnet und in geziemender Stel
lung, aber auf einer Linie, ohne Perspektiv, und folglich ohne richtige 
Gruppirung und Schattirung. Diese letzteren liegen in den fehlenden 
Mittelkarakteren«45.

Vurderingen af de tre Forfattere er ledsaget af mange og vel
valgte Citater og synes at hvile paa en personlig Indfølelse i Digter
værkerne. Hertil er føjet nogle almindelige Bemærkninger om For
skellen mellem den græske og den moderne Tragedie. Det var et 
Spørgsmaal, der var behandlet udførligt af baade Hugh Blair46, Mar- 
montel47 og Lessing48, og Vargas har navnlig høstet Belæring hos de 
to første. Han citerer Aristoteles’ berømte Definition af Tragediens 
Formaal: den skal vække Medlidenhed og Skræk for derigennem at 
rense Sjælene for netop disse Lidenskaber. Meningen med de om
stridte Ord forklarer han -  muligvis under Paavirkning fra Mar- 
montel49 -  ud fra de historiske Forhold i Oldtidens Grækenland. 
Man betragtede dengang Modet som det største af alt, gennem det 
vandt man Udødelighed og Rang med Guder. Folket skulde derfor 
opdrages til at forstaa Krigens Nødvendighed og vænnes af med saa 
ringe Følelser som Medlidenhed og Skræk. Som et Led i denne Op
dragelse virkede den klassiske Tragedie. Men da vore Dages Idealer
er helt forskellige fra hin Tids -  »eine häusliche Ordnung ist die 
Seele der Staats Verfassung«50 -  vil man nu høre om andre Liden
skaber end de heroiske. Saaledes f. Eks. om Kærligheden mellem 
Mand og Kvinde, der i den græske Tragedie næsten uden Undta
gelse ligger i det heroiske Plan, men som man nu vil have skildret, 
som den opleves mellem jordiske Mennesker. Ogsaa andre Fornyelser 
er nødvendige, og Vargas omtaler de tre Enheder, der var betingede 
af den klassiske Scenes Egenart, men som er overflødige paa vort 
Teater. Han gentager her kun, hvad der var sagt langt mere ind
trængende af Marmontel51 og Biair52, ligesom hans Bemærkninger 
om Afskaffelsen af det græske Kor er i Overensstemmelse med den 
almindelige Opfattelse i Samtiden53. Naar han vil henvise Koret til 
Orkestret, hvor det kan underholde Publikum i Pauserne, har han 
sandsynligvis sin Idé fra Blair54, men han giver den lokalhistoriske
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Oplysning, at Forsøget nylig var blevet gjort i Firenze med en Blan
ding af Korsang og Kordans.

Efter en noget uklar Fremstilling af Forskellen mellem den 
nyere franske og italienske Tragedie ender Vargas med at angribe 
Nutidens jammerlige italienske Skuespilkunst. Og som en sidste Salut 
retter han sit Skyts mod Operaen, fordi denne har fortrængt T ra
gedien fra Teatret. Han kalder den »et musikalsk Uhyre«, der be
snærer Sanserne, forgifter Hjertet og lader Hovedet tomt55. Nogen 
nærmere Begrundelse gives ikke, og bag det temperamentsfulde Ud
brud genkender man Voltaires Tanker56.

Afhandlingen om Merope blev lidt forskelligt bedømt af de tyske 
Anmeldere. Den kaldes interessant Læsning for Venner af Drama
turgien57, men medens een Recensent roser Forfatterens lærde og 
dybe Kundskaber58, kan en anden, en kyndig Klassiker, rette en 
Mængde Fejl i de anførte Navne og Oplysninger59. Med de person
lige Stiklerier og spotske Antydninger var det dog nu forbi, og Vargas 
havde opnaaet at faa sig selv og sine Arbejder taget alvorligt. Det 
lille Essay er da ogsaa trods Fejl og Mangler et Vidnesbyrd om ud
strakt Læsning, selvstændig Smag og Evne til kritisk Bedømmelse.

Vargas var imidlertid begyndt at vende sig mod andre Virkefelter 
end det æstetiske, og i Aaret 1799 udsendte han to militærhistoriske 
Skrifter, som delvis var inspirerede af de samtidige Krigstilstande i 
Italien. Det ene Værk: »Kleine militärische Bemerkungen« var de
diceret den danske Oberst Carl v. Baudissin, om hvis Forbindelse med 
Vargas der desværre intet kan oplyses. Bogen udkom samtidig paa 
Fransk med Titel: »Observations militaires«, men mærkeligt nok 
synes alle Eksemplarer sporløst forsvundne60, saa at man kun kender 
Indholdet gennem Anmeldelser. Ifølge »Neue allgemeine deutsche 
Bibliothek«61 bragte Bogens første Afsnit nye Forslag til Anvendel
sen af Karrédannelser, men Recensenten haabede, at de ikke maatte 
blive realiserede af altfor eksperimenteringslystne Befalingsmænd, da 
de enten var uklare eller forkerte62. De næste Afsnit indeholdt dels 
Detaljer fra den sidste italienske Krig, dels Bemærkninger om Brugen 
af let Infanteri, og de rummede efter Anmelderens Mening flere 
gode Enkeltheder. De afsluttende militære Aforismer erklæredes for 
vellykkede, men Recensionen sluttede dog med det megetsigende 
Ønske »dass die schmeichlerischen Musen (siehe die Zueignung) 
Vargas aufs Neue dem Umgänge des Kriegsgottes entziehen, und 
denn nicht wieder loslassen mögen!«63.
4
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Som man ser, vandt Vargas ikke synderlig Anerkendelse som 
militærhistorisk Forfatter, men han udgav dog samme Aar et lig
nende Arbejde : »Piano per la formazione di un battaglione d’artigleria 
volante in Toscana«. Da Forfatteren paa Titelbladet betegner sig 
som Oberstløjtnant ved Artilleriet64 -  en Stilling han beklædte nogle 
faa Maaneder i 179965 -  kunde han i dette Tilfælde udtale sig paa 
Grundlag af praktiske personlige Erfaringer. Bogen havde været ind
sendt som et Reformforslag til Senatet i Firenze og var blevet mod
taget med interesseret Velvilje66, men man havde ikke haft økono
misk Mulighed for at realisere det. Vargas’ Hensigt var at paavise, 
hvorledes et »flyvende Artilleri« vilde være det bedste Forsvarsmid
del for ét Land med Toskanas Natur og Beliggenhed, og at det var 
mere effektivt og billigere end Infanteri og Kavalleri. Han gav detal
jerede Oplysninger om Kanonernes Bygningsform og Antal og skil
drede en Række udenlandske Typer, deriblandt ogsaa danske. Kom
pagniernes Størrelse blev fastsat, og det er karakteristisk for Vargas, 
at han ønskede de forskellige Officersgrader markerede ved tydeligt 
adskilte Distinktioner -  en Foranstaltning, om hvilken han siger, at 
den, der kender Menneskene, vil forstaa dens Betydning!

De tekniske Enkeltheder synes at vidne om faglig Indsigt, men 
det er ikke let at vide, hvor meget der er hentet i de engelske og 
franske Værker, han henviser til, og hvad han har erhvervet sig i 
Felten. Da han her bevæger sig paa et Omraade, der ligger lige 
langt fra naturfilosofiske Studier og æstetiserende Analyser, har det 
krævet en ikke ringe Orienteringsevne i praktisk og teoretisk Artilleri
væsen at kunne optræde som militær Befalingsmand og Forfatter. 
Vargas’ senere Ansættelse ved Artilleriskolen i Napoli67 er et Vidnes
byrd om den Dygtighed, hvormed han havde tilegnet sig de nye 
Kundskaber.

Perioden 1793-1800 er den litterært frugtbarste i Vargas’ Liv, og 
naar man betænker, at han ved Siden af de her omtalte 8 Skrifter 
udsendte 32 Bind Romaner og Noveller, er alene den manuelle Præ
station en imponerende Bedrift. Selv om det allermeste er anden- 
haands Arbejde, har han dog skullet gennemløbe og excerpere Kil
derne og svejse Materialet sammen i en læselig Form. Han har haft 
et usædvanligt Arrangementstalent og en hurtigtløbende Pen og maa 
desuden have været myreflittig. Ordet Polyhistor er en altfor fornem 
Etikette at hæfte paa en Mand, der saa frimodigt-overfladisk op- 
traadte som Forfatter paa de mest heterogene Omraader, og for hvem 
Hensynet til Karriere og Indtægter vel var den væsentlige Drivfjeder
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til Studierne. Men nægtes kan det ikke, at han var en livfuldt be
væget Aand, og at han med umættelig Hunger spiste af alle Frugter 
paa Kundskabens Træ.

5. Vargas og det lærde Siena. -  Stiftelse af Accademia Italiana og
Forbindelse med andre Akademier.
I Teresa Mocennis Salon traf Vargas mange af Byens Lærde og 

Gejstlige, af hvilke flere kom til at høre til hans Vennekreds. Een af 
disse var den allerede omtalte Padre Eustachio Fiocchi1, der blev 
ham en uvurderlig Hjælp ved Oversættelsen af de græske Epigram
mer og sikkert ogsaa stod ham bi ved Udarbejdelsen af de andre 
æstetiske Analyser. At Fiocchi selv evnede at forme et fyndigt Epi
gram, viser de to Linjer, hvormed han ledsagede et Portræt af Vargas: 
»Her ses Vargas, hvis største Fortjeneste er den, / at idet han glæder 
sig selv, vil han gerne glæde andre«2.

Karakteristikken har et lille Stænk af Malice, og et andet Venne- 
digt giver yderligere Facetter af Vargas’ sammensatte Personlighed. 
Det er skrevet af Padre Urbano Lampredi, som var Lærer i Skøn
litteratur ved Tolomei-Kollegiet i Siena, og som skildrer Vargas 
saaledes: »Lig Sjælen synes han uskyldshvid / med himmelblaa Øjne 
og blonde, skødesløse Lokker. / Hans magiske Blik aander Vellyst / 
altid begærligt efter varme Følelser. / Saalænge han attraar, er han 
trofast, men derefter ubestandig, / dog brænder Ærens Flamme i hans 
Bryst. / To Guddomme hersker i ham, / den ene dannede hans Hjerte, 
den anden hans Forstand«3.

Det siges om Lampredi, at han var indviklet i »skandaløse Kærlig
hedsaffærer«4, saa han havde maaske derfor særlige Betingelser for 
at forstaa det amourøst-ambitiøse i Vargas’ Psyche. løvrigt var de 
ogsaa i andre Henseender beslægtede. Lampredi var en alsidig Be
gavelse, der ligesom Vargas dyrkede baade de skønne og de eksakte 
Videnskaber. Hans urolige Aand førte ham senere bort fra Kirkens 
Tjeneste ind i en Journalists omstrejfende Vandreliv5, saa der er al 
Grund til at tro, at de to har følt et aandeligt Broderskab.

Endnu en Række af Vargas’ Venner fra Siena-Tiden kunde næv
nes, saaledes Forstanderen for Kamaldolenserklostret, Palæontologen 
Ambrogio Soldani6, der kalder ham »en Mand begavet med sjældne 
Talenter«7, og den medicinske Professor Giacomo Barzellotti8. Men 
Hovedinteressen samler sig om den Mand, der fik afgørende Betyd
ning for Vargas’ Skæbne i Italien, Provsten ved San Giorgio-Kollegiet 
i Siena, Giacomo Sacchetti9.
4*
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Det var paa et Møde i Vinteren 1796-97 i det lærde Selskab 
»Accademia delle Lettere e delle Scienze di Siena«10, at Vargas og 
Sacchetti lærte hinanden at kende11. Vargas blev kort efter Medlem 
af Akademiet12, og ved de følgende Møder kom de to Mænd til at 
drøfte en Plan, som Sacchetti havde tumlet med lige fra 1784. Den 
gik ud paa Stiftelsen af et nyt Selskab til Fremme af den gode Smag 
i Videnskab og Kunst, og da Vargas viste sig ivrig for Sagen, mødtes 
de den 2. Marts 1798 for at fastlægge Hovedprincipperne. Den bæ
rende Tanke i Sacchettis Plan var det nye Akademis universelle K a
rakter. I Modsætning til de talrige, allerede eksisterende lærde Socie
teter i Italien, der var lokalt knyttede til de enkelte Byer, skulde dette 
Selskab omfatte hele Italien og derved samle en Nation, der politisk 
var saa splittet13. Det skulde ikke have fast Sæde noget Sted, men 
forene de lærde i alle Byerne, og det fik paa den Maade mere Karak
ter af et korresponderende Samfund end af et Akademi. Vargas fore
slog et begrænset Medlemstal, fordi det altid højner et Selskabs An
seelse, og man enedes om 40 ordinære Medlemmer som i det franske 
Akademi, men desuden en ligesaa stor Klasse Korrespondenter, der 
ved Vakance skulde rykke op til at blive ordinære Medlemmer. Sel
skabets Navn skulde være »Accademia Italiana«.

Vargas foreslog derefter Sacchetti, at denne skulde være Præsi
dent, men Sacchetti svarede, at Vargas hellere maatte overtage Po
sten. Han selv havde ingen Ærgerrighed og vilde indskrænke sig til 
at føre Korrespondancen og vaage over Fastholdelsen af Planens 
Aand, saadan som han havde skabt den. Replikskiftet imellem de to 
Mænd gengives ordret af Sacchetti i hans ti Aar senere udgivne 
Skrift om Akademiets Historie14, og det har sin Interesse til Bedøm
melse af den følgende Udvikling af Forholdet mellem ham og Vargas. 
I sit Referat af Samtalen tilføjer Sacchetti, at han hellere havde set 
Præsidenten valgt blandt de 40 nye Medlemmer, men for ikke at lade 
Foretagendet strande straks mente han det opportunt at svare Vargas 
med en Kompliment, som da ogsaa behagede, saa Tilbudet blev 
modtaget.

Der var nu efter Sacchettis Fremstilling15 to uheldige Muligheder, 
som skulde forebygges: dels maatte Præsidentens Myndighed ikke 
hindre det akademiske Korps’ Rettigheder, dels maatte det ikke skade 
Akademiets Maal, at Præsidenten var en Udlænding, der var saa 
fremmed for det italienske Sprog, at han næppe kunde skrive det, 
hvorfor han ikke var egnet til at dømme om den gode Smag hos 
italienske Forfattere. Man fastslog da med Hensyn til det første Pro-
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biem, at det akademiske Korps skulde have den afgørende Myndig
hed, Præsidenten Initiativet og Ledelsen af Sagerne. Angaaende det 
andet Punkt foreslog Vargas, at de ordinære Medlemmer burde sup
plere sig selv ud fra Korrespondenternes Gruppe, saaledes at de fore
slog tre Kandidater, blandt hvilke Præsidenten da traf det endelige 
Valg. Sacchetti blev livsvarig Sekretær og skulde lede Korrespondan
cen, Administrationen, Udsendelsen af Patenter og Akademiets Ar
kiv. Han og Vargas skulde gensidig anerkende hinandens Funktioner, 
men naturligvis kun, hvis ingen af dem svigtede Forudsætningerne.

De akademiske Love blev derefter endelig fastlagte efter Sacchettis 
Forslag. Foruden de 80 indenlandske Medlemmer og Korresponden
ter skulde der vælges halvt saa mange Repræsentanter fra Udlandet, 
deraf 8 fra Norden (Rusland, Danmark og Sverrig). Kunstnerne re
præsenteredes af 40 frie Medlemmer, og blandt berømte Mænd og 
Kvinder, der havde gjort sig fortjente af Akademiet eller af den 
lærde Republik, kunde der indvælges 40 Æresmedlemmer. Da Aka
demiets Formaal var at fremme Smagen i Kunst og Videnskab, vilde 
man udsende »Akter« (atti) med Afhandlinger af historisk, litterær 
og kritisk Art, men ikke rent oratoriske og poetiske Bidrag. Politiske, 
umoralske og irreligiøse Emner inaatte ikke behandles.

Efter Lovenes Fastlæggelse blev der givet Præsidenten en ekstra
ordinær Bemyndigelse til at vælge Medlemmer og Korrespondenter, 
saavel indenlandske som udenlandske. Herefter ophørte hans Ind- 
vælgelsesret, der kun bevaredes over for de frie Medlemmer, o : Kunst
nerne. Oprindelig var det Meningen, at Patenterne skulde under
skrives af Præsident og Sekretær i Fællesskab, men da Vargas alle
rede 1800 fik fast Bopæl i Napoli, blev det vedtaget, at Sekretærens 
Underskrift var nok, naar han havde en Approbation af Valget, 
undertegnet af Præsidenten.

Blandt de først indvalgte indenlandske Medlemmer var Georg 
Zoega i Rom16. Ogsaa Alfieri blev opfordret, men han sendte et for 
ham meget karakteristisk Afslag17, hvori han takkede for Æren og 
undskyldte sig med, at han fra sin Ungdom havde givet et Løfte til 
Apolio om aldrig at blive Medlem af noget Akademi. -  Og hvad man 
har lovet en Gud, og især da Apolio, er uigenkaldeligt ! Den let over
legne, men charmerende Afvisning havde sin egentlige Grund i Dig
terens Harme over, at flere franskvenlige Italienere var indvalgte i 
Akademiet, og heller ikke Grevinde d’Albany ønskede at se Alfieris 
Navn sammenblandet med »den Slags Insekter« paa Medlemslisten18.

Der fandtes dog nok, der var mere end villige til at indtræde, og
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Rammerne blev hurtigt udfyldte. Blandt de første udenlandske Med
lemmer var den danske Matematiker og Fysiker Johann N. Tetens19, 
af kendte Kunstnere kan nævnes Chodowiecki i Berlin20 og Rafaello 
Morghen21, Firenze, af Æresmedlemmer den engelske Minister i Na
poli, William Hamilton22.

Selskabet skulde nu til at gøre en Indsats, og 1799 udkom 1ste 
Bind af Tidsskriftet »Giornale dell’ Accademia Italiana«, hvori der 
blandt andet var den tidligere omtalte Afhandling af Vargas om 
Smagen23. Denne Førstegrøde af Akademiets Arbejde fik dog en 
krank Skæbne. Heftet var blevet trykt, medens de franske Republika
nere havde besat Toskana, saa man havde ment det nødvendigt paa 
Titelbladet at anføre, at det var trykt i Siena af »Borgerne Luigi og 
Benedetto Bindi«. Kort efter blev Byen imidlertid okkuperet af 
franskfjendtlige Oprørstropper, og da de fik Nys om denne Paaskrift, 
truede de med at arrestere alle Akademiets Medlemmer, saa at Bog
handlerne skyndsomst fik de udstillede Hefter gemt væk24. Der blev 
saaledes kun faa Eksemplarer udbredt, og det første Nummer blev 
ogsaa det sidste. I de følgende Aar, da Kampene mellem franske, 
østrigske og italienske Hære bølgede frem og tilbage, og Censuren 
gjorde al brevlig Samkvem farlig, laa alt stille. Inter arma silent 
Musae.

Uanset de uheldige Auspicier, hvorunder Akademiet maatte be
gynde sin Virksomhed, fik det stor Betydning for Vargas’ Karriere i 
Italien og Danmark. Det gav ham den Anseelse, han savnede, ved 
at gøre ham til Repræsentant for en international Sammenslutning 
af fremragende Mænd, og det gav Magt og Indflydelse. Stiftelsen af 
»Accademia Italiana« betegner derfor en vigtig Milepæl i hans Liv.

I Vargas’ efterladte Papirer25 ligger en Række originale Diplomer, 
der bevidner hans Medlemskab af talrige mere eller mindre navn
kundige italienske Akademier. Det er interessant at se, at det ikke, 
som man kunde vente, var hans nye Præsidentværdighed, der skaf
fede ham Adgang til disse. Langt de fleste Indvælgelser stammer fra 
Aarene 1796-97, altsaa før Stiftelsen af Accademia Italiana, og der 
er ingen Tvivl om, at de skyldes hans Arbejder om det græske Epi
gram og de anakreontiske Digte, som havde gjort hans Navn kendt 
i den italienske Lærdomsverden. Ved det ældste, Diplomet af 22. De
cember 1795, udnævnes han til Ridder af Lateranordenen26, men 
denne Udnævnelse er den mindst værdifulde af hans Æresbevisnin
ger. Ordenen var dengang saa lidet agtet, at Mozart nægtede at bære 
dens Insignier uden for Italien27, og selv en Casanova forstod, at den
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ikke prydede ham28. 1796 blev Vargas Medlem af det gamle litterære 
Selskab Accademia d’Arcadia i Rom29, som heller ikke mere nød stor 
Agtelse30, men 1797 kappedes ikke mindre end seks berømte Akade
mier om den Ære at vælge ham31. 1798 fulgte endnu tre Indvalg32, 
og 1799 blev han Medlem af Accademia degli Intronati i Siena33. 
Muligvis har han været optaget i endnu syv lærde Selskaber, som er 
anført paa en Liste34 med vedføjet Aar og Dato, men da ingen Di
plomer er bevarede, og Forespørgsler til de paagældende Akademier 
har givet negative Svar35, er det sandsynligst, at Fortegnelsen kun 
angiver de Henvendelser, han har foretaget for at opnaa Indvælgelse, 
og at det i disse Tilfælde ikke er lykkedes.

Blandt de lærde Societeter, hvori Vargas vitterligt fik Sæde, er 
der Grund til særlig at omtale to, fordi der er visse mærkelige Uover
ensstemmelser i Dateringerne for Indvalget til dem. Det gælder saa- 
ledes Societas latina i Karlsruhe, som i Følge et tilsyneladende ægte 
Diplom36 gjorde Vargas til sit Æresmedlem den 6. December 1795 
under Henvisning til, at han allerede var Medlem af Accademia 
Reale delle Scienze i Siena. En Undersøgelse af Arkivet for Societas 
latina viser imidlertid, at Vargas først blev indvalgt den 10. Juni 
I79737 _ efter et derom udtalt Ønske fra ham selv -  og det sienensiske 
Accademia Reale delle Scienze oplyser, at Vargas aldrig har været 
Medlem38. Sandsynligvis maa man derfor henregne Karlsruhe-Diplo- 
met med Dateringen 1795 til de forfalskede Dokumenter i Vargas’ 
Privatarkiv39. Ubegribeligt kun, at han ikke tilintetgjorde det, da det 
1797 var lykkedes ham at blive Æresmedlem paa legitim Maade, og 
at det ægte Diplom ikke findes.

Endnu mere gaadefuld er dog hans Forbindelse med Accademia 
Etrusca i Cortona. Efter Vargas’ egen Opgivelse, der er uden doku
mentarisk Bevis, blev han Medlem den 27. Juli 1797, men en nøje 
Gennemgang af Akademiets Arkiv har fastslaaet, at han allerede den 
5. Juni 1788 blev valgt til dets Æresmedlem40. Paa dette Tidspunkt 
var han kun 20 Aar og netop immatrikuleret som stud. med. Grosse 
i Göttingen! Først to Aar senere begyndte han sine Metamorfoser til 
Marquis og Greve, saa man synes her at staa over for det tidligste 
Vidnesbyrd om Grosses højtflyvende Fremtidsplaner. Antagelig har 
han i Foraaret 1788 tilsendt Akademiet i Cortona sin lille Afhandling 
om de forhistoriske Dyrefund i Amerika41, og den tilsyneladende 
Lærdom og selvstændige Forskning, man mente at finde her, har i 
Forening med den grevelige Titel bevæget Selskabet til at optage 
ham som Medlem.
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Efterprøvningen af Vargas’ Indvalg i Akademierne i Karlsruhe 
og Cortona har saaledes givet nye Beviser paa hans Uvederhæftighed. 
Men det forringer ikke Værdien af de ægte Udnævnelser, der blev 
ham til Del. Selv med Fradrag af de syv tvivlsomme Medlemskaber 
er de øvrige af saa ærefuld en Karakter, at han derigennem havde 
faaet det officielle Stempel som en af Italiens betydelige Aandsperson
ligheder. Da han selv har indrømmet, at han led af »Akademisyge«24, 
har de mange Udmærkelser sikkert voldt ham stor Glæde, men de 
har foruden været ham en Støtte i disse Aar, hvor Krigens Uro var 
brudt ind over Italien.

6. Krigsaarene 1796-1800. I  østrigsk Militærtjeneste.
De første tre Aar, Vargas tilbragte i Siena, var en i ydre Hen

seende fredfyldt Periode, og bortset fra hans litterære Virksomhed og 
Tilknytning til sienensiske Venner kendes intet nærmere om hans 
Liv fra denne Tid. At han dog ikke følte sig helt sikker i sit nye Til
flugtssted eller maaske ønskede at skabe sig en bedre økonomisk Frem
tid i et andet Land, viser hans mærkelige Forsøg paa 1795 at blive 
naturaliseret som svensk Statsborger1. Gennem den svenske Chargé 
d’Affaires i Rom, Francesco Piranesi, henvendte han sig til Sverrigs 
Rigsforstander G. A. Reuterholm og forespurgte, om der skulde være 
Mulighed for at blive svensk Undersaat. Samtidig omtalte han sine 
Ejendomme i Sachsen, Flandern og Frankrig, som han ønskede 
at realisere for at kunne overføre Pengemidlerne til et neutralt Land. 
Skønt Piranesi varmt støttede Vargas’ Ansøgning, blev den afslaaet2. 
Allerede det følgende Aar sendte han derfor sin Bog om det græske 
Epigram og nogle af sine tyske Skrifter til den østrigske Gesandt i 
Firenze, Baron Veigl, for at stemme ham velvilligt over for Anmod
ningen om et kejserligt Pas, der kunde aabne Landegrænserne til 
Østrig3. Heller ikke nu lykkedes det ham at slippe bort, men det 
var denne Gang mere forstaaeligt, at han gerne vilde forlade Italien. 
Siden Napoleons Erobring af Piemont levede Landet under en be
standig Krigstrusel, og de urolige Forhold har antagelig vanskelig
gjort Tilsendelsen af Vargas’ Forfatterhonorarer fra Tyskland.

Skønt han atter 1798 tumlede med Planer om at sejle fra Livomo 
til Hamburg4, konsoliderede han samtidigt sin Stilling i Toskana ved 
at søge om fortsat Opholdstilladelse i Hertugdømmet5. Hans Ansøg
ning herom var fremkaldt af den Ordre, der var blevet udstedt om 
Udvisning af alle Udlændinge, og karakteristisk nok fremsatte Vargas 
flere urigtige Paastande for at støtte sin Sag. Naar han f. Eks. taler



— 57 —

om de Midler, han besidder andetsteds, og som han gerne vil investere 
i Italien, er det de samme Lokketoner, der anvendtes over for Sverrig, 
da han ønskede at blive naturaliseret der. Men ingen kunde kontrol
lere hans falske Foregivende, og Storhertug Ferdinand III gav ham 
den officielle Opholdstilladelse6.

Vargas maatte nu dele Skæbne med den By og Provins, der havde 
vist ham Gæstevenskab, og han var ogsaa paa flere Maader blevet 
fastere knyttet til Siena. Som Medlem af »Contrada della Tartuca« -  
en Sammenslutning af Beboerne i Kvarteret omkring Kirken San 
Agostino i Siena -  deltog han i Juni 1797 i den aarlige Fest for 
Antonius fra Padua, og en Sonnet, der i Dagens Anledning var skrevet 
til Helgenens Ære, bærer en pompøs Dedikation til Hans Excellence 
Grev Vargas7. -  I Accademia delle lettere e scienze, hvis Æresmed
lem han var siden 17978, holdt han i Maj 1798 et Foredrag om Fan
tasien9, og samme Aar var han Medstifter af Accademia Italiana. 
Han var saaledes accepteret baade som Borger i sin Bydel og som 
Medlem af lærde Selskaber, saa det var kun naturligt, at de Prøvel
ser, der ramte Siena, ogsaa greb ind i hans Tilværelse.

Som et Varsel om truende Storme kom Pave Pius VI den 26. Fe
bruar 1798 til Siena, fordrevet fra Rom, hvor Franskmændene havde 
proklameret den romerske Republik. Han blev i Byen til den 26. Maj, 
da et heftigt Jordskælv ødelagde flere Bygninger, deriblandt det 
Augustinerkloster, hvor han boede, saa han maatte fortsætte Flugten 
til Firenze. Allerede Aftenen før Jordskælvet mærkedes en lettere 
Rystelse, og Vargas’ Værtinde, Signora Ducci, som var nede i Vin
kælderen, kom forfærdet op og fortalte Husets Herrer, hvordan Jor
den dernede sitrede under hendes Fødder10. Vargas var stærkt op
taget af de fysiske Aarsager til dette Naturfænomen og drøftede Pro
blemet med sin Ven, Palæontologen Soldani11, der samme Aar ud
gav en Skildring af Begivenheden12. De var enige om at forklare den 
som en Følge af elektriske Kræfter, der fra de indre Jordlag søgte at 
opnaa Ligevægt med Atmosfæren udenfor13.

Aaret 1798 forløb iøvrigt i en ængstelig Usikkerhed om Fremtiden, 
men de første Maaneder af 1799 aabenbarede tydeligt nok Napoleons 
Hensigt. I Napoli proklameredes den parthenopeiske Republik under 
den franske General Ghampionnet, i Lucca afløstes den aristokratiske 
Regering af en demokratisk under fransk Ledelse, og i Toskana 
kom Afgørelsen den 25. Marts, da franske Tropper drog ind i Firenze 
og fordrev Storhertug Ferdinand og hans Familie. Pave Pius VI 
maatte paany tage Flugten, og baade den militære og civile Over-
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kommando blev lagt i Hænderne paa Franskmænd. Siena fik et nyt, 
liberalt Borgerstyre, udnævnt af Civilkommandanten i Firenze, og 
hele Landet blev udplyndret og brandskattet.

Det var kun meget faa, der modtog de fremmede Erobrere med 
Glæde. Adelen, Kirken og Folket var antifranske, og snart viste der 
sig Modstand flere Steder. Hovedcentret var Arezzo, hvor en Skare 
nationalreligiøse Fanatikere den 6. Maj 1799 rejste Oprørsfanen. Saa 
kom der desuden Hjælp fra Napoleons Fjender, Rusland og Østrig. 
Under østrigsk Ledelse besatte Aretinerne Cortona og trængte videre 
frem mod Siena, som blev indtaget den 28. Juni. Den franske Kom
mandant trak sig ind i Citadellet med 500 Mand, men kapitulerede 
allerede den 6. Juli, hvorefter den østrigske Baron Carlo Zweyer fik 
Kommandoen i Byen.

Sienas Erobring gav Stødet til en Række frygtelige Hævnakter, 
der især gik ud over Jøderne, fordi de blev antaget for Jakobinere. 
Det nylig rejste republikanske »Frihedstræ« paa Piazza del Campo 
blev væltet og sat i Brand, og 19 Jøder kastedes paa Baalet. Desuden 
dræbtes tre andre, der havde søgt Tilflugt i Kirkerne. Men da de 
vilde Oprøreres første Raseri var stilnet af, kom den østrigske Fændrik, 
Friherre Karl Schneider, med 100 regulære Soldater og skaffede Ro 
i Byen. Snart drog Aretinerne videre for at erobre Firenze, Livorno 
og Lucca tilbage, og ved Julis Udgang var de Allierede Herrer i Tos
kana med den østrigske General Grev Hohenzollern som øverste Hær
leder. En streng Rettergang begyndte med talrige Arrestationer og 
nye Skatteudskrivninger, denne Gang til Gunst for Østrig.

Man kunde have formodet, at en fremmed Gæst som Vargas vilde 
holde sig saa skjult som muligt, naar et saadant Uvejr rasede hen 
over By og Land, men han var tværtimod yderst aktiv. I Levneds
brevet til Schubart14 fortæller han om sit Forhold til Okkupations
tropperne, og hans Meddelelser kan ad andre Veje kontrolleres som 
i det væsentlige sandfærdige. Vargas beretter her, hvorledes Sienas 
Kommandant, Baron Zweyer, opfordrede ham til at slutte sig til 
Hæren, men at han holdt sig tilbage, fordi han ikke stolede paa Løf
terne om Avancement. En anden østrigsk Officer, Baron Lützow, 
fortsatte Zweyers Overtalelsesforsøg og viste Vargas sin Fuldmagt til 
at engagere fremmede Officerer i østrigsk Tjeneste. Vargas krævede 
da en Stilling som Oberstløjtnant, hvis man ønskede, han skulde lede 
en Artilleriafdeling i Toskana, og Lützow udnævnte ham dertil, me
dens den østrigske Feltmarskal v. Frölich skriftligt bekræftede hans 
Bestalling og paatog sig at skaffe dens yderligere Anerkendelse fra
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Kejseren. For en Sikkerheds Skyld indhentede Vargas dog ogsaa en 
Billigelse af sin Udnævnelse fra Senatet i Firenze. Man ser af disse 
Forholdsregler, hvor vanskelig og farlig en Udlændings Stilling maatte 
være i en Tid, da alting var i Opløsning, og Smaastaterne i indbyr
des Splid og besat af skiftende fjendtlige Tropper.

I Selvbiografien meddeler Vargas videre, hvorledes han begav sig 
til Viterbo, men paa Grund af manglende Midler maatte opgive at 
organisere det planlagte Artilleri, saa at de aretinske Oprørere og 
Toskanerne blev sendt hjem, medens Frölich beholdt ham som Adju
dant i Generalstaben.

Om Vargas’ militære Virksomhed i Viterbo foreligger der flere 
Vidnesbyrd, dels gennem hans egne trykte Manifester, dels gennem 
andres Udtalelser. Han begyndte som »midlertidig« Befalingsmand15, 
men avancerede den 14. August 1799 til M ajor16 og blev allerede 
den 30. August som Anerkendelse for sine Talenter, sin Klogskab og 
Dygtighed udnævnt til Oberstløjtnant og Kommanderende i Artilleri- 
og Ingeniørkorpset17. I denne Egenskab skulde han dels organisere 
Artilleriet, dels holde Orden i den civile Befolkning. Snart gjaldt det 
om at hverve flere Soldater til Tjeneste ved Kanonerne18, snart 
maatte der fastsættes strenge Straffe mod Friskytter, der skød fra Vin
duerne19, eller mod Borgere, der tilvendte sig større Rationer Lev
nedsmidler, end det var tilladt20. Meget typisk for Vargas er det 
Opraab, som bebrejder Befolkningen, at den har fornærmet de fjendt
lige Fanger og Desertører, der var passerede gennem Byen21. Han 
siger her, at man snarere skal være glad for disse Soldater, der er 
blevet trætte af at tjene under »Gudløshedens Faner« og er deserte
rede med Fare for deres Liv. I en patetisk Tone hedder det tilsidst: 
»Fanger har altid været respekterede og hellige, selv hos Barbar
nationer, skulde de da ikke være det hos Jer?«

Der er bevaret to Originaldokumenter, som begge indeholder 
meget rosende Udsagn om Vargas’ Optræden under hans kortvarige 
Militærtjeneste i Viterbo. Det ene omtaler hans udmærkede Indsats 
som Officer, hans Iver, Aktivitet og almindelige Anseelse22, -  i det 
andet erklærer Viterbos Bystyre, at han aldrig har paalagt nogen 
Skatteydelse, og at han er gaaet frem med den største Mildhed over 
for alle23. Ogsaa Byens Biskop, Kardinal Gallo, havde været tilfreds 
med hans Optræden, saa at han med Beklagelse saa ham drage bort 
og haabede paa et Gensyn24.

Hvad Vargas i Brevet til Schubart fortæller om sin Virksomhed ved 
Viterbo, kan saatedes bevidnes gennem andre Kilder, men naar han
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sammesteds taler om sin Adjudantstilling hos Marskal Frölich og sin 
Deltagelse i Belejringen af Rom og Ancona, er det vitterligt usandt. 
Vargas forlod først Viterbo efter den 4. Oktober25 og tog muligvis 
sydpaa, men Rom var da allerede indtaget den 30. September, og 
Marskal Frölich havde vendt sig mod Ancona. I flere Maaneder mod
stod denne By hans Belejring, indtil den endelig kapitulerede den 
12. November26. Paa det Tidspunkt sad Vargas imidlertid forlængst 
velbeholden i Siena, hvor han var tilbage den 16. Oktober27. Der 
kan højst være forløbet ca. 12 Dage mellem Bortrejsen fra Viterbo 
og Hjemkomsten til Siena, og hans Beretning om en Adjudantstilling 
samt krigeriske Oplevelser ved Rom og Ancona maa følgelig betragtes 
som Fantasi.

Spørger man nu, hvorfor Vargas overhovedet blandede sig i de 
italienske Staters Kampe mod Napoleon, maa det siges, at det næppe 
alene var idealistiske Grunde eller Eventyrlyst, der gav ham Sværdet 
i Haanden. Begge disse Faktorer kan have tilskyndet ham, men den 
dybeste Aarsag var sikkert Pengevanskeligheder. Naar Vargas 1797 be
sluttede at nedlægge sin Grosse-Pen28, var det vel delvis for at undgaa 
en Afsløring af sit Dobbeltspil, men ogsaa fordi han under de urolige 
Krigsforhold ikke længere kunde sende sine Manuskripter til Tysk
land. Dermed var hans væsentligste Indtægtskilde standset. Han var 
nu tvunget til at skaffe sig Penge ad anden Vej, og den militære Løbe
bane sømmede sig smukt for en ambitiøs Adelsmand. Det er umuligt 
at sige, hvorfor han da ikke blev staaende i Hæren under Marskal 
Frölich. Maaske haabede han gennem sit lille Skrift med Planen om 
et flyvende Artilleri29 at vinde en anden Stilling i Toskana, men 
snarere var han vel blevet træt af Livet i Felten. I et Brev til Sacchetti 
fra Viterbo taler han saaledes om sin Længsel efter at vende tilbage til 
»Muserne og Venskabets Glæder«, som han foretrækker for »praktisk 
Virksomhed og større Indflydelse«30. Kort efter sin Tilbagekomst til 
Siena gjorde han dog et Par Forsøg paa igen at blive knyttet til den 
østrigske Hær, men de førte ikke til noget31. Selv skriver han i Lev
nedsbrevet til Schubart, at han i Juni 1800 tog til Lucca for at slutte 
sig til de derværende østrigske Tropper, men maatte flygte fra Byen, 
da den faldt i Franskmændenes Hænder. Et tilfældigt Møde i Taver- 
nelles med Napolis Dronning Maria Carolina var kort efter blevet 
afgørende for hans Fremtid og havde skaffet ham Ansættelse i den 
napolitanske Hær32.

Efterprøver man denne Fremstilling, synes den i det store og hele 
at stemme med de historiske Kendsgerninger. Maria Carolina ankom
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fra Sicilien til Livorno den 15. Juni 1800 og blev der, indtil Efter
retningen om Napoleons Sejr ved Marengo fik hende til at rejse 
over Firenze (12. Juli) og Foligno til Ancona, hvorfra hun 1. August 
sejlede til Østrig33. Paa samme Tid færdedes Vargas i de samme 
Egne. Grevinde d’Albany træffer ham i Juni i Firenze og fortæller, 
at han sidst i denne Maaned var taget til Livorno, iført en hende 
ukendt Uniform34. Maaske fortsatte han derfra til det nærliggende 
Lucca, der først blev generobret af Franskmændene den 9. Juli35. Den 
7. Juli var han i hvert Fald tilbage igen i Pisa36, og han kan da være 
rejst sydpaa og have truffet Dronningen i Tavernelles ved Foligno, 
som hun passerede den 18. Juli paa Vejen til Ancona. Om Maria 
Carolinas letbevægelige Hjerte er blevet indtaget af Vargas’ char
merende Fremtræden, saa at hun har opfordret ham til at rejse til 
Napoli, faar staa hen. Givet er det, at han den 20. Juli var i Rom 
og samme Nat fortsatte til Napoli37, hvor han blev udnævnt til 
Infanterikaptajn ved et Dekret af 7. August 1800, underskrevet af 
Kong Ferdinand i Palermo38.

Det var en Række betydningsfulde og i mange Henseender lykke
lige Aar, der afsluttedes med Vargas’ Bortrejse fra Siena. Han havde 
der fundet en fredelig Havn efter sin stormfulde Ungdom, han havde 
haft Tid til en omfattende litterær Produktion, havde vundet sig gode 
Venner og haft det eksempelløse Held at blive valgt til Præsident i 
et italiensk Videnskabernes Selskab. Han havde endelig haft en Kær
lighedsoplevelse med en af Sienas skønneste Kvinder, der ogsaa havde 
skænket ham sit trofaste Venskab. Det var da intet Under, at han 
senere betragtede denne Periode som sit Livs Højdepunkt og er
klærede, at Italien var det eneste Land, hvor han virkelig havde 
levet39. Men forbeholden som han var, gemte han sine Minder i sit 
Hjerte. For ham gjaldt der altid et: Fremad, og han saa sig kun 
sjældent tilbage.

3. KAPITEL 

NAPOLI. 1800-05

1. Militær Ansættelse og Virksomhed.
Vargas kom til Napoli i Juli 1800 og blev der til November 1805,

et forholdsvis fredeligt Interval i Byens bevægede Historie. I de fore- 
gaaende Aar havde Revolutioner og Modrevolutioner afløst hinan-
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den. Franskmændene havde haft Magten i Byen en kortere Tid og 
oprettet den parthenopeiske Republik, men var atter blevet fordrevet 
af de kongetro, klerikale Tropper, der i Juni 1799 under Ledelse af 
Kardinal Ruffo generobrede Napoli. Sejrherrerne anrettede et sandt 
Blodbad paa Modstanderne, franskvenlige Republikanere blev hen
rettede i tusindvis, og andre Tusinder blev kastede i Fængsel. Efter 
næsten et Aars Forløb udstedte Kong Ferdinand endelig i Maj 1800 
almindeligt Amnesti, saa at der ved Vargas’ Ankomst i Juli herskede 
en foreløbig Ro under Reaktionens haarde Haand. Endnu var Kon
gen og Dronningen dog ikke vendt tilbage fra Sicilien, hvortil de flyg
tede i Januar 1799. Kong Ferdinand opholdt sig stadig i Palermo, og 
Maria Carolina rejste, som tidligere omtalt1, i Juli 1800 over Italien 
til Wien. Her lykkedes det hende omsider den 18. Marts 1801 at faa 
en Fredslutning i Stand med Frankrig. Heller ikke da havde hun 
Mod til at gense sin hærgede, økonomisk udpinte Hovedstad, og først 
da Kong Ferdinand i Juni 1802 havde genoptaget Regeringen i Na
poli, vendte ogsaa hun tilbage i August2.

Vargas’ Udnævnelse til Infanterikaptajn den 7. August 1800 var 
begrundet med de militære Talenter, han havde vist under Tjenesten 
»i mine store allieredes Hære«, men allerede den 6. Oktober ændrede 
Kongen hans Stilling til Artillerikaptajn »under Hensyn til de Kund
skaber, som denne Romeo er i Besiddelse af«3. Vargas var saaledes 
paany knyttet til Artilleriet, og han kom hurtigt til at bruge sine Evner 
i praktisk Krigstjeneste. I det selvbiografiske Brev til Schubart4 for
tæller han ganske kort, at han rejste med Damas til Rom og opholdt 
sig der næsten et Aar. Denne Oplysning er ikke blot sand, men langt 
mere betydningsfuld, end den lyder. Det er rigtigt, at General Damas 
i September 1800 førte sine napolitanske Tropper til Frascati, hvor 
han foreløbig slog Lejr og holdt Øvelser paa den romerske Slette5. 
Som nybagt Artillerikaptajn var Vargas aktiv ved Afholdelsen af disse 
Manøvrer, og han var ogsaa med, da Damas fik Ordre til at føre sine 
7000 Mand op i Toskana, fordi Franskmændene igen var gaaet til 
Angreb. Den 21. December 1800 begyndte Marschen, men ved Pave
statens Grænse lod Damas Størstedelen af Hæren blive staaende og 
udvalgte kun 2000 Mand til sin Ekspedition videre frem, deriblandt 
Vargas. Det maa have været med mærkelige Følelser, han deltog i 
dette Krigstogt6, som var rettet mod Siena, hvor Franskmændene 
atter var Herrer. Den 6. Januar 1801 trængte Napolitanerne ind i 
Byen, de franske Tropper kapitulerede, og Damas lod Fortet demolere, 
for at det ikke mere skulde tjene Fjenden til Forsvar.
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Sandsynligvis har Vargas faaet Tid til at besøge gamle Venner, 
der med Overraskelse har set ham dukke op blandt deres Befriere, 
men om denne Oplevelse foreligger ingen Meddelelse. Glæden var 
heller ikke af lang Varighed7. Den 14. Januar blev Damas’ lille Hær
korps angrebet af overlegne franske Tropper, og efter en 8 Timers 
Kamp maatte han evakuere Byen og trække sig tilbage til Resten a f 
sine Soldater ved Grænsen. Der fik han Ordre til at fortsætte mod 
Rom for at afvente Resultatet af Fredsforhandlingerne mellem Frank
rig og Napoli. Først efter Vaabenstilstanden vendte han i Marts 1801 
tilbage til Napoli med Hæren8.

Naar det med Sikkerhed kan siges, at Vargas har været med i disse 
Maaneders Felttog, skyldes det tre bevarede Dokumenter, der alle 
fra autoritativ Side bevidner hans Deltagelse. Det ene taler om, at 
han »med Iver, Nøjagtighed og Aktivitet ved enhver Lejlighed vare
tog sine Pligter i Kampagnen og udviste stor Omtanke og sikker Op
træden under sin Ledelse af Kompagniet«9. Det andet attesterer, at 
han var med i Aktionen ved Siena »under min Kommando«, og at 
han optraadte, som det sømmer sig en Mand af Ære10. Endelig be
kræfter det tredje Vargas’ udmærkede Holdning i Slagene ved Siena 
og udtaler, at Artilleriet takket være hans Tjenstivrighed var i en 
blomstrende Tilstand11. -  Selv om der skulde ligge personlige Ven
skabsfølelser bag nogle af de smigrende Udtalelser, maa man dog an
tage, at tre forskellige Befalingsmænd, der alle havde været Vargas’ 
direkte Overordnede, næppe vilde give ham saa samstemmende Vid
nesbyrd uden Grund. Damas nævner ganske vist ikke hans Navn i 
sine Erindringer, men han roser sine Troppers »Iver og gode Vilje«12, 
og selv fra fjendtlig, fransk Side maatte det indrømmes, at de napoli
tanske Soldaters Modstand havde været »tilstrækkelig«, og at Tilbage
toget var foregaaet i mønstergyldig Orden13.

Det synes altsaa, som om Vargas med sin forbavsende Tilpas
ningsevne har formaaet at ombytte Studerekamret med Slagmarken 
og at gøre god Fyldest i sin nye Rolle. Det har dog sikkert været ham 
behageligt, da Soldatertjenesten blev mere fredelig og kunde forenes 
med private Interesser14. I de følgende Aar fortsatte han som Kaptajn 
ved Artilleri- og Ingeniørkorpset, men virkede desuden som Lærer 
ved Artilleriskolen, som Tilsynsførende ved Kanonstøberiet og som 
Leder af Artilleriets mineralogiske Kabinet15. Denne sidste Funktion 
har sin særlige Interesse, fordi det er første Gang, man ser Vargas 
optræde som Mineralog.
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2. Forfatterskab.
De første Aar, Vargas tilbragte i Napoli, levede han meget til

bagetrukket, udelukkende optaget af Embedspligter og Studier. Han 
havde faaet en tre Værelsers Lejlighed i den middelalderlige Fæst
ning Castel nuovo1, hvor Artilleriskolen havde til Huse, og han har 
næppe omgaaedes andre end sine Militærkammerater2. Man kender 
intet til hans personlige Forbindelser i Tidsrummet fra Marts 1801, 
hvor han kom tilbage fra Rom, til Efteraaret 1803, da han traf den 
danske Baron Schubart og sluttede det Venskab, der skulde faa saa 
stor Betydning for hans Fremtid.

I sin ensomme, arbejdsfyldte Tilværelse tænkte Vargas ofte paa 
Vennerne i Siena, og muligvis har han haabet engang at kunne gen
optage Samlivet med dem. I hvert Fald lod han sine Værelser blive 
staaende hos Signora Ducci, hvor han havde efterladt en Del af sine 
Papirer og andre Ejendele3. I Juni 1804 fik han tilsendt den sidste 
Kuffert og sin Guitar4, men indtil da havde han ikke villet bryde 
alle Broer af. Ad skriftlig Vej bevarede han en nær Kontakt, og en 
Række Breve til Sacchetti giver forskellige Oplysninger om hans Liv. 
Først og fremmest drejer de sig naturligvis om Accademia Italiana, 
som havde ført en hensygnende Tilværelse i disse Aar, hvor Krigs
forholdene hindrede al regelmæssig Korrespondance. Freden med 
Napoleon den 9. Februar 1801 gjorde det muligt igen at forsøge at 
bringe Liv i Akademiet, og det kan ikke nægtes, at Sacchetti var den, 
der virkede med størst Energi. Vargas undskyldte sig med, at han 
var saa haardt spændt for med de mange daglige Pligter, som ganske 
overvældede ham5, ja  han paastod, at han undertiden ikke havde 
Tid til at trække Vejret!6

Alligevel er det forbavsende, hvor meget han fik udrettet i sine 
første Aar i Napoli. Som Akademiets Præsident var han virksom for 
at faa nye Medlemmer valgt, og blandt de mange7, der kom ind 1802, 
er der nogle fra Napoli, som antagelig har været hans personlige 
Bekendte. Det gælder i hvert Fald hans Chef Antonio di Torrebruna, 
Generaldirektør for Artilleri- og Ingeniørkorpset8, og vel ogsaa G. S. 
Poli, der var Oberstløjtnant, Kronprinsens Lærer og Præsident i det 
militære Akademi9. At Vargas ved saadanne Indvalg skaffede sig en 
vis Anseelse hos sine militære Overordnede, kan der næppe være 
Tvivl om. Sandsynligvis har han ogsaa haft personligt Kendskab til 
de Kunstnere og tekniske Direktører fra Napoli, som han fik op
taget i Akademiet10, men om hans nærmere Forbindelse med disse 
Mænd ved man intet.
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En Opgave, som fremfor nogen maatte løses, var Udgivelsen af 
et Tidsskrift, der kunde samle de vidtspredte Medlemmer i et fælles 
Arbejde for de fælles Maal. Det første Forsøg med »Giornale« mis
lykkedes paa Grund af de politiske Forhold11, og det var nu vanske
ligt at skaffe økonomiske Midler til en ny Publikation. Vargas’ Ind
tægter tillod ham ikke at yde finansiel Støtte, men han var utrættelig 
til at opflamme Sacchettis Aktivitet. Gang paa Gang skriver han, at 
denne har carte blanche til at handle frit, som om han var Præsident 
og Sekretær i een Person12, og at han er »den Atlas, der helt alene 
bærer Akademiet«13. Det lykkedes da ogsaa i 1802 at faa udsendt 
»Annali dell’ Accademia Italiana«, hvortil Vargas havde ydet et Bi
drag om L. Pignottis Poesi. Det nye Tidsskrift svarede imidlertid ikke 
til Forventningerne, og da der desuden kom Vanskeligheder med 
Bogtrykkeren, standsede Udgivelsen efter de første fire Numre14. Var
gas’ Skuffelse over den nye Fiasko er forstaaelig, og den afspejler sig 
i et Brev til Sacchetti, hvor han udbryder: »Akademiet maa være 
født under en ond Stjerne -  man taber Modet, naar alle Anstren
gelser synes haabløse«15.

Alligevel gav hverken han eller Sacchetti op. De var kommet til 
det Resultat, at Akademiet maatte reorganiseres16, og at de nye Ret
ningslinjer skulde bestemmes gennem en Rundskrivelse til Medlem
merne. I Begyndelsen af 1802 blev en saadan udsendt17, og de mange 
Svar, der indløb, blev gennem et fleraarigt Arbejde sammensmeltede 
til en ny Forfatning, som traadte i Kraft 1805. Men fra det Tidspunkt 
begyndte de Stridigheder mellem Selskabets Præsident og Sekretær, 
der førte til det endelige Brud i 1807, og som senere skal blive be
handlede18.

Gennem Vargas’ Breve til Sacchetti fra de første Aar i Napoli kan 
man følge hans mange litterære Arbejder, baade dem, han fik ud
givet, og dem, der ikke blev gennemført. Blandt de sidste var For
studierne til en filosofisk-æstetisk Vurdering af »Sakuntala«19, der 
ligesom de paabegyndte Biografier af A. P. Bernstorff og Alfieri aldrig 
blev afsluttede20. Ogsaa Planen om en flere Binds Udgave af hans 
Skrifter maatte opgives21, og det lykkedes ham ikke at faa udsendt 
3die Udgave af sin Succes-Bog: »Dell’ Epigramma greco«22. Men 
foruden disse ufuldførte litterære Planer, der maa have lagt Beslag 
paa en Del af Vargas’ sparsomt tilmaalte Fritid, fik han udarbejdet 
og udsendt ikke mindre end seks Skrifter i Aarene 1802-03, og det 
tilmed fra saa forskellige Omraader som Æstetik, Militærvidenskab 
og Mineralogi.
5
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I Januar 1802 kunde han sende Sacchetti Manuskriptet til en lille 
Bog : »Sulla Poesia Pastorale«, der kun blev trykt i 50 Eksemplarer og 
uddelt til Akademiets Medlemmer23. Efter Epigrammet og de ana- 
kreontiske Digte havde Vargas vendt sig til Hyrdepoesien, og ogsaa 
her havde han haft et Forbillede, som han fulgte nøje. Sammenlig
ner man hans Arbejde med B. Fontenelle: »Discours sur la nature 
de l’Eglogue«24, har man et typisk Eksempel paa hans Kildebenyt
telse. Det er ikke, som i andre af hans og Grosses Skrifter, en slavisk 
Kopi af Forgængerens Form og Indhold -  Stoffet er lidt anderledes 
ordnet hos Vargas, og Indledningen er helt personlig. Men Analysen 
af Genren, Vurderingen af de ældre og nyere Hyrdedigtere og de 
anførte Eksempler er i de mindste Enkeltheder laant hos Fontenelle, 
ja  i nogle Tilfælde overtaget med samme Ord og Vendinger. Bogen 
er skrevet som et Brev til Dr. Luigi Targioni i Firenze25, og Vargas 
begynder med at fortælle sin Ven, at hans nye Gerning ikke har gjort 
ham troløs mod Skønlitteraturen, ja  at »Hyrdefløjten godt kan har
monere med Kamptrompeten«. Krigens Uro skaber netop en Bag
grund for Forstaaelsen af Naturens Skønhed og Fred -  omgivet af 
rygende Ruiner og alle Slags Rædsler vender Blikket sig mod Guld
alderens smilende Kyster, og Muser og Gratier bringer Styrke i stille 
Stunder.

Med disse indledende Bemærkninger vil Vargas aabenbart vise,, 
at hans Syslen med de pastorale Idyller har været en Flugt fra den 
barske Virkelighed. Ligesom Fonteneile og senere Hugh Blair26 op
fatter han Hyrdepoesien som et idealiseret Billede af det enkle, frede
lige Landliv, der harmonisk veksler mellem Arbejdet i Naturen og 
Hvilen ved den hjemlige Arne. Naar Digteren vil skildre denne Til
værelse, skal han paa den ene Side undgaa en altfor realistisk Frem
stilling af Hyrdernes smudsige, fattige Livsvilkaar og deres plumpe 
Føle- og Tænkemaade -  det vilde ødelægge Stemningen -  paa den 
anden Side maa han ikke lade de primitive Mennesker udtrykke sig 
saa reflekteret og forfinet, som man gør det i de store Byer. Balancen 
mellem Scylla og Charybdis er vanskelig. Theocrit var saaledes til
bøjelig til for stor Naturalisme, medens de italienske Digtere (Virgil 
og Tasso) og de moderne Imitatorer strandede paa det modsatte 
Skær. Middelvejen er den rette, og den behøver ikke at blive kedelig. 
Den stille Tilværelse paa Landet er fyldt af mange Slags Sindsbevæ
gelser, især af Kærlighedens Sorger og Glæder, og usammensatte 
Menneskesjæle finder ofte smukke Udtryk for deres Følelser. Men 
voldsomme Lidenskaber hører ikke hjemme i Idyllen, og Tragedier
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er bandlyst. Som Vargas udtrykker det med et Billede, han selv har 
skabt: »en Hyrde kan af Sorg kaste sig i Floden, men han drukner 
ikke!«

Den lille Bog ender med at betegne sig selv som et Forarbejde til 
et langt større Værk om Hyrdepoesien hos forskellige Nationer, et 
Værk, som Vargas aldrig fik skrevet. Han var nu ved at vende sig 
definitivt fra de humanistiské Studier, men fik dog endnu afsluttet 
to Arbejder af litterær-kritisk Art. Det ene var en Afhandling: »Esame 
critico delle poesie di Lorenzo Pignotti«, som udkom i det tidligere 
omtalte Tidsskrift »Annali« fra 180227, det andet var en Slags Re
cension af et Drama af den engelske Minister William Drummond: 
»Riflessioni critiche sul Byblis, Tragedia del Sign. G. Drummond«, 
180328. Refleksionerne over Drummonds Arbejde synes sporløst for
svundne ligesom Tragedien selv29, medens Afhandlingen om Lorenzo 
Pignotti30 er bevaret. Den er kun paa 21 Sider, hvoraf en stor Del er 
Citater, men den er ikke uden Interesse. Vargas forsøgte her at karak
terisere og vurdere en endnu levende, meget beundret italiensk Digter,, 
og da han henvendte sig til en saa eksklusiv Læseverden som Acca- 
demia Italiana’s Medlemmer, kunde han ikke nøjes med at gengive 
andres Udtalelser, men maatte arbejde selvstændigt med sit Stof. Re
sultatet er blevet en Bedømmelse, der endnu i vor Tid er væsentlig 
urokket31, men som er saa kortfattet, at den kun giver Hovedlinjerne.

Pignotti har selv karakteriseret Fablen som en Digtart, der frem
stiller en Begivenhed som Emne for moralsk Belæring32, men Vargas 
understreger, at den Sandhed, der saaledes forkyndes, bør skjules 
under et Slør, saa at Læserens Forfængelighed ikke saares33. Man maa 
ikke mærke Digterens Hensigt, og den Reflektion, han vil fremkalde, 
skal komme ligesom af sig selv. Heri ligger Forskellen mellem Fabel 
og Fortælling, en Forskel, som Pignotti efter Vargas’ Mening ikke 
altid respekterer34. Han beretter mere end han fabulerer, og hans 
Sprog og Fantasi er præget af de fornemme Samfundskredse, han 
lever i. Han kender ikke Naturens enkle Tale, og Hovedforskellen 
mellem ham og La Fontaine ligger deri, at La Fontaine Livet igen
nem var en Dreng, medens Pignotti aldrig synes at have været det. 
Derfor vil Vargas heller ikke kalde ham den ideelle Fabeldigter, for 
Fablen kræver det naive, tilsyneladende ubevidste35, som kun sjældent 
træffes i de høje Sale. Men inden for sin Begrænsning har han ydet 
det ypperste. Hans Fantasi og Billedrigdom er uudtømmelig, under
tiden overvældende, og han har et Talent til at gøre det alvorlige 
yndefuldt og give det komiske en reflekteret, betydningsfuld Tone. 
5*
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Stilen har en vis negligent Klarhed, den virker som en Hofmands 
lette, ubekymrede Skridt, og Sproget er harmonisk og bøjeligt. Dog 
kan der undertiden være Fejl, »som er undsluppet Filen, naar Digte
ren, tilfreds med sit Værk, kedede sig ved at beskæftige sig med 
Smaating«36.

Vargas ledsager sine forskellige Udtalelser med gode Eksempler 
og fremhæver som Pignottis betydeligste Arbejder de to Digte »La 
Tomba di Shakespeare« og »Roberto Manners«, hvor hans episke 
Talent naaede det fuldkomne. Men trods megen Anerkendelse var 
Vargas saaledes noget forbeholden i sin Vurdering af Fablerne. 
Eftertiden har givet ham Ret og har ligesom han fundet Aarsagen i 
det fornemme Milieu, Pignotti tilhørte og skrev for37. Af et bevaret 
Privatbrev ved man iøvrigt, at Vargas kun med Ulyst var gaaet i 
Gang med Afhandlingen, fordi han fandt Pignottis Digtsamling »mid- 
delmaadig« og vidste, at Digteren vilde blive utilfreds med Bedøm
melsen38. Der er næppe heller Tvivl om, at Pignotti følte sig krænket. 
Han var Medlem af Accademia Italiana, og da det nogle Aar senere 
kom til et Brud mellem Vargas og Sacchetti, sluttede han sig til 
Vargas’ Fjender39.

Afhandlingen om Pignottis Poesi fra 1802 blev Vargas’ sidste 
æstetiske Arbejde. Sin digteriske Virksomhed havde han allerede af
sluttet med de to Noveller i »Versuche«, 1800, og fra nu af samlede 
han alle Kræfter om Mineralogien. Utvivlsomt kom hans Evner bedre 
til Udfoldelse paa dette Felt, men de vidtspændende, litterær-filoso- 
fiske Interesser, han havde dyrket fra sin Ungdom, dannede hans 
Aand og bevarede ham fra Ensidighed. De mangfoldige Skrifter, der 
blev Frugten af hans Studier, er vel lidet værdifulde i sig selv, men 
har stor Betydning for Forstaaelsen af hans Personlighed.

Foruden de tre ovenfor nævnte Arbejder fik Vargas i 1803 ud
sendt tre andre Skrifter, som alle havde Tilknytning til hans Em
bedsvirksomhed. Det ene er en Anmeldelse (»Osservazioni«)40 af et 
stort 2-Binds Værk: »Aide-Mémoire à l’usage des Officiers d’Artil
lerie«, som 1789 var udgivet af den franske General J. J. B. de Gas
sendi. Efter nogle almindelige Bemærkninger om Artilleriets Betyd
ning omtaler Vargas de Afsnit i Gassendis Arbejde, der var af In
teresse for det napolitanske Artilleri, »hvis straalende Genfødelse og 
nuværende Ledelse vækker lysende Forhaabninger for Kongerigets 
Fremtid«. For et Land med Napolis naturlige Betingelser maatte 
Bjerg- og Kystartilleriet spille Hovedrollen, og en Række detaljerede 
tekniske Forbedringer foreslaaes paa Basis af Gassendis Fremstilling.
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Selv om Vargas i det væsentlige kun anfører Indholdet af den Bog, 
han omtaler, vidner Anmeldelsen om, hvor omhyggeligt han havde 
sat sig ind i alle Spørgsmaal vedrørende den Gerning, han havde paa
taget sig.

Men samtidig med Arbejdet paa at dygtiggøre sig som Artilleri
officer var Vargas kommet ind paa Studiet af Mineralogien. I hans 
tidligste Ungdomsarbejder var der intet Spor af Interesse for denne 
Disciplin -  han bevægede sig dengang paa Omraader som det zoologi
ske og antropologiske. Muligvis har Venskabet med den sienensiske 
Professor Ambrogio Soldani41 og dennes Undersøgelser af Omegnens 
geologiske Mærkværdigheder givet ham den første Tilskyndelse til 
Studiet af Mineralerne, og da han i Napoli blev Lærer i Mineralogi 
ved Artilleriskolen og fik Ledelsen af den mineralogiske Studiesam
ling, blev det i hvert Fald en Nødvendighed for Alvor at sætte sig 
ind i Emnet. Ypperlige Hjælpemidler stod til hans Raadighed, da 
talrige Forskere i Slutningen af det 18. Aarhundrede havde behandlet 
Mineralogien i bindstærke Værker og forvandlet den fra en beskeden 
Sidegren af Geologien til en selvstændig, eksakt Videnskab med store 
Perspektiver. Det var navnlig Anvendelsen af Kemien og Geometrien, 
der havde aabnet Mulighed for en dybere Indtrængen i Sammen
sætningen af det mangeartede Materiale, som hidtil kun var blevet 
iagttaget i sine ydre Former. Der var noget romantisk tillokkende 
ved et saadant Studium, der ligesom løftede Slør paa Slør for Na
turens Hemmeligheder, og det er let forstaaeligt, at mange fængsledes 
deraf, saa at det blev moderne og mondænt at anlægge Mineralsam
linger. Men for Vargas blev det ikke blot en midlertidig Interesse, 
fra nu af søgte han baade i Teori og Praksis at tilegne sig grundige 
Kundskaber, og de to Skrifter, der udkom 1803, var de første Frugter 
af hans livslange Kærlighed til den mineralogiske Videnskab.

Det ene er en Slags Haandbog til Hjælp ved Undervisningen af 
de unge Artillerister, og det har Titlen »M. H. Klaproth. Saggi. Per 
servire alla cognizione chimica delle sostanze minerali. T. III. Estratto 
analitico«. Vargas lægger saaledes ikke Skjul paa, at hans Bog skal 
betragtes som et Uddrag af tredje Bind af Klaproths berømte »Bei
träge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper«42, og sammenlig
ner man de to Arbejder, er Vargas’ Gennemgang af de 54 Mineraler 
en omhyggelig, men stærkt forkortet Gengivelse af Klaproths Syns
punkter uden Forsøg paa Kritik eller Tilføjelser43.

Det andet mineralogiske Skrift indeholder Vargas’ Forelæsninger 
paa Artilleriskolen og kaldes meget passende: »Introduzione allo
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studio della Mineralogia«. Han støtter sig her i høj Grad paa Haüy’s 
grundlæggende Værk: »Traité de Minéralogie«, I-V, 1801, og i sin 
Inddeling af Mineralerne følger han paa enkelte Undtagelser nær 
den metodiske Opstilling i Haüy’s femte Bind. Afsnittet om vulkan
ske Produkter anvender dog den engelske Mineralog William Thomp
sons44 Inddeling, som Vargas finder nøjagtigere. De to Mænd maa 
have kendt hinanden personligt, for han siger i sin Indledning, at 
Thompsons Kundskaber og Venskab har givet ham »en Uendelighed 
af Oplysninger om alle Hovedpunkter i denne Videnskab«.

Bogens sidste Afsnit med Beskrivelsen af de krystallinske Former 
er ogsaa en nøje Gentagelse af Haüy (Bind I ) 45, men størst almen 
Interesse har de principielle Betragtninger over det mineralogiske 
Studium, hvormed Vargas indledede sine Forelæsninger. Heller ikke 
de er dog originale. Han følger her et lille Arbejde af D. Dolomieu: 
»Sur la philosophie minéralogique«, 1801, og det er unægtelig en 
Skuffelse, at de mange gode Betragtninger, der findes i Vargas’ Bog, 
altid kan genfindes næsten enslydende enten hos Haüy eller Dolomieu. 
I sin Indledning indrømmer han ærligt, at han har brugt de samme 
Principper som disse Mænd, men han tilføjer, at han har modificeret 
dem efter sit Formaal og forøget dem med nogle Ideer, som hans 
egne Studier har givet ham. En Jævnføring af Teksterne giver dog 
ikke Indtryk af stor selvstændig Idérigdom46, og kun paa faa under
ordnede Punkter er der ændret lidt i Forgængernes Talangivelser 
eller Placering47. Mest original er maaske den italienske Navngiv
ning af de enkelte Mineraler. Den er efter Vargas’ eget Sigende 
dannet af ham selv i Fællesskab med »en af Italiens dygtigste Minera
loger« -  sandsynligvis S. Breislak48, der havde været hans Formand 
som Lærer ved Artilleriskolen. Der synes dog her snarere at være 
Tale om en Oversættelse til Italiensk af de franske og latinske Ord 
end om en nyskabt Nomenclatur.

Men Vargas’ Arbejde skal heller ikke vurderes som en videnskabe
lig Undersøgelse. Det er en Lærebog i Mineralogi, og som saadan fore
kommer den klar, koncentreret og velopbygget. Hovedpunkterne frem
hæves, og i det filosoferende Afsnit er unødvendige Gentagelser med 
heldig Haand blevet afskaaret. At sammensvejse forskellige Kilder og 
vælge de rette Uddrag kræver imidlertid stor Fortrolighed med Stof
fet og sikker Dømmekraft. I denne Henseende kan Vargas meget vel 
være sit Arbejde bekendt. Hans Forelæsningsrække viser ham ikke 
blot som en god Pædagog, men man skimter ogsaa -  in nuce -  den 
vordende kyndige Mineralog.
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3. Mødet med Herman Schubart.
De fem Aar, Vargas tilbragte i Napoli, var i mange Henseender 

en frugtbar aandelig Grotid, hvor han gennem sine mineralogiske 
Studier lagde Grundvolden til hele sin fremtidige Virksomhed. Det 
var ogsaa her, han traf den Mand, hvis trofaste Venskab skulde faa 
en saa afgørende Indflydelse paa hele hans Skæbne. Baron Herman 
Schubart havde i en Aarrække været Danmarks Gesandt i Holland og 
Spanien og var 1802 blevet udnævnt til Generalintendant for de 
danske Handelsanliggender i Italien med fast Bopæl i Livorno. I 
Maanedeme Februar-April 1803 besøgte han Napoli, men det var 
først under det følgende Ophold i Byen fra November 1803 til Maj 
1804, at han og Vargas lærte hinanden at kende1.

Pudsigt er det, at Schubart i Virkeligheden var ligesaa lidt Baron 
som Vargas Greve, uden at de dog naturligvis gensidig havde nogen 
Anelse derom. Schubart havde i sin Ungdom egenmægtigt tillagt sig 
Barontitlen2 for bedre at kunne hævde sig som Danmarks Repræsen
tant i Udlandet, og først 1811 fik han sit officielle Friherrepatent3. 
Gennem sine to Søstre, Grevinderne Sybille Reventlow4 og Charlotte 
Schimmelmann5 og ved sin Opdragelse, Uddannelse og Livsgerning 
tilhørte han dog den aristokratiske Verden paa en langt naturligere 
Maade end Vargas. Det selvtagne Adelskab havde hos begge Mænd 
sin Rod i Forfængelighed og Vovemod, men de havde desuden saa 
mange andre Lighedspunkter i Temperament, Karakter og Interes
ser, at alle Betingelser for en gensidig Forstaaelse var til Stede. Baade 
Vargas og Schubart var levende begejstrede for Kunst og Videnskab 
og havde litterære Ambitioner. Fælles var ogsaa deres Sans for for
finede Livsnydelser, deres Glæde ved Naturen og deres halvt roman
tiske, halvt kyniske Kvindedyrkelse, som fandt Udløsning i smaa 
amourøse Eventyr. Det lette Anstrøg af Melankoli, som ofte prægede 
Vargas, fængslede Schubarts følsomme Sjæl og lod ham ane en 
Tragedie i Vennens gaadefulde Fortid. En indbyrdes Sympati knyt
tede dem da hurtigt sammen, og et entusiastisk Venskab blev sluttet.

Schubarts næsten sværmeriske Betagethed af Vargas har faaet et 
smukt Udtryk i et Brev fra deres Bekendtskabs første Dage6, hvori 
han skildrer sin nyvundne Ven. Det hedder her: »Vor Ven Vargas 
kan siges at være en sand Modsætning til den afdøde (□: Digteren 
Alfieri). Hans Samtale er saa blid. Hans Pen er altid dyppet i det 
reneste Blæk. Hans Tanker flyder som en klar Kilde gennem Blom
sterenge. Dog synes jeg, at han er tilbøjelig til Melankoli, og hvis jeg 
dømmer rigtigt om ham, vilde jeg tro, at han har haft Grund til at
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beklage sig over Menneskene. Jeg og Jacqueline vil forsøge at forsone 
ham med Menneskeheden og trække ham bort fra det ensomme Livr 
han fører, men som forøvrigt er det sædvanlige hos de lærde i 
Napoli«.

Ogsaa Schubarts Hustru Jacqueline var blevet charmeret af Var
gas og søgte paa ægte Kvindevis Aarsagen til hans Tungsind i en 
ulykkelig Kærlighed7. Baade hendes og hendes Mands Breve giver 
Indtryk af, hvor stilfærdigt, men stærkt Vargas’ Personlighed kunde 
virke paa sine Omgivelser. Et ejendommeligt Modstykke til denne 
Karakteristik er bevaret i nogle Dagbogsoptegnelser faa Aar senere, 
hvor en aandfuld Dame under et Ophold i Napoli har givet et noget 
andet Portræt af Vargas. Den tyske Forfatterinde Elisa v. der Recke 
fortæller den 31. Maj 1805 saaledes: »Unter den Gästen war ein 
durch vielseitige Kenntnisse und Liebenswürdigkeit ausgezeichneter 
Mann: der Graf von Vargas, aus Spanien herstammend, gebürtig 
aber aus Dänemark. Er spricht sehr vollkommen Deutsch, hat fast alle 
europäische Länder bereist, und sich mit vollständiger Kenntniss 
derselben bereichert. Diesem Manne fiel gleichsam von selbst die 
Leitung des Tischgespräches zu, denn er wusste sich, in dieser ge
mischten Gesellschaft, in allen Sprachen so gut auszudrücken, dass 
jeder ihn lieber hörte, als selbst redete; auch war, was er sagte, 
durchaus anziehend, und anspruchlos belehrend«8.

Schubarts og Elisa v. der Reckes Skildringer er utvivlsomt begge 
sandfærdige og giver et levende Portræt af Vargas’ rigt facetterede 
Personlighed. Som alle Stemningsmennesker har han kunnet være 
højst forskellig, snart præget af en melankolsk farvet Tilbageholden
hed, snart det selvfølgelige Midtpunkt i en spirituel Samtale. Sel
skabsmand i mondæn Forstand har han dog næppe været. Han skri
ver selv engang til Schubart, at han vistnok ikke er meget værd i sine 
Venners Kreds, men i hvert Fald slet intet duer til i den store Ver
dens Sale9. Og disse Ord er ikke kun Udtryk for falsk Beskedenhed. 
Grevinde d’Albany har sikkert karakteriseret ham rigtigt, da hun er
klærede, at han ganske vist var en aandfuld Mand, men genert og 
usikker i Selskabsverdenen10.

Schubart og hans Hustru gjorde sig imidlertid Umage for at 
bringe Vargas i Kontakt med nogle gæstfri, velstaaende Hjem i Na
poli, og det var formodentlig gennem dem, han fik Forbindelse med 
den danske Konsul Heigelin11 og den napolitanske Handelsmand 
Meuricoffre12. Begge disse Mænd blev hans gode Venner og kom 
hver paa sin Vis til at række ham en hjælpende Haand, da han senere
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kom i Vanskeligheder. Det viste sig paany, at Vargas’ Personlighed 
virkede overmaade fængslende paa de fleste Mennesker, en Kends
gerning, som hele hans Liv er et talende Bevis for. Baade i fornemme 
Kredse og blandt jævne Folk havde han let ved at vinde sig Venner, 
og med en rammende Selverkendelse kaldte han engang sig selv. 
»l’enfant gâté de l’amour et de l’amitié«13.

Trods Modgang og Skuffelser var han alle Dage et forkælet Barn, 
og som et saadant modtog han altid mere, end han gav. I intet For
hold kom det til at vise sig stærkere end i Venskabet med Herman 
Schubart.

4. Udtrædelse af det napolitanske Artilleri.
Der findes i Vargas’ Papirer bevaret to udaterede Kladder til An

søgninger, som er stilede til henholdsvis Kong Ferdinand og Dronning 
Maria Carolina1, og skønt de sikkert er blevet ændrede i Formen før 
Afsendelsen, giver de Besked om nogle af de hidtil ukendte Grunde 
til hans Opgivelse af sin militære Charge 1804. Det fremgaar af Bre
vet til Kongen, at Vargas følte sig træt af sine mange militære Plig
ter, og at hans Helbred var svækket af den militære Kampagne under 
General Damas. Han anmodede derfor om sin Afsked, men da han 
betragtede Kongeriget Napoli som sit andet Fædreland, ønskede han 
fortsat at kunne tjene Kongen og bad om et andet Hverv, der bedre 
harmonerede med hans Kræfter og Evner, nemlig den ledige Post 
som Førstebibliotekar ved det kgl. Bibliotek. Vargas anfører som Kvali
fikationer sin Stilling som Præsident i Accademia Italiana, sin For
bindelse med mange af Europas førende Akademier, sine offentlig
gjorte Arbejder og sine Kundskaber i saavel de klassiske som de fleste 
nyere europæiske Sprog. -  Med en ganske mærkværdig Overgang 
fortsætter Ansøgningen med at omtale, at Vargas før sin Indtræden 
i napolitansk Tjeneste havde fungeret som Oberstløjtnant i Toskana, 
og at han havde anset sin Udnævnelse til Kaptajn i Napoli som pro
visorisk, indtil Forfremmelse blev mulig. Han havde dog aldrig til
ladt sig at søge Kongen om en højere Grad, men det vilde være hans 
største Ønske, om han kunde opnaa Stillingen som Oberstløjtnant, 
og han vilde i saa Fald bruge sine beskedne Evner til Artilleriets 
Gavn og i alle Maader bevise Majestæten sin Iver og Troskab.

Man staar noget uforstaaende over for dette Aktstykke, hvis sidste 
Halvdel synes at modsige den første. Det er muligt, at Vargas blot 
har ønsket at afgaa med den højere militære Titel som en Slags 
Anerkendelse af sin Virksomhed, men der er ogsaa den Mulighed,
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at kun Ansøgningens sidste Halvdel blev indsendt, fordi Haabet om 
Bibliotekarembedet glippede ved en andens Udnævnelse til Stillingen. 
En saadan Forklaring er ikke usandsynlig, men kan ikke bevises, da 
det andet Aktstykke i Sagen ikke giver nærmere Oplysning.

I Slutningen af Marts 1804 sendte Vargas sin Ven Schubart' et 
Udkast til en Ansøgning, stilet til Dronning Maria Carolina, med 
Anmodning om at revidere denne og oversætte den til Italiensk. Den 
bevarede Kladde giver kun et ufuldstændigt Indtryk af Ansøgnin
gens Formaal. Vargas taler om sine tre forgæves Forsøg paa at opnaa 
Audiens hos Dronningen, samt udtrykker sit Ønske om fortsat at leve 
i Napoli, dog uden nærmere at præcisere under hvilke Former. Utvivl
somt har Schubart ændret dette Udkast ikke saalidt, da Vargas vel 
tydeligt havde tilkendegivet sin Krænkelse over ikke at være blevet 
modtaget af Dronningen. Den 1. April kunde Ansøgningen indsendes 
i sin endelige Form, som ikke er bevaret, men som Vargas var yderst 
tilfreds med. Han takkede Schubart2 for Hjælpen med denne Skri
velse, »hvoraf en Del af min Lykke afhænger«. Skulde han se sine 
Ønsker opfyldt, vilde det skyldes »ce mélange adroit de flatterie et de 
sensibilité, que je n’aurois jamais su produire«. Han mente dog, at 
Brevet vilde give Dronningen det Indtryk, at han var den fødte Hof
mand, og var bange for, at han ikke kunde svare til Forventningerne.

Den sidste Passus kunde tyde paa, at det var Bibliotekarstillingen, 
han ansøgte om, og endnu i Juni haabede han paa at opnaa den3. 
Der forlyder intet om, hvorvidt han blev modtaget i Audiens, men en 
anden blev i hvert Fald foretrukket4, og Ansøgningen til Kongen om 
Forfremmelse til Oberstløjtnant blev sandsynligvis først indgivet, da 
han havde maattet opgive sin Yndlingsplan. At han heller ikke fik 
sit andet Ønske opfyldt, følte han som en stor Forbigaaelse5 og an
modede derefter om Afsked fra Hæren med den Begrundelse, at 
han agtede at rejse til sit Fædreland Sverrig. Hans usande Angivelse 
skyldtes formodentlig, at han ikke vovede at nævne det franskvenlige 
Danmark som sin Hjemstavn. Den 7. November 1804 blev han fri
taget for aktiv Tjeneste som Artillerikaptajn, idet han som Anerken
delse for de af ham ydede Tjenester fik Lov at beholde Uniformen15. 
I December samme Aar fik han en smuk Anbefaling af sin Chef 
Antonio di Torrebruna, Generaldirektøren for Artilleri- og Ingeniør
korpset, hvem Vargas tidligere havde faaet indvalgt i Accademia 
Italiana7. Det hedder i Anbefalingen, at Vargas altid havde vist en 
udmærket Opførsel og enestaaende Iver i Tjenesten, »hvorfor jeg 
ogsaa tildelte ham specielle Hverv i Arsenalet og i Støberiet og over-
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drog ham Dannelsen af et mineralogisk Kabinet, som han altsammen 
udførte til min højeste Tilfredshed«8.

Man maa saaledes sige, at Vargas fik sin Afsked med fuld Hon
nør, men man undres unægtelig over, at han opgav sin fastlønnede 
Stilling for en usikker Fremtid. En Krænkelse over ikke at blive for
fremmet skulde ikke kunne være Grund nok, og der har muligvis 
været et Samspil af flere Aarsager. Vargas’ Interesse for Militær
væsenet var mere teoretisk end praktisk, og han var næppe glad for 
Udsigten til nye Felttog. De politiske Forhold i Napoli var imidlertid 
yderst forviklede, og Stridighederne mellem de engelske og franske 
Ambassadører truede hvert Øjeblik med at slaa ud i lys Lue. Na
poleon stillede ærekrænkende Krav om Ret til Indgriben i Regerin
gens Bestemmelser, og denne sluttede sig underhaanden til England- 
Østrig, men spillede samtidig et farligt Dobbeltspil med Frankrig. I 
Januar 1804 var den franskfjendtlige General Damas blevet kaldt 
tilbage til Napoli fra Østrig, og den 12. Oktober samme Aar ud
nævntes han til Øverstbefalende for Hæren9. Napoleon betragtede en 
saadan Udnævnelse som en direkte Udfordring, og der var al Grund 
til at forudse en kommende Krigserklæring. Vargas ønskede derfor 
sikkert at komme bort til relativt fredeligere Egne, men der skulde 
gaa et helt Aar, før det lykkedes ham.

5. Vesuvs Udbrud 1804 og Jordskælv 1805.
Var Napolis Jordbund efterhaanden blevet Vargas lidt for hed, 

saa kom han før sin Bortrejse til at opleve, at den i bogstaveligste 
Forstand brændte og skælvede under hans Fødder. Fra Toppen af 
Vesuv kunde han i August 1804 iagttage det voldsomme Vulkan
udbrud, der betegnede Kulminationen af en langvarig Uroperiode1, 
og paa Schubarts Opfordring sendte han ham en Beretning om denne 
Begivenhed2. Skønt han indleder med at sige, at han vil skildre den 
rent videnskabeligt, fornægter hans Temperament sig ikke i den 
maleriske Ouverture til de mere saglige Enkeltheder. Idet han op
regner alle de Ting, han ikke vil gaa nærmere ind paa, giver han i 
Virkeligheden et rystende Billede af selve Katastrofen: Lynene og 
Tordenen, de umaadelige, glødende Sten og flydende Ildstrømme, 
Røghvirvlerne og Askeregnen. Dertil kommer Synet af de hærgede 
Marker, de rygende Ruiner og de flygtendes Taarer. Men han skyn
der sig at tilføje, at hvor interessant det end vilde være at udmale 
alle disse Fænomener, bør en Videnskabsmand ikke glemme sine 
Pligter. Han skal holde Tanken klar, og for ham er Blomstens fine
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Dugdraabe, der spejler Morgenrødens Farver, kun koncentrerede 
Vanddampe og Lysbrydninger!

Efter denne pompøse Indledning tager Vargas fat paa sin objek
tive Beretning. Det var ved Midnat den fjerde Dag efter Udbruddets 
Begyndelse, at han anstillede sine Observationer. Paa Grundlag af 
Keglens Form mente han at kunne slutte, at Vesuv havde været 
aktiv længe før det tidligst kendte Udbrud, og selve dettes Voldsom
hed var i sig selv et Bevis paa, at en lang Hvileperiode var gaaet 
forud. Han fremsatte derefter den Hypotese, at Vulkanens glødende 
Indre stod i Forbindelse med selve Apenninerne, saa at de udslyn
gede Masser stammede fra fjerntliggende, uhyre Dybder. En Under
søgelse af de nedfaldne Marmorstykker og andre Stenarter bekræf
tede hans Formodning, idet disse netop var karakteristiske for Apen
ninerne og ikke fandtes andre Steder. -  Med Hensyn til Jordrystelsens 
Retning mente Vargas at kunne konstatere, at denne forplantede 
sig nede under Havbunden, og en engelsk Kaptajn, der laa med sit 
Skib uden for Napoli, gav ham en Oplysning, der bestyrkede ham 
i hans Opfattelse. Da Kaptajnen vilde lette Anker, viste det sig nem
lig, at det ene af Ankrene var saa glødende, at Matroserne ikke 
kunde røre det. Heri saa Vargas endnu et Bevis for sin Hypotese, at 
Vulkanens egentlige Arnested gemte sig i en umaalelig Dybde.

Det er interessant at sammenligne Vargas’ Fremstilling med 
andre Øjenvidners Beretning. Et lille Skrift af Hertug della Torre 
Ascanio skildrer alle Udbruddets Faser fra den 11. August til den 
18. September og gaar meget mere i Detaljer end Vargas3. Det taler 
dog ikke om submarine vulkanske Fænomener, heller ikke om ud
kastede Marmorblokke, der skulde stamme fra Apenninerne, men 
adskillige Enkeltiagttagelser vedrørende Syns- og Lydindtryk under 
Udbruddet dækker ganske Vargas’ Ord. Langt større er dog Over
ensstemmelsen mellem dennes Beretning og en Afhandling i Accade- 
mia Italiana’s nye Tidsskrift »Magazzino«4. Den er skrevet af en af 
Vargas’ Elever fra det sicilianske Artilleri, Raffaele del Giudice, der 
her fortæller, hvorledes han sammen med sin Lærer opholdt sig paa 
Toppen af Vesuv i Natten mellem den 22. og 23. August. Vargas har 
aabenbart fundet et villigt Øre hos sin unge Lærling, som baade næv
ner den engelske Kaptajns Udsagn og omtaler Sandsynligheden af 
en underjordisk Forbindelse med Apenninerne. Men i Modsætning 
til Vargas oplyser del Giudice, hvorfra en saadan Formodning stam
mer. Det var den engelske Mineralog W. Thompson, der faa Aar tid
ligere havde fremsat »denne geniale Idé« under sit Ophold i Syd-
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italien5. Thompson mente, at Vesuvs hvide Marmor ikke var andet 
end Kalksten fra Apenninerne, som var blevet forvandlet af Ilden, 
og han troede rent matematisk at kunne beregne, paa hvilket Sted og 
i hvilken Dybde Vulkanens Centrum laa6.

Da Vargas flere Gange har udtalt sin uforbeholdne Tilslutning til 
Thompsons Bedømmelse af vulkanske Stenarter7, er det letforstaae- 
ligt, at han ogsaa accepterede den ovenfor omtalte Teori, som des
uden havde vundet Tilslutning hos en saa kyndig Geolog som S. Breis- 
lak8. Men skønt han i sin Indberetning til Schubart ordret afskriver 
enkelte af Thompsons Udtalelser og matematiske Beregninger, næv 
ner han ikke med eet Ord sin Kilde, saa at det for Schubart maatte 
se ud, som om den dristige Hypotese skyldtes Vargas’ egen Skarp
sindighed. Schubart blev da ogsaa saa begejstret, at han sendte Be
retningen til Departementet for de udenlandske Anliggender i Dan
mark. Allerede nu var han ivrig for at gøre den danske Regering op
mærksom paa den betydelige Landsmand, han havde truffet i Italien, 
og der sparedes ikke paa rosende Ord, naar han omtalte »den berømte 
Mineralog«, der »utvivlsomt var en af de lærdeste Mænd i Napoli«9.

Aaret efter havde Vargas det for en Naturforsker virkelig ene- 
staaende Held ogsaa at opleve et veritabelt Jordskælv. Atter denne 
Gang modtog Schubart en Beretning fra ham, som han lod gaa videre 
til Grev Chr. Bernstorff, ledsaget af en Skrivelse med yderligere Op
lysninger om den Ulykke, der havde ramt hele Syditalien10. Ca. 14.000 
Mennesker var dræbt, Byer og Landsbyer totalt ødelagte, og Napoli 
selv haardt ramt, skønt Jordskælvet ikke havde været saa stærkt der 
som i Provinsen nordpaa.

Vargas’ Referat af Begivenhederne er ikke dramatisk, men en 
nøgtern Redegørelse for Kendsgerningerne. Det var den 26. Juli 1805, 
Kl. 10 Minutter over 10 om Aftenen, at det første Stød mærkedes. 
Han befandt sig lidt uden for Byen i Parken ved Capodimonte, hvor 
han sad hyggeligt passiarende med en af sine Venner. Pludselig mær
kede de en voldsom Jordrystelse, som gentog sig tre Gange i Løbet 
af 7-8 Sekunder, første Gang lodret, de følgende Gange vandret. Fem 
Kvarter senere kom der et nyt Stød, og om Morgenen Kl. 2 endnu 
eet. Derefter var der intet at mærke, skønt mange opskræmte Menne
sker mente, at Jordoverfladen stadig bevægede sig. Da han den næste 
Dag betragtede de Ulykker, der var sket i Napoli, fandt han dem ikke 
saa store som ventet, selv om adskillige Bygninger maatte stives af 
for ikke at falde sammen. Hans eget Hus havde ikke lidt synderlig 
Skade11, saa at han slap med Skrækken, men des mere rystende var
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det at møde den fuldstændig panikslagne Befolkning. -Med udslaaet 
Haar og paa nøgne Fødder vandrede Kvinderne i Procession gennem 
Gaderne, overalt hørtes der Skrigen, Jamren og Bønner, og en ube
skrivelig Uorden var Resultatet af dette Hysteri.

Saaledes lyder Vargas’ Fremstilling af Katastrofens rent ydre For
løb, men som sædvanlig nøjes han ikke med at beskrive, hvad han har 
oplevet -  han maa ogsaa ræsonnere og give Forklaringer paa Fænome
nerne. Een Gang tidligere, 1798, havde han i Siena oplevet et Jord
skælv12, og efter sine sidste Iagttagelser i Napoli følte han sig mere 
end nogensinde overbevist om, at de fleste af den Slags Katastrofer 
skyldtes Elektriciteten. Ganske vist kunde ogsaa vulkanske Udbrud 
frembringe en Bevægelse af Jordskorpen, men den konvulsiviske og 
feberagtige Rystelse, der var karakteristisk for Jordskælv, og som vir
kede næsten fysisk bedøvende paa Mennesker, var saa beslægtet med 
Virkningen af elektriske Strømme, at man ikke kunde tvivle om dens 
Oprindelse. Vesuv var da ogsaa fuldstændig rolig under Katastrofen13, 
Havet ligeledes, og Vargas mente iøvrigt, at hvis Jordskælv under
tiden blev ledsaget af Vulkanudbrud, var de sidste snarere en Virkning 
af end en Aarsag til Rystelsen.

Det vilde have været interessant, om Vargas havde faaet Lejlig
hed til at drøfte sine Synspunkter med tre berømte Naturvidenskabs- 
mændj der ogsaa befandt sig i Napoli i disse bevægede Uger. Leopold 
v. Buch, Alexander v. Humboldt og Gay Lussac oplevede baade Jord
skælvet den 26. Juli og det heftige Udbrud fra Vesuv, der fulgte den 
12. August. Ogsaa Humboldt tilsendte Schubart en Meddelelse, dog 
kun om Udbruddet uden Forsøg paa en nærmere Udredning af Aar- 
sagerne14. Men da Vargas ikke har omtalt nogen af de tre Forskere, 
hverken i sin Indberetning eller i Privatbreve, er det mest sandsyn
ligt, at han ikke har truffet dem. Først mange Aar senere lærte han 
Humboldt at kende i Paris15.

Naar Vargas saa bestemt hævdede, at Jordskælvet skyldtes elek
triske Kræfter, henviste han dels til sine egne Erfaringer, dels til det 
Skrift, hans sienensiske Ven Professor Ambrogio Soldani havde ud
sendt efter Jordskælvet i Siena 179816. Som tidligere omtalt havde 
Soldani her forklaret, at Jordskælv i Reglen var en Følge af uaf
balancerede elektriske Fænomener i Jordens Indre, hvorved vold
somme Forskydninger af Jordmassen opstod, og ikke blot Vargas, men 
ogsaa andre samtidige Fysikere nærede samme Opfattelse. Saaledes 
f. Eks. Præsidenten i det napolitanske Militærakademi G. Poli, der
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udgav en lille Bog om Jordskælvet 1805, og som blandt Aarsagerne 
først og fremmest anførte Elektriciteten17.

Det var kun naturligt, at Vargas delte sin Samtids Opfattelse af 
fysiske Fænomener som Jordskælv og Vulkanudbrud, men det kan 
ikke nægtes, at han udnyttede Schubarts Ukyndighed, naar han im
ponerede ham ved sin tilsyneladende Originalitet og Lærdom. Han op- 
naaede imidlertid det, han ønskede. Schubarts begejstrede Omtale af 
ham til Statsmænd og Videnskabsmænd i Danmark vakte efterhaan- 
den Interesse for den fremmede Landsmand og aabnede ham Mulig
heder for i givet Tilfælde at drage Fordel af sit paastaaede danske 
Borgerskab.

6. Hertug Tommaso Vargas Mac huea. -  Bortrejse til Sardinien.
Endnu var Forholdene dog ikke blevet saa brogede for Vargas, at 

han tænkte paa at »begrave sig mellem Scytherne«1, ja han havde 
endog i det sidste Aar af sit Ophold i Napoli sluttet et Venskab, der 
skulde synes at knytte ham nærmere til Italien. Allerede i Siena havde 
han til Sacchetti omtalt »min kære Fætter, Hertug Vargas Machuca« 
i Napoli2, og man undrer sig derfor over, at han kunde tilbringe 
næsten fem Aar i denne By, før han fik nærmere Forbindelse med 
sin Slægtning. Over for Schubart forklarede han Sagen saaledes, at 
han i Begyndelsen havde holdt sig tilbage, fordi han frygtede, at Duel- 
Affæren i Spanien skulde være Hertugen bekendt. Da han senere fik 
at vide, at Vargas Machuca havde søgt Oplysninger om ham hos 
den spanske Familie, havde han følt sig saaret, og først efterhaanden 
var han kommet til at staa Hertugen nærmere. Vargas Machuca 
havde nu vist ham al tænkelig Imødekommenhed, havde modtaget 
hans Familiepapirer i Depot, skaffet ham Adgang til de spanske 
Adelskredse i Byen, ja endog tilbudt ham sin Datter til Ægte. Naar 
Vargas ikke havde præsenteret Schubart for Hertugen i Vinteren 
1803-04, var det, fordi han nødigt vilde, at Vargas Machuca skulde 
omtale hans Fortid i Spanien og derigennem maaske skade ham i den 
danske Vens Øjne3.

Saaledes lød den Fremstilling, Vargas gav Schubart af sit Forhold 
til den hertugelige Fætter, men den er kun delvis sandfærdig. Det tid
ligste Vidnesbyrd om en Forbindelse mellem de to Mænd er et Brev 
af 1. April 1805 fra Vargas til Hertugen, og Tonen heri antyder et 
forholdsvis nyt Bekendtskab4. Naar Vargas i den følgende Juli Maa- 
ned sender Vargas Machuca sin Faders Adelspatent, sit genealogiske 
Stamtræ samt en Liste over sine udgivne Arbejder, tyder det ogsaa
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paa, at han først nu prøvede at bevise sin Tilhørighed til Slægten5. 
Han har derfor næppe haft Forbindelse med Hertugen, da Schubart 
var i Byen 1803-04° og kunde saaledes af gode Grunde ikke præ
sentere dem for hinanden.

Men havde det varet længe, før han fik Mod til at nærme sig 
Vargas Machuca, blev han til Gengæld hurtigt og fuldt ud accepte
ret, saa at han allerede i August 1805 kunde tiltale Fætteren med det 
fortrolige du7. De fine Legitimationspapirer havde aabenbart virket 
overbevisende med Hensyn til Familieskabet, og et tilsyneladende 
ægte Brev fra Vargas’ foregivne Søster Grevinde Spreti i München, 
til hvem Hertugen havde skrevet, bestyrkede yderligere dennes Tro 
paa at have fundet en ny og interessant Gren af Slægten8.

Desværre er kun faa og smaa Breve bevarede fra Vargas Machu- 
cas Haand9, men gennem Vargas’ talrige Breve til ham faar man et 
udmærket Indtryk af hans Personlighed. Hertugen var stærkt optaget 
af sin Slægts Historie og stolt af sit ældgamle Adelsnavn. Ligesom sin 
nyvundne Fætter var han i Besiddelse af en ikke ringe Forfængelig
hed, som det var let at smigre og udnytte, og naar han saa hurtigt lod 
sig narre af Vargas’ postulerede Slægtskab, tyder det paa en vis 
Naivitet og Mangel paa kritisk Skarpsyn. Maaske finder man ogsaa 
her Forklaringen paa, at han trods sin Rang10 endnu ikke havde op- 
naaet en højere Stilling i Staten, men med sine 45 Aar kun var al
mindelig juridisk Embedsmand uden politisk Magt eller Indflydelse11. 
Vargas har sikkert haft let ved at imponere ham ved sin Intelligens, 
sin omfattende Læsning og sit internationale Fremtoningspræg, og 
han har samtidig forstaaet at vinde hans Hjerte ved behændig Smiger 
og en ærbødig Anerkendelse af ham som Slægtens Overhoved. Det er 
ikke blot tomt Pral, naar Vargas taler om et paatænkt Parti mellem 
sig og Hertugens Datter Teresa. Hun var ganske vist endnu kun et 
Barn, men han kurtiserede i Spøg »la petite farouche Thérèse«12, og 
endnu i Danmark omtalte han Ægteskabet som en Mulighed13.

Hvor stor Tillid Vargas havde faaet til Hertugen, ser man maaske 
allermest deraf, at han vovede at paakalde hans Hjælp til Opnaaelsen 
af et nyt Malteserpatent uden dog naturligvis at tilstaa, at det, han 
havde, var falsk. Hvorledes han har forklaret dette intrikate Spørgs- 
maal, er ikke let at vide, men man forstaar, at han var overmaade 
nervøs, medens Forhandlingerne stod paa. Hele Sagen gik dog i Staa 
ved hans Bortrejse til Sardinien, og det lykkedes ham aldrig at er
hverve et ægte Patent14.

Forbindelsen med Vargas Machuca blev i flere Henseender af
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uvurderlig Betydning for Vargas. Naar Misundere og Fjender søgte 
at svække hans Stilling ved at sprede Tvivl om hans Herkomst, var 
Hertugens Anerkendelse af Familieskabet en vægtig Støtte, men ogsaa 
rent menneskeligt trængte Vargas til en Slægtning og Ven. De mange 
fortrolige Breve fra ham til hans »Fætter« vidner derom, og selv om 
nogle af de smukke Ord er velberegnet Virak paa den hertugelige 
Forfængeligheds Alter, er der dog endnu flere Beviser paa Hjertelig
hed og varm Deltagelse. Ved at løsrive sig fra sin Hjemstavn og til
egne sig et adeligt Navn var Vargas blevet en ensom Mand, hvis Liv 
var en bestandig Omtumlen mellem nye Mennesker. Forholdet til de 
fleste blev kun et flygtigt Mødes og Skilles, men ved enkelte holdt 
han fast, og til dem hørte Vargas Machuca. Han var altid rede til at 
fremme sin Fætters Ambitioner, de politiske saavel som de litterære, 
og fik ham naturligvis hurtigt indvalgt som Æresmedlem i Accade- 
mia Italiana15. Medens Vargas var i Italien, søgte han gentagne 
Gange at virke for Hertugens Forfremmelse som Embedsmand i 
Kongeriget Napoli16, og efter sin Ankomst til Danmark prøvede han 
at skaffe ham Forbindelse med videnskabelige Kredse her i Landet. 
I sin Fritid syslede Hertugen med arkæologiske og historiske Studier 
og havde efter Vargas’ Udsagn en stor Materialesamling vedrørende 
Normannernes Spor i Italien17. Under Henvisning hertil og til de 
Meddelelser, man kunde vente at modtage om Udgravningerne i 
Syditalien, lykkedes det Vargas at faa ham indvalgt som Medlem af 
Oldsagskommissionen18 og at faa en Brevveksling i Stand mellem 
ham og Biskop Frederik Münter19. Der kom dog intet Resultat for 
dansk Videnskab af denne Alliance. Vargas havde Ret, naar han om 
Hertugen skrev: »il ne finit jamais rien!«20 Skønt Münter sendte 
Vargas Machuca flere af sine Skrifter og opfordrede ham til arkæo
logiske Undersøgelser21, fik han kun faa og temmelig forvirrede Svar. 
Det fremgik af disse, at Hertugens juridiske Forretninger ikke lev
nede ham Tid til at læse de tilsendte Værker, og at de urolige Krigsfor
hold gav ham Ulyst til at foretage Udgravninger paa sine Jordejen
domme22. Efter nogle Aar standsede da ogsaa Korrespondancen mel
lem to saa ulige Parter som en dilettantisk Amatør og en grund
lærd Forsker23. Men Vargas havde i hvert Fald gjort Forsøg paa at 
virke til Gavn baade for sin Slægtning og sit nye Fædreland.

I hvor høj Grad Vargas gik op i sin Rolle som blodsbeslægtet 
med Hertugen, viser et Brev, hvori han udtrykker sin Medfølelse med 
nogle Skuffelser, denne havde lidt. Han trøster Vargas Machuca 
med, at ingen af dem vilde være rigtige Vargas’er, hvis de ikke var
6
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»desdichados«, o: Ulykkesfugle, og han tilføjer med Stolthed, at For
synet til Gengæld har skænket deres Familie Mod og Sjælsstyrke til 
at holde ud i den bestandige Kamp mod Skæbnen24. -  Hvis denne 
Karakteristik af Vargas-Slægten er rigtig, maa det indrømmes, at 
Vargas med en vis aandelig Ret kunde henregne sig til dens Med
lemmer.

At han følte sig stærkt knyttet til Hertugen, mærker man gen
nem de smukke Ord, han skrev til ham kort før sin Bortrejse fra 
Italien. Han siger her, at hans Hjerte er skabt til at elske og trænger 
til deres Kærlighed, som det holder af, og han forsikrer, at han trods 
skillende Afstand og nye Forhold altid vil bevare sin Hengivenhed 
for sin Fætter og hele hans Hus25. Det er sjældent at møde en saa 
personlig Varme hos Vargas, og at det ikke blot var en Stemning i 
Afskedsøjeblikket, viser den trofaste Brevveksling, der fortsattes gen
nem 30 Aar, uden at de to Venner nogensinde mere traf hinanden26.

Men dengang Vargas i 1805 lærte Hertugen at kende, kunde han 
ikke vide, at deres Forbindelse skulde udvikle sig til et livslangt Ven
skab, og det er ikke usandsynligt, at netop dette nye Bekendtskab var 
medvirkende til hans Iver for at slippe bort fra Byen. Vargas Ma- 
chucas store Interesse for Familien kunde nok vække Ængstelse for de 
eventuelle Følger af altfor grundige Udforskninger, og selv om det 
foreløbig var lykkedes at tilfredsstille hans Videbegærlighed ved Hjælp 
af Brevet fra Søsteren Grevinde Spreti, kunde det i Længden blive 
vanskeligt at bevare Skinnet27. Paa Afstand vilde det være lettere at 
glide udenom besværlige Spørgsmaal eller snakke sig fra dem, saa 
trods al Hertugens Venlighed kunde Vargas nok ønske en mindre 
intim Omgang med den kære Fætter.

Der var dog endnu flere Grunde, som tilskyndede til Bortrejse. 
Den politiske Situation blev stadig mere truende, og Vargas havde 
ikke Lyst til at opleve Frankrigs endelige Sejr i Napoli. Desuden var 
hans økonomiske Forhold efter Udtrædelsen af Hæren saa vanske
lige, at han maatte gøre Gæld for at leve28. Det er derfor forstaaeligt, 
at han med Glæde greb den Lejlighed, der tilbød sig, da det store 
Handelskompagni Meuricoffre fik Brug for hans Hjælp til Ordnin
gen af et Forretningsanliggende paa Sardinien. Vargas var en kær 
Gæst i Meuricoffres Hjem, hvor han ydede Husets Frue Donna En- 
richetta sin Hyldest og Opvartning20, og hendes Mand nærede saa 
stor Tillid til ham, at han fik sin Kompagnon overtalt til at betro 
ham det vigtige Hverv30. I Begyndelsen af November 1805 sejlede 
Vargas derfor til Cagliari, forsynet med Pas og Anbefalingsskrivelser,
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blandt andet fra Schubart til den derværende danske Konsul Na- 
voni31. Det var i yderste Øjeblik, han kom bort, for kun to Maaneder 
efter rykkede Franskmændene ind i Napoli, og Kongefamilien maatte 
tage Flugten.

4. KAPITEL 

SARDINIEN. 1805-08

1. Forbindelse med Handelshuset Meuricoffre og Forpagtning af
Sardiniens Miner.
Den Periode i Vargas’ Liv, der indledes med hans Ankomst til 

Sardinien, er den uroligste og mest faretruende af alle de mange, 
han maatte stride sig igennem. Økonomisk Sammenbrud og politiske 
Forfølgelser, iværksatte af Misundere og Fjender, var i disse Aar ved 
at ødelægge ham fuldstændigt. De forskellige sideløbende Forviklin
ger er ret godt dokumenterede, men som saa ofte staar Paastand mod 
Paastand, saa at det i nogen Grad bliver et Skøn, hvor man vil finde 
Sagens Kerne og den historiske Sandhed. At Vargas har udvist stor 
Letsindighed ved at paatage sig finansielle Forpligtelser, han slet ikke 
kunde svare til, er dog givet, ja hans Letsind grænsede nær op til 
kriminel Udnyttelse af betroede Midler.

Den Mand, med hvem han først fik Forbindelse paa Sardinien^ 
var den danske Konsul Francesco da Navoni i Cagliari. Der er be
varet en lang Række Skrivelser fra Navoni til Schubart1, hvori man 
faar et tydeligt Billede af denne forvirrede, forfængelige, men sikkert 
skikkelige og hjælpsomme Italiener. Siden 1769 havde han været 
selvbestaltet Konsul for Danmark2 og var fra 1786 anerkendt som 
saadan af den danske Stat3. Brevene viser, at han var ganske uskolet 
i Tænkning og Fremstilling, men fuld af Iver for at tækkes sin Fore
satte, der jo var Vejen til den saa varmt attraaede Ordensdekoration 
fra Danmark4. Da Vargas var anbefalet ham af Schubart, var det 
derfor en Selvfølge, at han gjorde alt, hvad han formaaede for at 
støtte den nyankomne Greve, men han undlod heller ikke at frem
hæve sine Anstrengelser. Den 12. November 1805 berettede han, at 
Vargas var ankommet, og at han havde skaffet ham Lettelser i K a
rantænen. Desuden havde han præsenteret ham for Vice-Kongen 
Carlo Felice5, hvor han var blevet venligt modtaget og havde faaet 
Løfte om Protektion. Om det Hverv, der havde ført Vargas til Gag-
6*
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liari, fortalte Navoni, at det var »en tornefuld Opgave« angaaende 
en Skibsladning Levnedsmidler, der var solgt med Tab paa Sar
dinien og tilhørte det napolitanske Handelshus Meuricoffre6.

Antagelig var det for at fremme dette Arbejde, at en Forbindelse 
blev bragt i Stand mellem de agrariske Myndigheder og Vargas, og 
han forstod som sædvanlig hurtigt at insinuere sig. Allerede en Uge 
efter sin Ankomst blev han udnævnt til korresponderende Æresmed
lem af det kgl. Landbrugsselskab i Cagliari og blev i en Hyldesttale 
budt velkommen som Accademia Italianas højtfortjente Præsident7. 
-  Mindre glorværdig var den Maade, hvorpaa han udførte den ham 
betroede Opgave. En udførlig Redegørelse herfor er bevaret i et 
Brev af 25. Juli 1808 fra Meuricoffre til Schubart, og Historien tager 
sig i hans Fremstilling saaledes ud8: To Skibsladninger Korn var 
sendt fra Spanien til Huset Meuricoffre, men var blevet beslaglagt 
i Cagliari og solgt af Sardiniens Regering for en Brøkdel af dens 
Værdi. Det gjaldt nu om at faa Salgssummen udbetalt. En saadan 
Kommission maatte udføres af en intelligent og betroet Mand, og 
Meuricoffres Kompagnon var kun modstræbende gaaet med til at 
vælge Vargas. Meuricoffre selv nærede imidlertid absolut Tillid til 
sin grevelige Ven, der havde været en hyppig Gæst i hans Hjem, og 
om hvis Hæderlighed han følte sig overbevist. Saa meget større var 
hans Overraskelse og Skuffelse, da han i Juni 1806 modtog et højst 
besynderligt Brev fra Vargas, der fortalte, at han havde overtaget 
den ledende Stilling ved alle Sardiniens Miner. En saadan Udnæv
nelse krævede likvid Kapital, og den havde han skaffet sig ved at 
bruge af Firmaets Penge! Vargas havde forklaret, at han kun havde 
indladt sig paa Mineforetagendet under Tilskyndelse af en Mand 
ved Navn Prad, der netop var ankommet til Cagliari fra Malta. 
Samme Prad havde lovet at skaffe de fornødne Midler i Napoli, men 
da det ikke var lykkedes ham, var han forsvundet fra Skuepladsen 
og havde ladet Vargas i Stikken. I sin fortvivlede Situation havde 
Vargas saa grebet til den ganske utilladelige Udvej at anvende de 
Penge, der var kommet ind ved Salget af det spanske Kom. Med 
2600 sardinske Pund havde han betalt Regeringen det forlangte Ind
skud, ja han havde endogsaa lovet i Løbet af et Par Maaneder 
yderligere at supplere Summen med 26.000 Pund.

Man forstaar unægtelig, at Meuricoffre i sit Brev til Schubart 
kritiserer Vargas’ Handling som »imprudente« og »extravagante«, 
og at han og hans Kompagnon hurtigst muligt standsede en videre 
ulovlig Udnyttelse af disse Pengemidler, der hverken tilhørte Vargas
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eller Huset Meuricoffre, men skulde betales til Forretningsforbin
delsen i Spanien. Samtidig lukkede man ogsaa for den Kredit, der 
var aabnet Vargas paa Sardinien. Det var ikke ubegrundet, naar 
Meuricoffre følte Trang til et bittert Udbrud over for Schubart, skønt 
han vidste, at det var Vargas’ bedste Ven. Han erklærede rent ud, 
at Greven i enestaaende Grad havde misbrugt hans og hans Hus’ 
Tillid, men samtidig havde han malgré tout nogen Sympati for 
Vargas’ ulykkelige Forhold. Med rigtig psykologisk Forstaaelse for
klarede han dennes Optræden med følgende Ord: »Quoique je n’aie 
pas motif de me louer de sa conduite à bien des égard je ne veu 
pourtant l’attribuer qu’ à sa légèreté, laquelle de son propre avoeu à 
été la cause de toutes ses disgraces et infortunes«.

Netop under den Synsvinkel skal man bedømme Vargas’ Hand
ling. For et Menneske med hans Naturel, initiativrig og fantasifuld, 
lettroende og uden økonomisk Begreb, var det en ond Skæbne at 
blive ført over til en 0  som Sardinien, hvis store mineralske Skatte 
blot ventede paa den rette Udnyttelse for at bringe Rigdomme og 
Ære til deres Indehaver. Vargas havde videnskabelige Forudsætnin
ger for at sætte et saadant Foretagende i Gang, og han trængte til 
at finde en god Indtægtskilde, men han manglede Startkapitalen. I 
Tillid til snart at kunne betale tilbage med Renter og Renters Rente 
»laante« han saa den Sum, der krævedes udbetalt for at faa Konces
sionen paa Minerne overdraget, ja vildført af den Fantast, han havde 
lært at kende i Cagliari, gav han økonomiske Løfter for Fremtiden, 
som han ikke nogensinde kunde indfri. Da den omtalte Prad for
svandt9, stod han med Ansvaret og Skammen, og de kommende Aar 
blev en vild Jagt under Forsøg paa at skaffe Penge for at holde det 
paabegyndte Arbejde gaaende, ja for blot at klare Dagen og Vejen.

Det var den 22. April 1806, kun et halvt Aar efter sin Ankomst, 
at Vargas fik officiel Koncession paa samtlige Sardiniens Miner, til
med for et Tidsrum af 25 Aar10. Man spørger uvilkaarligt, hvorledes 
en fremmed saa hurtigt kunde opnaa saa vigtig en Stilling, og For
klaringen maa søges i Landets ulykkelige økonomiske Forhold. Det 
var et fattigt og lemlæstet Rige, Vargas var kommet til. Ved Frank
rigs Annektion af Piemont 1797 havde Sardinien mistet sin rigeste 
Provins, og Kongen havde siden da næsten udelukkende opholdt sig 
i Napoli og overladt Regeringens Ledelse til sin yngste Broder Carlo 
Felice11. Først ved Franskmændenes Besættelse af Napoli i Februar 
1806 vendte Sardiniens Konge Vittorio Emanuele I tilbage til sit 
Land. Under hans Fravær havde Carlo Felice slaaet alle republikan-



— 86 —

ske Oprørsforsøg ned, og Folket levede under saa elendige Kaar, at 
Kongen maatte se det som sin første Opgave at genrejse Finanserne, 
fremme Handelen og forbedre de sociale Forhold. Det var derfor 
en nærliggende Tanke at søge en mere effektiv Udnyttelse af Bjerg
værkernes Rigdomme, og da Vargas fremsatte sine Planer og tilbød 
sin kyndige Ledelse, blev Minedriften ham overdraget, dog naturlig
vis mod bestemte økonomiske Forpligtelser.

Om hele denne Sag er man ret godt underrettet. En Forestilling 
om Lejemaalets Art faar man gennem det Udkast til en Kontrakt, der 
findes i Schubarts Papirer12. Det fastsætter, at Vargas skulde lede 
den tekniske Administration, medens den økonomiske skulde fore- 
staaes af Handelsmanden Joseph Serra i Cagliari. Hver Maaned 
skulde der gives Selskabet en Oversigt over Foretagendets Tilstand, 
de udførte Arbejder og Planer. Alle Regninger skulde signeres af 
Vargas, som uden at have fast Bopæl skulde være der, hvor der var 
mest Brug for ham, og foretage de Rejser i Ind- og Udland, som var 
nødvendige. Han skulde desuden forestaa Dannelsen af et mineralo
gisk Museum og Laboratorium. Som Løn udbetaltes der ham hver 
Maaned 100 écus, Sekretærhjælp var bevilliget med 15 écus maaned- 
lig, og Rejseomkostningerne skulde dækkes. Endelig fik han en Fri
aktie foruden de tyve, han havde købt. At han desuden maatte love 
at indbetale en stor Kaution i Løbet af 6 Maaneder, ved man fra 
anden Kilde13.

Gennem forskellige Personers Breve er man i Stand til at følge 
Vargas’ omflakkende Spor i de Aar, han var knyttet til de sardinske 
Miner. September 1806 var han i Livorno, hvor han sluttede en 
Kontrakt paa 25 Aar med de toskanske Smelteværker for at afsætte 
de Mineraler, han tænkte at udgrave paa Sardinien14. Han opholdt 
sig her som Schubarts Gæst indtil Januar 1807, et som det synes 
unødvendigt langt Tidsrum for at træffe Forretningsaftaler med 
Smelteværkerne. Men de to Venner havde ogsaa andre Interesser at 
varetage, ikke mindst Forhandlinger vedrørende de stadig stærkere 
Stridigheder i Accademia Italiana15, hvoraf Schubart siden 1804 var 
Æresmedlem16. I Begyndelsen af 1807 rejste Vargas til Napoli for 
at søge at skaffe sig Medinteressenter i Mineforetagendet. Gennem 
den danske Konsul Heigelin opnaaede han at blive præsenteret for 
flere af Joseph Bonapartes Ministre, blandt andet Udenrigsministe
ren Marquis di Gallo, der ogsaa skaffede ham Audiens hos Kongen17.

Fra Midten af Marts satte han paany Kursen mod Nord for at af
lægge Rapport om Resultaterne af sine Forhandlinger i Napoli18.



— 87 —

Han ankom til Pisa 1. April19, men tog omgaaende videre til Firenze, 
denne Gang ikke i Minedriftens Tjeneste, men for hos Etruriens 
Dronning Maria Luisa at opnaa en Gunstbevisning til Fordel for 
Accademia Italiana20. Han fik her Anledning til atter at træffe Grev
inde d’Albany, som fandt ham »bien engraissé«, og som med sin 
sikre Menneskekundskab opfattede baade hans Personlighed og den 
pinlige Situation, han befandt sig i. Hun mente, at hun nu endelig 
havde opdaget, hvilken Helgen han dyrkede. Det var den, der kunde 
skaffe ham flest Penge! Trist var det for ham, at han var nødt til at 
jage efter saadanne Hjælpekilder, og hun gad vide, om han havde 
bortødslet de Midler, han havde haft. Hun maatte indrømme, at han 
var en aandfuld Mand, men der var noget i hans fine Ansigtstræk, 
der indgød hende Mistillid. Dog tvivlede hun ikke om, at han med 
sin Intelligens og Energi nok skulde klare sig i Livet21. -  Naar man 
kender de Vanskeligheder, Vargas paa dette Tidspunkt stodt midt i, 
og ved, at han samtidig forberedte Vejen for et Tilbagetog til Dan
mark, maa man beundre det Skarpsyn, hvormed Grevinde d’Albany 
fældede sin Dom.

Opholdet i Firenze var ganske kort, og den 13. April fortalte 
Schubart Heigelin, at Vargas snart vilde rejse tilbage til Sardinien, 
da hans Affærer havde taget en gunstig Vending for ham takket 
være Bestræbelserne i Napoli22. Vargas forblev nu virkelig paa Sar
dinien fra Maj til August 1807, men Schubarts optimistiske Syn paa 
Mineforetagendet havde ingen Realitetsbaggrund. I Cagliari var 
baade Regeringen og Forretningsudvalget ikke saa lidt bekymret 
over de finansielle Vanskeligheder ved at holde Minedriften i Gang, 
og det synes ikke, som om de opnaaede Forbindelser i Livorno og 
Napoli havde faaet nogen Betydning. Den 1. August udstedte Kon
gen derfor et Reskript, der forlangte, at Vargas inden 3 Maaneder 
skulde indbetale den Kaution, han havde lovet, da han fik overdraget 
Koncessionen23. Som Følge af dette Ultimatum forlod han skynd
somst Øen24, denne Gang for bestandig. Han rejste direkte nordpaa 
for at finde Raad og Hjælp hos Schubart, men maatte ved Maane- 
dens Slutning opholde sig nogle Dage i tvungen Karantæne ved Li
vorno. Herfra var det, han den 30. August skrev sit saa ofte omtalte 
Levnedsbrev til Schubart, hvor han efter dennes Opfordring med
delte ham sit Livs vigtigste Begivenheder25.

Naar Schubart først paa et saa sent Tidspunkt af deres Bekendt
skab og efter saa mange Beviser paa Tillid ønskede nøjere Oplysnin
ger om Vargas’ tidligere fata, havde det sine særlige Grunde. Af
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en Indberetning til Kommercekollegiet fra December *1806 fremgaar 
det nemlig, at Schubart havde store Planer for at hjælpe sin Ven 
ud af det Uføre, han var kommet ind i. Han ønskede intet mindre, 
end at der skulde oprettes en Stilling som Generalkonsul paa Sar
dinien, og at Vargas skulde ansættes i denne. Derfor var det nødven
digt at vide noget mere om den Mand, som han anbefalede saa 
varmt til de danske Myndigheder. I sin Skrivelse til Kollegiet ud
talte Schubart, at det vilde være af stor Betydning for vor Handel 
og Søfart, hvis man kunde udnytte Vargas’ ypperlige Sprogkundska
ber og hans Indflydelse paa Sardinien. Vargas kunde beskytte vore 
Søfolk mod »vilkaarlig Behandling« og »egennyttige Rænker«, me
dens den hidtidige Konsul Navoni, der baade var ubemidlet og blot

tet for sproglige Kvalifikationer, hverken havde haft Evne eller 
Kraft til at være dem til nogen Gavn. Navoni skulde dog ikke af
sættes, men fortsætte under Vargas’ Ledelse. Et vedlagt Andragende 
fra nogle Skippere understøttede Schubarts Forslag, og Vargas ind
sendte samtidig en Ansøgning til Frederik V I26.

I Danmark synes man ikke at have reageret med nogen videre 
Interesse paa dette pludselige Projekt om en ny Generalkonsul paa 
Sardinien27, og i Juli 1807 gentog Schubart derfor sin Forestilling. 
En Indberetning fra Vargas om Handelens og Søfartens Stilling paa 
Sardinien blev samtidig videresendt til Kommercekollegiet28, og Schu
bart forklarede, at han havde bedt Greven vedligeholde »saavel hans 
officielle Brewexling med mig, som og at befordre vor Nations In
teresse der paa Øen«. Skønt Vargas selv »af Beskedenhed« havde 
foreslaaet den dygtige sardinske Handelsmand Viale til at forestaa 
Konsulatet, var Schubart vis paa, at ingen egnede sig bedre dertil 
end Greven selv. Hvis en Generalkonsulstilling ikke kunde oprettes, 
vilde man i Mangel deraf kunde nøjes med en Post som dansk 
Handelsagent eller Kommerceintendant29.

Imidlertid havde Konsul Navoni faaet Nys om, hvad der var i 
Gære, og den 3. August 1807 sendte han en meget bekymret Fore
spørgsel til sin høje Chef i Livorno. Han vilde gerne vide, hvad det 
var for Rygter, der gennem danske Kaptajner var kommet ham for 
Øre. Kunde der virkelig være Tale om at oprette en ny Stilling, der 
skulde repræsentere Danmark paa Sardinien? Fuld af Tvivl og Æng
stelse sluttede han med at bede Schubart om ikke at omtale Sagen 
til Vargas30.

Paa denne Skrivelse svarede Schubart den 22. August med en 
aaben Tilkendegivelse af sine Planer og et Forsvar for dem. Han bad
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Navoni oplyse »de Motiver, De kan fremføre for at bevise Uønske
ligheden af en saadan ny Stilling oprettet dernede til Gunst for vor 
tidligere omtalte Ven Grev di Vargas. Jeg kan ikke forstaa, hvad 
Skade det kunde volde, at et politisk Hverv blev røgtet hos denne 
Regering af en Mand, der er saa respekteret som Grev di Vargas. 
Alt hvad jeg kan forsikre Dem er, at hvis Hans Majestæt, vor op
højede Herre, skulde finde det passende at oprette en saadan Stilling, 
vilde den ikke paa nogen Maade genere Deres Interesser eller Deres 
Ære. Det Hverv, man vilde tildele Grev di Vargas, vilde snarest 
falde helt uden for Deres, og De vilde have den Fordel i ham at finde 
en Støtte og en velvillig Ven, der var i Stand til at forsvare og hævde 
vore nationale Rettigheder, som desværre krænkes i dette fjerne 
Land. -  Da Grev di Vargas desuden har det Fortrin at forstaa og 
tale Størstedelen af de europæiske Sprog, vilde det være ham en 
Fornøjelse at gøre sig nyttig og forklare den rette Betydning af vore 
Kaptajners Ord, som ofte bliver overlistede, fordi de ikke kan gøre 
sig forstaaelige«31.

Den sidste Passus var et Pletskud, for det var naturligvis ikke 
heldigt, at Konsulen i Cagliari kun talte sit Modersmaal, og at Re
sultatet af hans Forsøg paa at udtrykke sig paa Fransk var saa horri
belt baade sprogligt og tankemæssigt, at det ikke kunde undre, hvis 
de danske Sømænd havde vanskeligt ved at forstaa ham32.

Men Navoni ønskede ikke at faa en Overordnet og gjorde alt for 
at hindre Oprettelsen af det nye Embede. Allerede den 13. Juli 1807 
havde han sendt Kommercekollegiet i København en Fremstilling af 
Vargas’ mislykkede Mineforetagende samt af Schubarts Planer om 
at faa Greven udnævnt til Handelsagent. Skulde en saadan Stilling 
endelig oprettes, maatte Navoni betragte sig selv som nærmere til 
den, da han havde været Konsul siden 1769, havde ydet mange T je
nester og ikke var ringere end hvemsomhelst til at gøre Nationen 
Ære33. -  I endnu to Breve til Kommercekollegiet34 bragte den for
fængelige Mand sig selv i Erindring og søgte at nedsætte Vargas35, 
men da det sidste Brev er skrevet 1812, efter at Vargas forlængst var 
knyttet til Danmark paa anden Maade, viser det, hvor lidt Kend
skab Navoni havde til Tingenes Udvikling. Den ynkelige Slutning, 
det tog med Mineforpagtningen36, er tilstrækkelig Forklaring paay 
hvorfor det ikke lykkedes Schubart at skaffe Vargas Ansættelse ved 
det sardinske Hof, og hvorfor Navoni altsaa fik Lov at beholde sin 
Myndighed i Fred. Men den lille Episode kaster et Strejflys over en 
Smaamands emsige Kamp for sin indbildte Værdighed, samtidig med
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at den giver endnu et Eksempel paa Schubarts utrættede Opfindsom
hed, naar det gjaldt Vargas’ Fremtidsmuligheder.

Venskabsbaandet mellem de to Mænd var kun blevet endnu 
stærkere efter Vargas’ aabenhjertige Selvafsløringer i Levnedsbrevet. 
Umiddelbart efter gav Schubart sin Ven det smukkeste Svar paa 
hans Tillid ved at yde ham baade personlig og økonomisk Støtte til 
en Studierejse, han vilde foretage gennem Piemont til Savoyens 
Bjerge for at undersøge de mineralogiske Forhold der. Den 24. Ok
tober 1807 modtog den danske Konsul Morellet i Genua en In
troduktionsskrivelse for Vargas, hvori Schubart bad Konsulen skaffe 
denne Rekommendationsbreve til Turin og andre Byer, som han 
havde i Sinde at besøge. Ganske vist var Vargas allerede forsynet 
med lignende Breve fra den franske General Miollis og den franske 
Generalkommissær i Livorno, men i de Tider kunde en rejsende ikke 
have Anbefalingsskrivelser nok. Schubart var overbevist om, at Mo
rellet vilde være glad for at gøre Grevens Bekendtskab og tilføjede, 
at alt, hvad der kunde gøres for hans Ven, vilde blive betragtet som 
gjort for ham selv. Han havde desuden medgivet Vargas et dansk 
Pas, som var viseret af de franske Myndigheder i Livomo, og som han 
bad Morellet faa undertegnet af Præfekten. Endelig aabnede han 
Vargas en Kredit paa 3000 Lire, hvoraf Konsulen skulde udbetale, 
hvad denne ønskede37.

Schubart havde saaledes gjort alt, hvad der stod i hans Magt for 
at lette Gennemførelsen af den planlagte Rejse, men der viste sig 
at være yderligere Vanskeligheder at overvinde. Den 28. Oktober 
skulde Vargas have fortsat til Turin, men Politi-Generalkommissæ- 
ren i Genua meddelte Morellet, at Politiministeren i Paris for nylig 
havde udstedt Forbud mod, at fremmede rejste ind i det franske 
Kejserrige, naar de ikke var Kurerer eller Købmænd. Der skulde 
først indhentes Tilladelse fra Paris, saa at Vargas’ Pas maatte sendes 
til Approbation i Hovedstaden, og han selv afvente dets Tilbage
komst38.

I de følgende Breve fra Morellet til Schubart møder man den sæd
vanlige Lovsang over Vargas’ Elskværdighed39. Han havde atter vist 
sin Evne til at vinde Mennesker, og de tre Uger, han nødtvungent 
maatte blive i Genua, forløb i den skønneste Harmoni med den dan
ske Konsulfamilie. At han imidlertid ikke følte sig virkelig glad, ser 
man af et fortroligt Brev til Vargas Machuca, hvor han klager over 
sin usikre, triste Tilværelse og slutter med et Udbrud, der synes at 
komme fra Hjertet: »Je suis si las de ce roulage sur la surface de la
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terre, que je voudrais être dans un trou de souris, immobile et per
manent«40.

Den 17. November kunde han omsider fortsætte Rejsen til Tu
rin41, og han har sikkert glemt sit Mismod, da han paa et Møde i 
det derværende Videnskabernes Akademi blev hyldet som Præsident 
for Accademia Italiana42. Morellet maatte efter hans Bortrejse op
lyse Schubart om, at den Kredit paa 3000 Lire, der var aabnet Gre
ven, ikke slog til43, og den 28. November forøgede Schubart Krediten 
med endnu 1500 Lire.44.

I to Maaneder tilbragte Vargas nu en efter eget Sigende over
ordentlig lykkelig Tid med at udforske de underjordiske Ertsgruber 
i Piemont45. Sidst i Januar 1808 var han atter i Turin46, hvor Mo
rellet paa Schubarts Opfordring aabnede ham endnu en lille Kredit 
for at sætte ham i Stand til at fortsætte Tilbagerejsen47. Den 15. Fe
bruar ankom han til Genua48, og den 26. sejlede han videre til Li
vorno49. Morellet beklagede hans Bortrejse, men glemte alligevel 
ikke at pointere, at han nu havde laant Vargas 4500 Lire i Genuas 
Bank paa Schubarts Regning50.

Naar Schubart lod Vargas anvende saa mange Penge paa denne 
Rejse, var det, fordi han mente, at Vargas i Piemont kunde udvide 
sine praktiske Kundskaber om Bjergværksdrift og derved »forbedre 
Indretningerne i hans underjordiske Rige«51. Vargas maa altsaa stadig 
have haabet at faa Lov at beholde Forpagtningen af Minerne, men 
Taalmodigheden i Cagliari var forbi, og i September 1808 blev Kon
cessionen frataget ham52.

I et Brev til Schubart fra Generalinspektøren for Sardiniens Mi
ner og Skove Cavaliere Giacomo Alessio Vichard de St. Réal findes 
nogle Oplysninger om Sagens Udvikling. Brevet er skrevet efter det 
økonomiske Sammenbrud, og St. Réal fortæller, hvorledes Vargas i 
de to Aar, han bestyrede Minedriften, ikke havde indbetalt mere 
end de 2000 sardinske écus i Minekassen, som var hans første Til
skud -  (det var Pengene fra Meuricoffre!) -  og at han ikke havde 
kunnet betale den Kaution, han havde forpligtet sig til. Han havde 
end ikke kunnet leve paa Sardinien uden at stifte Laan, som endnu 
ikke var tilbagebetalt. Der blev sagt, at han stadig var i Gæld til 
Handelsmanden Joseph Serra i Cagliari. Med Beklagelse maatte 
Generalinspektøren derfor meddele, at man havde været nødt til at 
ophæve hans Lejekontrakt og beslaglægge de Fonder af Bly og Bly
glans, der var fremdraget under hans Ledelse, og som var hans eneste 
efterladte Ejendom paa Sardinien. Værdien heraf vilde blive an-
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vendt til at betale det, han skyldte Finanskassen, og til priviligerede 
Kreditorer, hvis Penge var umiddelbart anvendt i Minerne. Det var 
næppe sandsynligt, at de øvrige Kreditorer i Livorno eller andetsteds 
uden for Sardinien vilde faa nogensomhelst Dækning for deres For
dringer53.

Denne Meddelelse maa have været et haardt Slag for Schubart. 
Uforbederlig Optimist som han var i Pengesager og naiv Entusiast i 
Forholdet til sine Venner, havde han blindt troet paa Vargas’ Frem
stilling af de sardinske Miner som en sand Guldgrube for dem begge. 
Endnu saa sent som Oktober 1807 fortalte han Konsul Heigelin i 
Napoli, at Vargas stod i Spidsen for et uhyre og straalende Minefore
tagende, der kunde indbringe ham en betydelig Formue54. Da Schu
bart altid selv befandt sig i Pengeforlegenhed, havde han grebet 
Chancen for at forøge sin Indtægt, og han var sikkert en af de faa 
paa det italienske Fastland, der havde været villig til at støtte Vargas 
med kontante Beløb. Udgifterne til Rejsen til Piemont havde yderli
gere forøget den Gældsbyrde, han havde paadraget sig for Vargas’ 
Skyld, og det havde utvivlsomt været nyttigere, hvis de mange Penge 
var blevet anvendt i Minedriften paa Sardinien. I det ovenfor om
talte Brev fra St. Réal siger denne udtrykkelig, at de 4000 piastres, 
der var brugt til Koncessionsindehaverens Rejser paa Fastlandet^ 
hellere skulde have været indbetalt i Minekassen, hvor de sammen 
med Værdien af 700 Centner Blyglans, der var sendt til Livorno, 
kunde have udgjort et tilstrækkeligt Beløb til at betale Vargas’ Gæld 
og sikre ham en betydelig Fordel. I Stedet for var Pengene nu blot 
smuldrede bort.

St. Réal rører her ved et ømt Punkt i Vargas’ Forhold til Mine
driften. I de to Aar han bestyrede den, opholdt han sig ustandseligt 
paa Rejser i Italien, og selv om det hovedsagelig var Forsøg paa at 
skaffe sig Medinteressenter, var det en haard Belastning for hans 
slette økonomiske Tilstand. En energisk Udnytning af de igangvæ
rende Miner havde sikkert været den forstandigste Arbejdsindsats 
fra hans Side. For sent maatte han og Schubart erkende, at de gyldne 
Drømme var bristede som Sæbebobler, og at det sardinske Eventyr 
var forbi.

2. Forfatterskab.
Selv om Vargas ikke opnaaede økonomisk Vinding ved sit Ar

bejde med Sardiniens Miner, bragte det et Resultat, som ikke blev 
uden Betydning for hans Fremtid. Under det første Halvaar, han
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opholdt sig paa Øen, havde han tilegnet sig saa megen Viden om dens 
mineralske Rigdomme, at han 1806 kunde udsende en lille Bog: 
»Sulle miniere della Sardegna«. Den er tilegnet Herman Schubart 
med en Hyldest og Tak for hans betydningsfulde Virksomhed til 
Gavn for Samhandelen mellem »vort Fædreland« og Italien og for 
hans Omsorg for sine Landsmænd i det fremmede. Til disse hen
regnede Vargas sig, og han kunde med Sandhed tale om »utallige 
Beviser paa den varmeste Kærlighed i Forholdet til mig«. Naar 
netop Bogen om Sardiniens Miner blev dediceret Schubart, var Grun
den sikkert den, at Vargas paa Titelbladet kunde opføre sig som 
»Medlem af det kgl. Videnskabernes Selskab i København«, en 
Æresbevisning, som han havde opnaaet ved Schubarts Initiativ1.

Den 7. November 1806 havde Videnskabernes Selskabs Sekretær. 
Astronomen Thomas Bugge paa et Møde fremlagt Vargas’ Afhand
ling om de sardinske Miner, ledsaget af en Skrivelse fra Schubart, 
der udtalte det Ønske, at Forfatteren kunde blive optaget som uden
landsk Medlem. Paa samme Møde rejstes der Forslag om at vælge 
Schubart som Æresmedlem, og i det næste Møde den 21. November 
blev begge indvalgt2. Selskabets Præsident var Schubarts Svoger, 
Grev Ernst Schimmelmann, hvad der naturligvis betød en Støtte for 
hans og Vargas’ Kandidatur3, og det var desuden dengang langt let
tere at blive kaldet til udenlandsk Medlem. Ogsaa Bugge synes at 
have været virksom for at anbefale Vargas4. I hvert Fald havde han 
tidligere over for Schubart antydet Muligheden af, at Greven kunde 
faa tilkendt Selskabets Sølvmedalje5. Maaske er det dette Løfte, Var
gas hentyder til i sit Brev af 12. November 1806, hvor han takker 
Bugge for »Meddelelsen gennem Schubart« og lover senere at rette 
sin Tak til Videnskabernes Selskab for »den bebudede Æresbevis
ning«6. Ved samme Lejlighed omtaler han en Samling Mineraler, 
som han vil sende7 -  større end den forrige -  og underretter Bugge 
om dennes Udnævnelse til Medlem af Accademia Italiana8. Han 
beder ham sende Bidrag til Akademiets Magasin samt opgive Nav
nene paa nogle Metallurgister i Videnskabernes Selskab, som even
tuelt vilde indlede en mineralogisk Korrespondance med ham. En 
saadan kom dog næppe nogensinde i Stand.

Ser man paa det lille Skrift, der bragte Vargas det ærefulde Ind
valg, maa det siges at have meget beskedne videnskabelige Kvalifika
tioner. Det fylder kun 18 smaa Sider og bestaar væsentligt i en Op
regning af Sardiniens forskellige Mineraler, deres Forekomst og Bo
nitet samt enkelte Forslag til praktiske Udvindingsmetoder. Desuden
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omtaler Vargas de tydelige Rester af Romernes og Kartageniensernes 
Minedrift paa Øen og hævder, at der ogsaa er Spor af forhistoriske 
Udgravninger. Af de hyppigst forekommende Mineraler nævnes Bly, 
der kan give op til 80 % Udbytte, og foruden ypperligt Jern og Kob
ber er der store Mængder Sølvmineraler. Ifølge Traditionen skal der 
endogsaa findes Guld, som dog kun kendes og udnyttes af Enkelt
personer, ligesom den bedste Sølvmine i al Hemmelighed beriger visse 
Familier. -  Vargas’ Fremstilling er baade paa dette Punkt og andre 
Steder præget af at bygge mere paa andres Fortællinger end paa egne 
Iagttagelser, og han nævner selv blandt sine Kilder den »meget kund
skabsrige« Mineguvernør Vichard de St. Réal9.

Afhandlingen slutter med at fremhæve »hvilke Fordele en klog og 
aarvaagen Ledelse kan hente i disse Miner, som efter en velfortjent 
Berømmelse var ukendte og forsømte i saa lange Tider«. Altsammen 
saare rigtigt, kun blev det ikke Vargas, der kom til at genoplive Ar
bejdet og hæve de skjulte Skatte. Hans lille Bog vakte dog saa megen 
Interesse, at han fik optaget et kort Résumé af dens Indhold i »Jour
nal de Physique«10, men langt vigtigere var det, at han gennem den 
havde faaet Tilknytning til Danmarks fineste videnskabelige Selskab. 
Han skulde snart faa Brug for enhver Form for Støtte fra sit saakaldte 
Fødeland.

3. Accademia Italiana.
Hvis Vargas efter Studierejsen i Piemont havde glædet sig til for 

en kortere Tid at nyde Schubarts Gæstfrihed paa det skønne Land
sted »Montenero« ved Livorno, blev han bittert skuffet, for de 
truende Skyer, der længe havde samlet sig i Horisonten, dækkede nu 
pludselig hele Himlen, og Uvejret brød løs over ham.

Naar man er saa vel underrettet om de dramatiske Begivenheder 
i Vargas’ Liv i disse Aar, skyldes det et omfattende og alsidigt be
lysende Kildemateriale, der væsentlig bestaar af Breve og Aktstykker 
fra de i Sagen implicerede Personer. Her aabenbares ikke blot Vargas’ 
taktiske Fejlgreb, men ogsaa de underjordiske Kræfter, der arbejdede 
paa at ødelægge ham. Det er udelukket, at den ubetydelige Konsul Na- 
voni i Cagliari skulde have haft Evne til at mobilisere en virkelig Mod
stand mod sin frygtede Rival, og hverken Meuricoffre i Napoli eller 
St. Réal paa Sardinien havde personlige Hævnplaner imod ham, 
hvad deres Breve til Schubart tydeligt udtaler1. Schubart og Vargas 
var da heller ikke i Tvivl om, at Hovedmanden i det hele Komplot
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var Medstifteren af Accademia Italiana, Generalsekretæren Sac
chetti, der fra at have været Provst i Siena var steget til Kannik og 
Professor ved Universitetet i Pisa.

Sacchettis Forhold til Vargas havde gennemløbet en ejendomme
lig Udvikling. Oprindelig var han som saa mange andre blevet 
fængslet af hans Personlighed, hans Begejstring og Initiativ, men sit 
første Knæk havde Samarbejdet faaet, da denne Udlænding viste sig 
ubeskeden nok til at overtage Præsidentposten i det nystiftede Sel
skab2. Det var ganske vist paa Sacchettis egen Opfordring og paa 
et Tidspunkt, hvor Vargas’ litterære Position gjorde ham mere egnet 
til den ledende Stilling end en ukendt Gejstlig. Men Sacchetti glemte 
ikke, at Ideen til Akademiets Stiftelse var hans, og bedre skulde det 
ikke blive, da Vargas efter sin Bortrejse til Napoli kun meget ufuld
komment kunde varetage sine Embedspligter. Da han gav Sacchetti 
en vidtstrakt Fuldmagt til at handle paa egen Haand3, forløb alt dog 
foreløbig uden Gnidninger. Endnu 1805 var der ingen Uoverens
stemmelser at spore mellem Sekretær og Præsident. En ny litterær 
Publikation havde dette Aar set Lyset, men »Magazzino di Lettera- 
tura, Scienze ed Årti etc.« havde som sine Forgængere en kort Leve
tid og udkom kun eet Aar4. Vargas ydede intet Bidrag til Magasinet^ 
som fik hans skriftlige Approbation den 29. November 18045, men 
han støttede det -  mirabile dictu -  med en Pengesum6. Han var imid
lertid langt fra tilfreds med dets videnskabelige Niveau og mentey 
at de mange Smaaartikler gav det et journalistisk Præg7. For at opnaa 
bedre økonomiske Muligheder for Udgivelsen af de følgende Numre 
foreslog han Sacchetti at udsende en Subskriptionsliste, da adskillige 
Prænumeranter sikkert vilde melde sig af forfængelig Lyst til at se 
deres Navne paa Tryk8. Forslaget viser Vargas’ Menneskekundskab^ 
men afslører ogsaa hans Karakter. Han tilføjer nemlig, at hvis An
tallet af Subskribenter i Begyndelsen ikke skulde være ret stort, kunde 
man pynte paa det ved at tilføje et vist Antal anonyme -  og alt saa 
imaginære -  Personer! Heldigvis blev der ikke Brug for denne lovlig 
smarte Forholdsregel, da »Magazzino« ikke fik nogen Fortsættelse.

Ogsaa paa anden Maade prøvede Vargas at skaffe Popularitet 
om Akademiet og dets Publikationer. I April 1805 foreslog han, at 
man skulde søge at faa Kejseren af Rusland som Mæcen9, og i Juni 
samme Aar havde han Planer om at opnaa Napoleons Protektion10. 
Det var en temmelig hasarderet Idé saa aabenlyst at ville slutte sig 
til den ene eller den anden Part i den endnu uafgjorte europæiske 
Magtkamp, og det lod sig da heller ikke gennemføre. Vargas’ Be-
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grundelse for at søge Støtte hos Napoleon er iøvrigt meget karakteri
stisk. Det gjaldt ikke blot Akademiets Fremtid, men ogsaa hans egen 
Forfængelighed, naar han rent ud sagde til Sacchetti, at det ikke vilde 
være saa galt, om Præsident og Sekretær »fussent un peu de la Légion 
d’honneur«11.

Medens Vargas’ Virksomhed væsentlig bestod i Forslag til ny 
Medlemmer og fantastiske Projekter, bearbejdede Sacchetti de tal
rige fra Medlemmerne indkomne Forslag vedrørende Ændringer af 
Akademiets Love12, og den 12. Marts 1805 gav Vargas i et Privat
brev den nye Konstitution sin Tilslutning13. Han overlod Sekretæren 
den nødvendige Myndighed for at gennemføre den, og 1. April ud
sendtes i Præsidentens Navn et Udkast til de nye Love, ledsaget af 
en Skrivelse i hvilken Grundene til Forandringerne blev fremsat. Den 
oprindelige Plan havde været at rette og forskønne Smagen, ikke at 
udvide Grænserne for Erkendelsen, og man havde derfor valgt flest 
Medlemmer blandt Humanisterne og kun taget Repræsentanter fra 
de fysisk-matematiske Videnskaber for ogsaa at give deres Arbejder en 
bedre Form. Hurtigt havde der dog vist sig en Tendens til at gaa 
ud over Sprogets og Kompositionens Grænser og ind paa Opfindel
sernes og de abstrakte Ideers Omraade, og Akademiet maatte derfor 
udvide sine Rammer. Den væsentligste Ændring blev da dels Indfø
relsen af fire Klasser: de moralske, de naturvidenskabelige og de litte
rære Videnskaber samt de skønne Kunster, dels Forøgelsen af de 
ordinære Medlemmers Tal fra 40 til 10014.

Konstitutionen blev i sin nye Form vedtaget af Medlemmerne den 
8. Oktober 180515 og officielt approberet af Vargas den 15. Novem
ber16, hvorefter Præsident og Sekretær fortsatte deres Hverv i tilsyne
ladende skønneste Samdrægtighed. Som Æresmedlem sørgede Vargas 
for at faa sin Slægtning Hertug Vargas Machuca indvalgt17, og kort 
efter Ankomsten til Cagliari blev desuden flere af de Mænd, med 
hvem Vargas skulde samarbejde i Minedriften, optaget som Med
lemmer18.

Brevene til Sacchetti var endnu i de sidste Maaneder af Vargas’ 
Ophold i Napoli prægede af Tillid og Hjertelighed. Da de store 
Naturkatastrofer i Sommeren 1805 havde genvakt hans Erindring 
om Jordskælvet i Siena 1798, forsikrede han Sacchetti, at han aldrig 
vilde glemme »den kære Fortrolighed, det venlige og trøstende Sam
vær, som vore fælles Forhold dengang gav Anledning til«19. Og saa 
sent som i Januar 1806 roste han sin Generalsekretær for Akademiets 
straalende Tilstand, som han tilskrev dennes utrættelige Omhu og
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Iver20. Men det var sidste Gang, der lød saadanne Toner imel
lem de to.

Den afgørende Aarsag til Bruddet var Vargas’ Bortrejse til Sar
dinien. Sacchetti overtog nu Posten som Vicepræsident, men skønt 
Vargas den 27. November 1805 havde skrevet, at han paa Forhaand 
billigede alt, hvad Sekretæren vilde foretage21, kunde han ikke i 
Længden taale, at Sacchetti virkelig tog Tøjlerne i sin Haand og 
regerede uden at spørge ham. En Planlæggelse af et nyt Tidsskrift: 
»Memorie degli Accademici Italiani. Classe di Letteratura I« blev 
gennemført uden Præsidentens Billigelse, da den brevlige Forbindelse 
med Sardinien var yderst langsom, og Sagen skulde fremskyndes, 
fordi man havde saa meget Stof liggende22. Paa samme Maade blev 
der udskrevet en Konkurrence om en Fortsættelse af Gaetano Filan- 
gieris Værk om Lovgivningen, og her handlede Sacchetti ogsaa paa 
egen Haand, fordi det hastede23. Vargas har sandsynligvis først faaet 
Nys om disse Forhold, da han i September 1806 kom til Livorno24 for 
at tale med Schubart om Mineforetagendet, og oprevet som han var 
af sine økonomiske Bekymringer, følte han Sacchettis Tilsidesættelse 
som en langt større Krænkelse, end den faktisk var. Skønt han i flere 
Maaneder opholdt sig hos Schubart og saaledes havde let Adgang 
til mundtlige Drøftelser med Sacchetti, der boede i det nærliggende 
Pisa, sendte han sin Kritik og sine Ordrer ad skriftlig Vej -  en uklog 
Fremgangsmaade, der virkede saarende og vanskeliggjorde en For- 
staaelse.

I et Brev fra Begyndelsen af November 1806 klagede Vargas over 
Akademiets »kimæriske Tilstand« og fandt, at de to sidste Publika
tioner »Magazzino« og »Memorie« var direkte uheldige25. Han for
langte, at Sacchetti skulde afbryde enhver Forbindelse med den Mand, 
som havde forestaaet Redaktionen, den kendte litterære Publicist 
Luigi Targioni, der nogle Aar tidligere med stor Berømmelse var ble
vet indvalgt i Akademiet26. Faa Uger senere fremsatte han i et nyt 
Brev et Forslag til en bedre Ordning af Akademiets Arkiv og mente, 
at der burde vælges en Arkivar, da Sacchetti aabenbart ikke kunde 
overkomme at bestyre det. Denne vilde desuden snart faa tilsendt en 
Række Dekreter og Udnævnelser, af hvilke især de fire nye Klasse
sekretærer var paakrævede27.

Paa disse Breve reagerede Sacchetti overhovedet ikke, og den 
12. December bad Vargas ham derfor svare paa de Spørgsmaal, han 
havde stillet, for at de »i Enighed om Principperne kunde fortsætte 
med større Harmoni og Virkekraft«28. Men nu tog Sacchetti endelig 
7
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Bladet fra Munden. I en skarp Tone ankede han over Kritikken af 
Arkivets Tilstand, som Vargas ikke kunde bedømme, da han ikke 
havde set det. Forøvrigt fandt han, at hans egen Stilling som General
sekretær ved Vargas’ Forslag blev reduceret til en Marionetdukke, 
og at Præsidenten tiltog sig altfor megen Myndighed, naar han alene 
vilde udnævne ikke blot de nye Æresmedlemmer, men ogsaa de fire 
Klassesekretærer. Sacchetti vilde ikke modsætte sig et saadant Valg, 
men han vilde vide, hvad deres Hverv skulde være. Tilsidst under
stregede han Nødvendigheden af, at Præsident og Sekretær respek
terede hinandens Stilling. Han gav sit Æresord paa, at han aldrig 
havde modarbejdet Vargas’ Rettigheder, men hvis man vilde krænke 
Konstitutionen eller Medlemmernes Ret, vilde han staa fast29.

Vargas’ Reaktion paa denne Skrivelse fik to karakteristiske Ud
tryk. I sin første opblussende Vrede skrev han et Brev, hvori han gav 
Sacchetti raat for usødet og førte Krigen over i Fjendens Lejr ved at 
angribe Sekretæren for uden Tilladelse at have udnævnt sig selv til 
Vicepræsident. I Følge hvilken Paragraf havde han foretaget Indvalg 
uden Præsidentens Vidende og afsendt Patenter uden dennes Under
skrift? Sine egne Udnævnelser forsvarer Vargas med en noget spids
findig Fortolkning af Begrebet »ekstraordinære Deputerede« og finder 
det absolut nødvendigt, at saadanne maa udnævnes for at bøde paa 
Arkivets Uorden og Finansernes slette Bestyrelse30.

Dette Brev blev dog aldrig afsendt, og det var antagelig Schubart, 
der hindrede en saa udiplomatisk Udfordring. I Stedet for skrev Var
gas et høfligt, men forbeholdent og tilslørende Svar, hvori han lovede 
senere at meddele sine Planer. Han hævdede, at han ikke i mindste 
Maade tænkte paa at indskrænke Generalsekretærens Funktioner og 
sluttede med Forsikringer om Hensynsfuldhed og Agtelse over for 
Sacchetti31.

Vargas’ Planer var imidlertid langt mere vidtrækkende, end han 
fandt det for godt at meddele Sacchetti. Ved en grundig Gennem
gang af Konstitutionen af 1805 var han kommet til det Resultat, at 
den med sine 190 Paragraffer var altfor omstændelig, uklar og uigen
nemførlig32. Schubart var ganske enig med ham, og han fandt ogsaa 
Medhold hos to af de nylig udnævnte Klassesekretærer: J. P. Schul- 
thesius, protestantisk Præst i Livorno for Tyskland, Holland og Dan
mark33, og Arsenne Thiebaut, fransk Naturforsker og Litterat34. I 
Fællesskab udarbejdede disse Mænd en stærkt forkortet Konstitution, 
der ganske vist bibeholdt den forriges Inddeling i 4 Klasser, men ude
lod dens talrige Særbestemmelser og indviklede Styresæt, og som
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navnlig var præget af større Frisind og Vidsyn i religiøse og nationale 
Spørgsmaal. Den 10. Januar 1807 blev det nye Udkast sendt til de 
tolv ældste (»anziani«) i Akademiet35. Samtidig modtog alle Med
lemmerne en Opfordring til at støtte det genoplivede Akademi med 
et Pengebidrag36, og vedlagt fulgte en Fortegnelse over deres Navne 
og Placering i de 4 Klasser37. Sacchetti var her stadig opført som 
Generalsekretær38, og den 12. Januar fik ogsaa han det nye Konsti
tutionsudkast tilsendt med et Brev, hvori Vargas udtalte Haabet om 
at kunne regne med hans Bistand ved dets Gennemførelse39.

Sacchetti forskansede sig atter bag Tavshed, og da Vargas og 
Thiebaut aflagde en Visit, blev de uhøfligt modtaget40. Den 25. J a 
nuar 1807 meddelte Vargas sin Generalsekretær, at Konstitutionen 
nu var vedtaget af et Flertal af de 12 Ældste og derefter tilsendt 
samtlige Medlemmer til Approbation41. Heller ikke paa denne Med
delelse kom der Svar. Schubart skrev da den 6. Februar til Sacchetti 
og spurgte, om man skulde opfatte hans haardnakkede Tavshed som 
en Tilkendegivelse af, at han ikke ønskede at fortsætte sine Funk
tioner42. Nu lod Sacchetti høre fra sig og krævede i en ophidset Tone 
at faa Akademiets Segl tilsendt. Det var, hævdede han, hans private 
Ejendom, fordi han selv havde bekostet Materialet og betalt Udfø
relsen43. Man stod her over for et ubehageligt, men berettiget Krav 
og fandt omsider paa den salomoniske Løsning at returnere Seglet, 
men i en saadan Stand, at Stempelpladen var ubrugelig44.

Vargas ansaa sig nu for berettiget til at afsætte Sacchetti. I et trykt 
Cirkulære af 21. Februar til de 12 Ældste foreslog han at udnævne 
den medicinske Professor Gaetano Palloni i Livorno til Generalsekre
tær i Sacchettis Sted, da denne ikke havde villet sanktionere den 
vedtagne Konstitution af 180745. 11 af de Ældste bifaldt Forslaget, 
hvorefter Vargas udstedte et Dekret af 2. April til alle Medlemmer. 
Han gjorde heri Rede for Sagens Udvikling og rettede sin Kritik 
dels mod Konstitutionen af 1805, dels mod Sacchetti, der havde vist 
sig vrangvillig over for ethvert Ændringsforslag og kun svaret med 
Passivitet og Tavshed. Præsidenten havde derfor maattet vælge en 
ny Generalsekretær, og efter de Ældstes Samtykke havde Palloni 
faaet overdraget Akademiets Segl og Arkiv46.

Hidtil havde Vargas med Held gennemført sin Paladsrevolution, 
og den nye Ledelse var ivrigt optaget af Planer, der kunde kaste 
Glans over Akademiet. Det gjaldt om at faa udgivet trykte Vidnes
byrd om Medlemmernes Lærdom og Flid, men da der ikke var Mid
ler til selvstændige Publikationer47, forhandlede man med den pisan-
7*
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ske Professor Giuseppe Gatteschi om at forene det allerede eksiste
rende Tidsskrift »Giornale Pisano« med den af »Accademia Italiana« 
planlagte »Giornale«. Det var navnlig den nye Sekretær for de 
skønne Kunster, Pastor J. P. Schulthesius og Schubart, der var aktive, 
og deres indbyrdes Breve viser det diplomatiske Spil mellem dem og 
Gatteschi, et Spil, hvor begge Parter var lige ængstelige for at give 
hinanden for megen Indflydelse48. Schulthesius beklagede over for 
Schubart den ubegribelige Letsindighed, hvormed Vargas havde lovet 
Gatteschi og hans Medarbejdere Indvalg i Akademiet. En saadan 
Udvidelse vilde sprænge Selskabets Rammer -  hvorledes skulde der 
blive Plads til alle disse Mænd?49 løvrigt nærede Schulthesius stor 
Mistillid til Pisa-Professoren, der karakteriseres som »en Slange, der 
skjuler sig i Græsset«. Han fandt Gatteschi pralende og uforskammet 
i sine Fordringer, og da heller ikke den nye Generalsekretær billigede 
Planerne, blev Sagen opgivet50.

Medens Schulthesius og Schubart tog sig af de litterære Projekter, 
var Vargas virksom for at konsolidere Akademiet gennem en officiel 
Anerkendelse fra Italiens forskellige Stater. Da han i April 1807 
rejste til Firenze51, var det for i en Audiens hos Etruriens Dronning 
Maria Luisa at anmode om Protektion for »Accademia Italiana« 
samt om Tilladelse til at udmærke særlig fortjente Medlemmer med 
en Æresmedalje. I sin Ansøgning til Dronningen anførte Vargas, at 
der allerede var tilstaaet Akademiet Beskyttelse fra Paven, Kongen i 
Napoli og Fyrstinde Elisa i Lucca, og det lykkedes ham at opnaa 
ogsaa Maria Luisas Tilsagn om Protektion og Bæretilladelse af Me
daljen52. Meddelelsen om denne Sejr fremkaldte stor Glæde i Li
vorno, og et Brev fra Schulthesius til Schubart giver et saa levende 
Indtryk af Stemningen, at det fortjener at citeres. Han skriver her:

»Von den Einsichten, der Thätigkeit und Klugheit unsers Herrn 
Presidenten und der Ihm ganz eigenen sanften Beredsamkeit womit 
Er schon so viele Könige und Königinnen überzeugt hat und noch 
überzeugen wird, konnten wir freilich vieles hoffen und erwarten -  
aber so ausserordentlich viel auf einmal und so geschwinde, nicht. 
Ich glaube daher, dass die Versicherung des Presidenten: Hr. Baron 
von Schubart ist auch Mitglied dieser gelehrten Gesellschaft -  er hat 
schon viel für sie gethan -  Er ist mein ganz besonders guter Freund, 
die Königin mit bewogen habe in das Gesuch des Herrn Grafen von 
Vargas so gnädig zu willigen; Es lebe unsre gute Königin; Es lebe 
der eifrige thätige President unsrer Akademie -  Es lebe der wohl- 
thätige Freund Gönner und Beschützer derselben, Herr Baron von
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Schubart -  Es leben alle die derselben Wohlwollen und für Ihren 
Ruhm mitarbeiten -  also auch die 4 Sekretär«53.

Den brave Schulthesius var ikke ene om sin naive, lidt larmende 
Henrykkelse -  ogsaa Palloni maatte erkende, at Vargas var som skabt 
for den Slags Forhandlinger54, og begge mente, at Akademiets Frem
tid nu var sikret. Herefter maatte saavel aabenlyse som skjulte Fjen
der tie, og ingen kunde vove at smæde det ærværdige Navn Accade- 
mia Italiana.

Men det var lidt for tidligt, man havde blæst i Basun for Fjen
dernes Undergang -  først nu begyndte Vanskelighederne for Alvor. 
Den officielle Anerkendelse, som Vargas netop havde vundet for 
Akademiet, og som havde vakt saa store Forhaabninger, blev kun en 
bitter Skuffelse. Sandsynligvis var hverken Dronningen eller hendes 
Udenrigsminister, Statssekretær Giulio Mozzi vidende om den Re
volution, der for nylig havde fundet Sted i Akademiet, og som endnu 
ikke havde givet sig Udtryk i et aabent Brud. I den Skrivelse af 
14. April 1807, hvori Mozzi meddelte Vargas, at Dronningen havde 
tilstaaet Protektionen, hedder det udtrykkeligt, at hendes Naadesbe- 
visning er givet »til det Akademi, som De paa saa værdig en Maade 
staar i Spidsen for«, men Sacchetti maa hurtigt være blevet under
rettet om det lykkelige Resultat af Vargas’ Ansøgning, og han be
sluttede ufortøvet at annektere Protektionen55. Efter hans Opfattelse 
var Vargas fratraadt Præsidentposten og havde stiftet et nyt Akademi,, 
medens han selv repræsenterede det ægte Accademia Italiana. Da det 
nylig trykte Medlemskatalog56 endnu opførte ham og ikke Palloni 
som Generalsekretær, var det en let Sag for ham at fremstille For
holdet saaledes. I en senere Redegørelse har han forklaret, hvordan 
Regeringen godtog hans Klager over Vargas’ Optræden og truede 
med at trække Protektionen tilbage, hvis Striden fortsattes57. Om 
denne Paastand er sandfærdig, er uvist, men det var i hvert Fald 
Sacchetti, der den 6. Maj blev modtaget af Maria Luisa, hvem han 
takkede for hendes Bevaagenhed mod Akademiet og overrakte et 
Eksemplar af den gamle, saa heftigt kritiserede Konstitution af 
18055S.

Det maa have været meget haardt for Firkløveret Vargas -  Schu- 
bart -  Schulthesius -  Palloni at se den ærefulde Anerkendelse uden 
videre annekteret af deres værste Fjende59. De fik dog den Trøst, at 
Maria Luisas Protektion ikke blev af varig Betydning. Allerede i De
cember 1807 maatte hun forlade sit Rige, udvist af Napoleon, der 
indlemmede Provinsen Toskana som en Del af selve Frankrig.
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Begivenhederne i April 1807 havde medført et aabent Brud mel
lem de stridende Parter i Akademiet. Hver for sig hævdede nu at 
fortsætte det gamle Accademia Italiana, og en hektisk Kamp be
gyndte paa begge Sider for at vinde Tilslutning hos de flest mulige 
af Medlemmerne. Vargas lod saaledes udsende en Cirkulärskrivelse, 
der opfordrede til at slutte sig til den nye Konstitution og anerkende 
Palloni som Generalsekretær60, men Henvendelserne blev kun lang
somt besvarede61. Det kan heller ikke undre, at de italienske Viden- 
skabsmænd indtog en forbeholden og afventende Holdning i en Sag, 
der var saa fuld af modstridende Paastande. Nu havde nemlig ogsaa 
Sacchetti ladet høre fra sig.

I et Cirkulære, dateret den 17. April 1807, fremstillede han sin 
Opfattelse af Udviklingen og forsvarede sig mod Vargas’ Angreb62. 
Efter at have omtalt sig selv som Akademiets egentlige Grundlægger 
og den, der havde baaret de fleste Udgifter ved dets Virksomhed, me
dens Vargas trods sine Løfter intet havde bidraget, vendte han sig 
mod Præsidenten og hans nye Konstitution. Det var et Overgreb, 
naar Vargas havde tilladt sig paa egen Haand at forandre Konsti
tutionen af 1805, som var vedtaget af alle Medlemmerne, medens den 
nye kun var approberet af de Ældste, som endda ikke alle var stem
meberettigede. Desuden var flere gaaet med under falske Forudsæt- 
ninger og havde senere ønsket at trække sig tilbage. De nye Sekretæ
rer var egenmægtigt valgt af Præsidenten uden Hjemmel i Lovene, 
og Sacchetti havde intet faaet at vide om de senere Indvalg, men var 
uden videre blevet afsat, skønt det var ganske ugørligt, ogsaa efter 
den nye Konstitution. Med Hensyn til dennes Indhold var der ad
skilligt at bemærke. Man havde baade her og i Patenterne undladt 
at hædre Italien med Tilnavnet »Nationernes Lærer« -  man havde 
afskaffet den Sektion, der skulde behandle Religionen og de hellige 
Videnskaber, og der kunde i det Hele mærkes en stærk Indflydelse 
fra protestantisk Side. Borte var ogsaa det Afsnit, der forbød Skrifter 
mod Autoriteter og Regeringer. De mange Gradueringer inden for 
Selskabet, der skulde vække Kappelysten, var udeladt, og der var 
indvalgt en Mængde Udlændinge. Generalsekretærens Hverv var 
reduceret til at være en Bank, et Posthus, et Trykkerikontor, og selve 
det akademiske Korps, d. v. s. de ordinære Medlemmers Plenarfor
samling, havde mistet sine Hovedrettigheder som f. Eks. Indflydelsen 
ved Valgene. Disse var hovedsagelig tilfaldet Præsidenten, skønt han 
var en fremmed.

Tilsidst opsummerede Sacchetti Resultatet af sine 19 Anklage-
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punkter: Den nye Konstitution var ikke lovlig anerkendt, den gjorde 
Indgreb i Akademiets Rettigheder og krænkede baade Italiens Ære, 
Religionen og Regeringernes Myndighed. Da Selskabets ledende 
Mænd var Udlændinge, vilde han opfordre alle til ikke at modtage 
det nye Patent, »hvor Sprogets Renhed ikke svarer til den kalligrafi
ske Pragt«. Han foreslog, at Præsidentens Post blev erklæret for ledig, 
og at Medlemmerne paa den vedlagte Stemmeseddel besvarede 
Spørgsmaalet, om de ønskede en Italiener eller Udlænding som Aka
demiets Præsident63.

Med dette Cirkulære havde Sacchetti rettet et alvorligt Slag mod 
sine Modstandere. Skønt hans Fremstilling mangler Koncentration 
og Klarhed, havde han med sikkert Instinkt spillet paa de rette 
Strenge. Det var en Selvfølge, at enhver Italiener vilde stemme paa 
en Landsmand som Præsident, og naar Sacchetti antydede, at den 
nye Konstitution havde liberale og antikatolske Tendenser, var der 
næppe mange, der vovede at støtte den. Man levede endnu under 
Maria Luisas reaktionære, klerikale Styre, hvor Gejstlighedens Magt 
var stor.

Vargas var paa dette Tidspunkt rejst tilbage til Sardinien, men 
hos hans Medsammensvorne i Livorno var der stor Bekymring. Fra 
de fleste Sider mødte de Kulde eller ligefrem Modstand64, og fra 
Firenze skrev man, at Sacchettis Cirkulære vakte Sensation, og at 
man maatte regne med ca. 2/3 af Medlemmerne paa hans Parti. Var
gas’ Optræden blev almindeligvis bedømt som altfor selvraadig65, og 
et Forsvar var nødvendigt, hvis hans Ære og Værdighed skulde 
reddes66.

Det varede da heller ikke længe, før Sacchetti fik Svar. I Maj 
udsendte Klassesekretæren Arsenne Thiebaut en trykt Redegørelse, 
hvori han kort og klart karakteriserede den »umulige Konstitution af 
1805« med dens 190 Paragraffer og ca. 75 Funktionærer. Han skil
drede Sacchettis vrangvillige Holdning til Reorganisationen og an
klagede ham for Forfængelighed og Magtbegær. Endelig søgte han 
at vise, at den nye Konstitution var vedtaget paa fuldt ud gyldig 
Maade67. -  Thiebauts lille Skrift forekom Schubart saa overbevi
sende, at det maatte afsløre Fjendens Bagvaskelser og forene alles 
Kræfter om at støtte Akademiet68. Men Thiebauts Ord havde ikke 
den rette Slagkraft. Det var for det første uheldigt, at han netop 
var en af de Udlændinge, der var anbragt paa en betydningsfuld 
Post i Selskabet Endnu værre var det dog, at han som Frimurer tid
ligere havde stiftet en Loge i Livorno69. Schulthesius havde flere
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Gange udtrykt sin Ængstelse over de Rygter, der kaldte deres lærde 
Akademi for et Frimurerlav, en Beskyldning, som var tilstrækkelig 
til, at Præsterne forfulgte det70. Thiebaut var derfor ikke den rette 
Mand til at tale Akademiets Sag.

Det var ogsaa naturligere, at Præsidenten selv svarede sin tid
ligere Generalsekretær paa hans mange Anklager. I et Dekret ud
stedt i Cagliari den 20. Juli 1807, henvendte Vargas sig derfor til 
Akademiets Medlemmer og rekapitulerede endnu engang Aarsagerne 
til Sacchettis Afsættelse. Naar denne nu fortsatte med at udgive ære
krænkende Skrifter, annullerede Konstitutionen af 1807 og foreslog 
Valg af ny Præsident, maatte Vargas fastslaa, at han var ganske 
uden Bemyndigelse dertil. Han var afsat ved Dekret af 2. April, og 
den saakaldte litterære Sammenslutning, som han hævdede at repræ
sentere, havde intet at gøre med Accademia Italiana. Hele denne 
Strid gjorde Selskabet latterlig i Udlandets Øjne, og alle endnu tviv
lende burde for Videnskabens og Italiens Æres Skyld slutte op om 
det gamle Akademi.

Dekretet er kun bevaret i Afskrift71, og det er uvist, om det blev 
trykt. Antagelig forstod Vargas, at han var nødt til at gendrive 
Sacchetti paa mere indgaaende Maade, og kun to Dage efter Dekretets 
Affattelse udsendte han et nyt Indlæg, der Punkt for Punkt imødegik 
de Anklager, der var rejst imod ham72. Han begynder med at karak
terisere Sacchettis Optræden som en lav Hævnakt, udtænkt af en 
ringe begavet og fordomsfuld Aand, der hyller sig i Religionens 
Kappe. Naar Sekretæren paastaar, at han blev holdt uden for For
handlingerne, lyver han. Han var indbudt til at deltage, men und
slog sig og nægtede at besvare Breve. Vargas viser endvidere under 
stadig Henvisning til Paragrafferne i Konstitutionen af 1805, at han 
har handlet i Overensstemmelse med de der fastsatte Vedtægter, og 
at den for Akademiets Genrejsning nødvendige Omdannelse af Lo
vene er vedtaget med fuld Gyldighed af samtlige Ældste og dernæst 
af Flertallet af Medlemmerne. Nogle svarede ikke, men baade det 
direkte og det tavse Bifald kunde regnes for Tilslutning. Navnene 
opgives paa alle dem, der har tiltraadt Konstitutionen, og der hen
vises til deres Breve i Selskabets Arkiv.

Med Hensyn til Sacchettis Klage over at være uberettiget afsat, 
vil Vargas mene, at han selv har været endogsaa yderst langmodig. 
Medens han opholdt sig paa Sardinien, udnævnte Generalsekretæren 
sig af egen Magtfuldkommenhed til Vicepræsident, forhandlede egen
mægtigt med Trykkerier og udsendte Patenter, der kun bar hans
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Underskrift. Sacchetti undskyldte sig med, at det var hans Ret, naar 
Præsidenten opholdt sig i Udlandet, men Sardinien er tilknyttet Ita
lien og hører i Følge Lovenes Ordlyd med til Moderlandet73. Vargas 
havde dog været rede til at genoptage Samarbejdet ved sin Tilbage
komst til Livorno, men Sacchettis Opførsel umuliggjorde dette, og 
han afsatte saaledes faktisk sig selv. Alle senere Udnævnelser var 
foregaaet i Overensstemmelse med Lovene.

Med en rolig Samvittighed forsvarer Vargas derefter de formelle 
og reelle Konstitutionsændringer, som Sacchetti havde søgt at mis
tænkeliggøre. Naar man har udeladt Udtrykket »Nationernes Lærer« 
om Italien, skyldes det ikke Ringeagt. Landet fortjener Navnet og 
skal gøre sig værdig dertil paany, men vi skal ikke selv sige det. -  
At Religionen skulde være undertrykt, og Protestanterne tage Over
magten er en infam Bagvaskelse. Akademiets 1ste Klasse er helliget 
de moralske Videnskaber, f. Eks. den moralske Filosofi, og i et viden
skabeligt Selskab kan Religionen ikke have nogen anden Stilling end 
at være Genstand for Drøftelser. Med en direkte Apostrofe til Sac
chetti udbryder Vargas forarget: »Er det en Universitetsprofessor, 
der taler saaledes?« -  Videre spørger han, om det er Meningen, at 
Protestanter ikke kan indvælges -  skulde Mænd som Newton, Leib
nitz og Platon have været udelukkede? Af hele den akademiske For
samlings 200 Medlemmer er der næppe 10 Protestanter, hvad der mu
ligvis kan berolige Ex-Sekretæren ! -  Hvad angaar det manglende 
Forbud mod Forbindelse med hemmelige Selskaber og Angreb paa 
lovlige Regeringer, skulde det vel ikke være nødvendigt at have en 
saadan Paragraf, naar enhver hæderlig Mand ved, at det ikke er til
ladt. Det er at rette Mistanke mod Italiens Lærde. Desuden siger 
Konstitutionen, at umoralske Skrifter er bandlyst i Selskabets Publi
kationer.

Naar Sacchetti mener, at Generalsekretærens Stilling er blevet 
forringet i Betydning, tager han ganske fejl. Sekretæren er faktisk 
Akademiets Centrum, han fører Korrespondancen og har Ansvaret 
for Udvalget og Udgivelsen af de indsendte Arbejder. Men da han 
ikke kan have en encyklopædisk Viden, er Klassesekretærernes Hjælp 
nødvendig.

Paa endnu flere Punkter forsvarer Vargas den nye Konstitutions 
Ændringer, og tilsidst behandler han Sacchettis Udtalelser om den 
fremmede Præsident og de mange udenlandske Medlemmer. Om sig 
selv siger han beskedent, at der naturligvis kunde være mere værdige 
her i Landet til Præsidentposten, men Sacchetti var jo selv med til
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at udnævne ham. Desuden er han kun en fremmed 'af Navn. Han 
har levet i Italien »fra sin Ungdom«, har været Lærer for Italienere 
og har udgivet italienske Skrifter, der har vundet Anerkendelse af de 
Lærde. -  Med Hensyn til udenlandske Medlemmer med Bopæl i Ita
lien er der blandt Selskabets 200 næppe 15, og af dem er de fleste 
udnævnt af Sacchetti. Forøvrigt er det dennes egen Konstitution af 
1805, der bestemmer, at Udlændinge, der bor i Italien, har Stemme
ret sammen med de ordinære Medlemmer. I Konstitutionen af 1807 
har de ingen Indflydelse paa Akademiets Administration.

Som endnu et Eksempel paa Sacchettis intolerante Standpunkter 
omtaler Vargas Udelukkelsen af Ikke-Katolikker fra Arbejdet med 
Selskabets paatænkte Fortsættelse af Filangieris statsvidenskabelige 
Storværk74. Et saadant Forbud vilde give Italiens Ære et Grund
skud i det øvrige Europa. Vargas slutter derfor med en patetisk Op
fordring til Samling og Støtte om Accademia Italiana og til Værn 
om Kunstens og Videnskabens Universalitet.

Disse sidste Ord afslører i et Glimt de mangfoldige Stridspunkters 
inderste Kerne. Det var den katolske Kirke og Nationalfanatismen, 
der kæmpede mod Liberalismens og Internationalismens Mænd. Og 
da Reaktionen i Øjeblikket havde de politiske Magthavere bag sig, 
var den stærk og farlig. Medens Vargas skrev sin Redegørelse i Cag
liari, arbejdede hans Tilhængere i Livorno derfor paa at faa en For
soning bragt i Stand med Sacchetti.

Det var især Schubart, der var ivrig for at prøve en Tilnærmelse. 
Gennem den italienske Vicekonges Gesandt i Firenze, Giulio Tassoni, 
tilstillede han Sacchetti et Mæglingsforslag75, der var saa vidtræk
kende, at hverken Schulthesius eller Palloni billigede det76. For yder
ligere at berolige Katolikkernes Ængstelse for Frimureri afgik Thie- 
baut som Klassesekretær77. Men alle Indrømmelser prellede af paa 
Sacchettis hadefulde Hævntørst. Hans Svar paa Schubarts Forslag 
var en total Afvisning, tilmed i en saadan Tone, at enhver yderligere 
Henvendelse var udelukket78. Da der desuden stadig var mange, som 
sluttede sig til Sacchetti, hvis Parti havde valgt sig en ny Præsident i 
den lærde Pater Giuseppe Maria Pagnini, Professor i klassisk Filologi 
i Pisa79, var der nu ikke andet at gøre end at stifte et nyt Akademi.

Ved sin Tilbagekomst fra Sardinien til Livorno udsendte Vargas 
derfor i September 1807 en Meddelelse om Akademiets nye Navn. 
Man havde valgt at kalde det »Accademia Italiana delle scienze, 
lettere ed årti« for gennem Navneligheden med det gamle Akademi at 
opretholde Fiktionen om at være den ægte Fortsættelse80. Selskabet
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havde beholdt ca. en Tredjedel af de tidligere Medlemmer -  to af 
de fem Konservatorer, 4 af de 14 ældste og 20 af de 63 ordinære 
Medlemmer81. En Støtte havde det naturligvis været for Vargas, at 
der ved hans Side stod saa ansete Mænd som Schubart, Palloni og 
Schulthesius, og den dygtige Maade, hvorpaa han i sit Forsvarsskrift 
havde plæderet sin Sag, virkede vel ogsaa overbevisende paa den libe
rale Fløj af Akademiet. Men hans Bevisførelse havde unægtelig saar- 
bare Punkter, og de fik ikke Lov at forblive skjulte.

I November 1807 udsendte Sacchetti et nyt Cirkulære med Titlen: 
»Oplysninger til Grev Vargas’ Svar«82. Det indeholder en Række Brev
citater til Belysning af Forholdet mellem ham og Vargas og er iøvrigt 
en koncentreret Gentagelse af hans første Fremstilling. De 19 Para
graffer er her samlede i følgende 3 Hovedspørgsmaal : 1) Var Refor
men i den nye Konstitution af 1807 lovligt gennemført? 2) Var der 
lovlig Grund til at afsætte Sekretæren? 3) Havde Medlemmerne 
derfor Lov at protestere og forene sig i et nyt Akademi, der skulde 
fortsætte det gamle? -  Med Hensyn til det første Punkt hævder 
Sacchetti igen, at den nye Konstitution ikke var gennemført i Over
ensstemmelse med Lovene. De af Vargas anførte Medlemmer, der 
havde approberet hans Forslag, reduceres fra 54 til 18 -  mange 
havde blot takket for tilsendte Patenter, andre tilhørte ikke den 
stemmeberettigede Medlemsklasse, og atter andre havde svaret uden 
at forstaa, hvad det drejede sig om, eller de havde slet ikke svaret. 
Det sidste kunde efter almindelig juridisk Opfattelse ikke opfattes 
som Tilslutning. Man maatte derfor betragte Konstitutionen af 1807 
som »ikke vedtaget«.

I Spørgsmaalet om sin egen Afsættelse fører Sacchetti et skarpt 
og i nogle Henseender velbegrundet Defensorat. Det er dog umuligt 
at afgøre, om han har Ret, naar han paastaar, at han ikke anede, 
der var Tale om at skabe en ny Konstitution, og at han paa ingen 
Maade havde været afvisende over for Vargas’ Forsøg paa Sam
arbejde. Her staar Paastand mod Paastand, men da Vargas’ Frem
stilling støttes af det bevarede Brevmateriale83 og af Thiebauts Rede
gørelse, er det nok sandsynligst, at Sacchetti har holdt sig tilbage i 
krænket Passivitet uden at vide, hvor omfattende Reformplanerne 
var. Vægtigere er hans Forsvar mod Anklagen for at have overskredet 
sin Kompetence som Generalsekretær. Over for Vargas’ Bebrejdelse 
for egenmægtigt at have sluttet Kontrakt med Trykkerier, kan han 
henvise til Præsidentens egne Breve, hvor det f. Eks. hedder: »Afslut 
Kontrakt med ham, som De vil«84 -  »De har carte blanche med Hen-
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syn til »Giornale dell’ Accademia««85. »De kan dømme bedre [om 
»Magazzinos« Udgivelse] end jeg, og jeg giver Dem derfor paa For- 
haand min fuldkomne Tilslutning til det, De vil bestemme«86. -  Med 
god Grund spørger Sacchetti nu Vargas: »Husker De, Hr. Greve, at 
have skrevet saadanne Breve og givet saadanne Fuldmagter? Og vover 
De at beskylde mig for at have misbrugt Deres Navn? Ak -  Hukom
melsen, Hr. Greve, Hukommelsen -  og mere Ærlighed!«

Sacchetti paaviser endvidere, at naar han indvalgte Medlemmer 
og udsendte Patenter, handlede han ligeledes efter Bemyndigelse af 
Præsidenten. Ogsaa paa dette Punkt kan han citere Vargas’ egne 
Breve: »Hvad angaar Fuldstændiggørelsen af Akademiet, saa gør alt, 
kære Sacchetti, da jeg ikke kan bedømme Personernes Fortjenester«87 
-  »De er værdigere til at være Præsident end Sekretær«88 -  »Handl 
kun som Diktator i dette Øjeblik, hvor saa mange og forskellige 
Hverv optager mig«89. Efter saadanne Opfordringer mente Sacchetti 
sig berettiget til at overtage en Vicepræsidents Funktioner, og dertil 
kom, at Vargas efter sin Bortrejse til Sardinien ikke mere opholdt sig 
i Italien og i Følge Lovene ikke kunde virke som Præsident. Med 
jesuitisk Dialektik vil Sacchetti bevise, at Sardinien kun er knyttet til 
Italien, ikke inkorporeret i det, og for at anskueliggøre de to Landes 
Forhold bruger han, hvad han kalder »et nærliggende Eksempel«, idet 
han siger: »den smukke Medalje med Uglens Billede, der saa pompøst 
hænger paa Grev Romeos Bryst90, er jo ganske forskellig fra Hr. Gre
ven selv, hvis man da ikke vil tænke sig en mærkelig og utilladelig 
Sjælevandring eller Identitet!« -  Ved denne underfundigt-giftige Bil- 
ledtale mente Sacchetti at kunne bevise, at Vargas faktisk havde taget 
Bopæl uden for Italien93, hvorved Sekretären automatisk var avance
ret til Vicepræsident, saa at der ingen retmæssig Grund var til at an
gribe og afsætte ham.

Svagest staar Sacchetti i sin Argumentation vedrørende det tredie 
Hovedpunkt. Naturligvis havde Medlemmerne Ret til at opponere 
mod Vargas’ vilkaarlige Magthandlinger, men det falder ham vanske
ligt at begrunde Protestanternes Udelukkelse. Med mange Ord og 
Omsvøb forklarer han, at Selskabets Formaal er en Forening af Moral 
og Religion, og at man ønsker at undgaa teologiske Stridigheder. Til 
Vargas’ Paastand, at Religionen ikke kan indgaa som Disciplin i viden
skabelige Akademier, svarer Sacchetti: »Hvilken Fordel finder De, 
Hr. Filosof, i at adskille Religionen fra Moralen og isolere den fra 
alle Videnskaber og skønne Kunster?« -  Og som Begrundelse for 
Uviljen mod at lade Ikke-Katolikker arbejde med Filangieris Værker
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anføres det, at da disses Formaal er at grundfæste den katolske Re
ligion, maa de fortsættes af Katolicismens Tilhængere. Sacchetti spør
ger her Vargas, om han maaske kan bedømme Koranen eller Talmud, 
for i saa Fald maa man beundre hans Forstand -  men Sandheden er 
vel snarere, at Vargas viser en Intolerance, der er saa meget værre, 
som den dækker sig med Tolerancens Formler.

Sacchetti paastaar endvidere, at Accademia Italiana absolut ikke 
vil hindre udenlandsk Indflydelse, kun begrænse den. Han benytter 
Lejligheden til igen at minde om den Haan, der er vist Italien ved at 
udelukke det hædrende Udtryk: »Nationernes Lærer« af Patentet, og 
i direkte Henvendelse til Vargas hedder det: »Jeg skal undlade at 
tale om Deres kolde Sarkasme og det vellystige Smil, hvormed De 
betragter det fornedrede Italien«. Han vil i det hele taget bestride 
Vargas’ Ret til at kalde sig Italiener, da denne altid har levet isoleret, 
altid været paa Rejser og ofte haft Planer om at forlade Landet. De 
Værker, han har udgivet paa Italiensk, er blevet oversat af andre92, 
og selv hans Breve maa oversættes eller skrives af andre93. Naar Sac
chetti i sin Tid var gaaet med til at vælge ham som Præsident, var 
det i Haab om økonomisk Støtte til Akademiet, men ogsaa paa dette 
Omraade havde han svigtet sine Løfter. Med god Grund var Vargas 
derfor nu afsat.

Sacchettis Cirkulære maa have givet Vargas’ Anseelse et slemt 
Knæk. Selv om Argumentationen til Dels bestaar i ubeviselige Paa
stande, hadefyldte Udbrud og tilslørende Udenomssnak, er Fremdrag
ningen af Brevene et uomtvisteligt Vidnesbyrd om Præsidentens 
manglende Ret til at beskylde sin Sekretær for uretmæssige Overgreb. 
Cirkulæret udkom, medens Vargas var i Piemont, og da han i Marts 
1808 kom tilbage til Livorno, fik han andet at tænke paa end at be
svare det. De politiske Anklager, der nu rejstes imod ham, var saa 
alvorlige, at han ikke kunde fortsætte som Præsident uden at skade 
Akademiets Anseelse, og i Juli Maaned nedlagde han sit Hverv94. 
Som Efterfølger fik han Grev Pietro Moscati, Senator i Milano, og 
Schubart blev Vicepræsident95. Selv maatte han nøjes med den pas
sive Titel af emerito96, men før sin Afgang havde han sørget for at 
faa Hertug Vargas Machuca indvalgt som Æresmedlem ogsaa i det 
nye Selskab97. I et Brev til Hertugen begrunder han sin Fratræden 
dels med Ønsket om at befri sig for sine Fjenders Forfølgelse, dels 
med den nye djævelske Krig, der er begyndt imod ham. Mindre til
talende er hans Bemærkning om, at Akademiet sikkert gaar sin Op
løsning i Møde paa Grund af Ledelsens Dumhed og Medlemmernes
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Dorskhed98. Naar man ved, hvor trofast Schubart ög Schulthesius 
havde støttet ham i Kampen for at redde hans og Akademiets Ære, 
forekommer denne Afskedssalut uretfærdig og utaknemmelig.

Da Vargas i Juli 1808 opgav al Deltagelse i Akademiets Arbejde, 
kan Skildringen af dets videre Udvikling ikke høre hjemme her. Sac- 
chetti vedblev at skade det, hvor han kunde, og det maatte kæmpe 
en haard Kamp for at skabe sig en Tilværelsesform paa egen Haand. 
Brevvekslingen mellem Schubart og Schulthesius fortæller mange rø
rende og interessante Enkeltheder om det Arbejde og de Ofre, det 
kostede, og om de gentagne Forsøg, der blev gjort for at forsone de 
rivaliserende Søsterselskaber. Ethvert Forslag strandede paa Sac- 
chettis Modstand99.

Af denne Mands Karakter faar man, trods hans store Fortjene
ster, et afgjort usympatisk Indtryk. Han nærede utvivlsomt en oprigtig 
Kærlighed til det Akademi, hvis Stiftelse havde været hans Ungdoms
drøm, og som han havde viet sin Manddoms Energi og Begejstring. 
Det maa ogsaa indrømmes, at Vargas ikke blot skuffede ham ved 
uopfyldte Løfter, men ogsaa lod ham bære Arbejdsbyrden alene, og 
at Præsidentens Indsats i Grunden kun bestod i Valg af nye Medlem
mer, hvis Yndest han gerne vilde vinde. Paa den anden Side maa det 
ikke glemmes, at Sacchetti i Akademiets første Aar havde Brug for at 
smykke det med Vargas’ adelige Titel og litterære Navn100, og at det 
maaske var lettere at samle de mange Lærde fra de indbyrdes kon
kurrerende Universiteter om denne fremmede Dignitar end om een 
af deres egne. Sacchettis Følelser for Akademiet var vel heller ikke 
udelukkende baaret af Idealisme, men blandet med en ikke ringe For
fængelighed og et med Aarene voksende Magtbegær. Alligevel hand
lede Vargas urigtigt og uklogt, da han i Irritation over sin General
sekretærs Selvsikkerhed og aandelige Snæversind mente sig berettiget 
til at afsætte ham. Han skaffede sig derved en Fjende, som ejede 
stærke Vaaben og ikke kendte meget til den kristelige Dyd, der hedder 
Forsonlighed. Sacchetti standsede da heller ikke sin Forfølgelse, før 
Vargas var fordrevet fra Italien.

Naar man har fulgt de forskellige Faser i disse Stridigheder, saadan 
som de tager sig ud bag Kulisserne, er det lærerigt at se, hvorledes 
Schubart ønskede, at man skulde betragte dem hjemme i Danmark. 
I en Række Breve fra ham til Professor Thomas Bugge101, Biskop 
Frederik Münter102, Grev Ernst Schimmelmann103 og Grev Ghr. 
Bernstorff104 har man karakteristiske Eksempler paa hans Evne til at 
fremstille en Sag, saa der ikke kan tales om ligefrem Usandhed, men
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hvor Kendsgerningerne dog enten er fortiede eller fortegnede. Da 
Schubart havde Planer om at bane Vejen for Vargas til en Stilling i 
Danmark, er Brevene fulde af Lovord over »vor ædle Præsident«105, 
»den af Muserne yndede Grev Vargas«106, medens Sacchetti skildres 
som en »dorsk og efterladen M and«107, der »antaster Præsidenten, 
skriger i den høye Skye«108. Af Forfængelighed klamrer han sig til 
Sekretærstillingen og kun »ved Præste Indflydelse«109 har han vundet 
mange af Italiens lærdeste Mænd. -  Det fremgaar tydeligt, at det 
var Schubart magtpaaliggende at skabe Sympati om sin og Vargas’ 
Kamp mod »Overtroe og Hykklerie«110 og om deres nystiftede Aka
demi, der »lovede at blive en af de fuldkomneste littéraire Indretnin
ger i Verden«111. Hans Iver herfor skyldtes naturligvis ogsaa den 
Omstændighed, at baade Bugge112, Munter113 og Schimmelmann114 
var indvalgt som Medlemmer og helst skulde betragte det som en 
virkelig Ære. Om man i Danmark interesserede sig noget videre for 
denne interne akademiske Strid i et fjernt Land, er vel uvist, men fra 
Thomas Bugge er der bevaret et Svarbrev, der viser, at han meget klart 
havde opfattet Situationen og trods Schubarts dramatisk-farvede 
Fremstilling havde faaet fat paa Sagens Hovedpunkt. Han tvivler 
ikke om, at Sacchetti ærligt har fortjent at afgaa fra sin Post som 
Generalsekretær, og at Palloni er bedre egnet til Stillingen, men han 
tilføjer besindigt: »Mon vor værdige Præsident Grev Vargas ej har 
gaaet lidet for rask frem ved saa pludseligen at afsætte Sacchetti, om 
end og Lovene herudi give ham Medhold? Havde det ej været for
sigtigere, om den nye General Secretaire var antaget og installeret 
med Pluraliteten af de 100 ordinaire Medlemmer, det er, med heele 
Academiets Vidende og Samtykke? I lærde Selskaber synes en Art 
af republicansk Form at være nødvendig, om det hele skal be- 
staae«115.

Det vilde have været godt for Vargas, om Vennerne i Livorno 
havde haft lidt mere af Bugges forstandige Ro. Først for sent forstod 
de, hvilke farlige Kræfter deres uoverlagte Statskup havde sat i Gang, 
og det blev en haard Kamp at redde Akademiet og Vargas fra Under
gang. Aaret efter Sacchettis Afsættelse maatte Schubart opleve at se 
sin Ven stævnet for Domstolen i Firenze.
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5. KAPITEL
FORFØLGELSEN AF VARGAS

1. Politisk Anklage.
For at finde de første Spor af en politisk Mistanke mod Vargas 

maa man gaa tilbage til Begyndelsen af 1807, da Konsul Heigelin 
efter Schubarts Ønske havde forestillet ham for Udenrigsministeren 
Marquis di Gallo i Napoli1. Schubart havde udtrykkelig præciseret 
over for Heigelin, at Vargas kunde være dem nyttig, fordi han som 
den første fornemme Dansker, der blev præsenteret ved Joseph Bona- 
partes Hof, i Samtalens Løb kunde omtale Ting, som en officiel Em
bedsmand ikke kunde sige, men som det var gavnligt at faa frem2. 
Gennem Heigelins følgende Breve ser man da ogsaa, at Vargas flere 
Gange var ham til Hjælp under de vanskelige Krigsforhold, der 
blandt andet lagde Hindringer i Vejen for de danske Handelsskibes 
frie Fart. Forskellige Lettelser blev opnaaede3, men ellers havde Præ
sentationen af Vargas for Udenrigsministeren ikke heldige Følger.

I Slutningen af 1807 maa Schubart have bebrejdet Heigelin, at 
han ikke havde forestillet nogle senere ankomne danske Rejsende for 
di Gallo, og Heigelin blev nødt til at rykke ud med den pinlige For
klaring. Kort efter Vargas’ Bortrejse havde di Gallo gjort ham de 
heftigste Bebrejdelser for Introduktionen af denne intrigante Herre, 
der efter Ministerens Mening var indblandet i de nylig opdagede Re
volutionsplaner4. Di Gallo havde tilføjet, at han meget vel vidste, at 
Grev Vargas nu befandt sig i Palermo, hvor Napolis tidligere Konge
par opholdt sig. Da Heigelin prøvede at retfærdiggøre Vargas, havde 
Ministeren affærdiget ham paa en saadan Maade, at han ikke havde 
vovet at svare. Skønt han ikke kunde tænke sig, at en Mand, der nød 
Schubarts Velvilje, vilde gøre sig skyldig i politisk mislige Intriger, 
turde han ikke senere risikere at indføre nye fremmede hos Uden
rigsministeren uden dennes udtrykkelige Anmodning5. -  Naturligvis 
sendte Schubart omgaaende Heigelin et Brev med Oplysninger, som 
skulde bringes videre til di Gallo, for at Ministeren kunde se, at han 
havde ganske forkerte Forestillinger om »notre digne compatriote«, 
men Mistanken var nu engang udsaaet, og Sæden voksede6.

Den 1. Marts 1808 var Vargas kommet tilbage til Livorno fra sin 
Rejse til Savoyen7, men i Slutningen af samme Maaned blev han 
efterlyst af Politiet8 og tvunget til at forlade Schubarts beskyttende 
Hjem for at tage til Firenze, hvor en Anklage for politiske Forbry
delser var rejst imod ham. At Schubart satte Himmel og Jord i Be-
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vægelse for at hjælpe sin Ven, er en Selvfølge, og han prøvede først 
og fremmest at skaffe Erklæringer fra en Række betydelige Mænd, 
der vilde bevidne Vargas’ Uangribelighed i politisk Henseende. Alle
rede 1. April sendte Heigelin i sin Egenskab af dansk Konsul Schubart 
en Erklæring om Vargas’ Forhold i Napoli9, og baade han og Konsul 
Morellet i Genua var opfyldt af Bekymring og gode Ønsker for deres 
Ven10. Ogsaa fra Meuricoffre kom der et Certifikat til Gunst for 
Vargas11, men han vilde dog ikke indlade sig paa at yde økonomisk 
Støtte til den Mand, der saa groft havde svigtet hans Tillid. Kun 
lovede han at hjælpe Vargas indirekte ved at standse sit Firmas Krav 
om Betaling af de ulovligt tilvendte Penge. Han kunde endvidere be
rolige Schubart med Hensyn til den franske Generalkonsul paa Sar
dinien, Chevalier Doriols Stilling i Sagen. Meuricoffre vidste, at Do- 
riol straks havde været villig til at meddele en Erklæring om Grevens 
upaaklagelige Opførsel under Opholdet paa Sardinien. Naar den 
alligevel ikke var kommet, var det sikkert, fordi Doriol efter nærmere 
Overlæg havde ment at tjene Vargas bedst ved at vente med at ud
tale sig, til Politiminister Dubois i Paris afkrævede ham en Rapport. 
Paa den Maade vilde hans Ord faa mere Vægt, end hvis han paa 
egen Haand søgte at handle til Vargas’ Fordel12.

Meuricoffres Forklaring af Doriols Passivitet aabenbarer med al 
ønskelig Tydelighed, at det var det franske Politi, der var Anklage
ren, og de bevarede Akter i Sagen oplyser yderligere, hvorfor man i 
Frankrig fandt Vargas mistænkelig13. Hans omflakkende Rejseliv mel
lem Napoli, Sardinien, Toskana, Piemont og Savoyen vakte Formod
ninger om Deltagelse i en underjordisk revolutionær Sammensvær
gelse, og hans Krigstjeneste i den østrigske Hær havde jo tydeligt 
vist, hvor hans Sympatier laa. Det var ogsaa bekendt, at han 
havde mange anti-franske Venner, og hans Embedsforhold først til 
det fransk-fjendtlige napolitanske Kongepar, senere til den politisk 
suspekte Kong Vittorio Emanuele paa Sardinien var ikke en An
befaling. Endelig anførte man, at han havde stiftet et Akademi, der 
ikke havde noget fast Tilholdssted, men hvis Medlemmer var spredt 
over hele Landet, og som derfor meget vel kunde være et Skalke
skjul for alt andet end videnskabelig Forskning.

Det var saaledes alvorlige Anklager, der var rejst mod Vargas, og 
selv om han var uskyldig, kunde det let blive en farlig Affære for 
ham14. Schubart sendte derfor sin Sekretær og gode Ven Olinto dal 
Borgo15 til Firenze for at faa Sagen udredet og se at komme til Bunds 
i det Komplot, der stod bagved. Dal Borgo opsøgte straks Schubarts
.8
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indflydelsesrige Forbindelser og gode Venner16, som kunde gribe 
hjælpende ind, men den, som det mest gjaldt om at vinde, var Gae
tano Piamonti, Højesteretsdommer i Firenze og Tilhænger af Fransk- 
mændene17. I et Brev fra 15. Juli drøftede Schubart Resultatet af 
dal Borgos Møde med denne mægtige Mand, og det fremgaar her, 
at et Hovedpunkt i Anklagen mod Vargas var et Brev, som han 
skulde have skrevet til Palermo. Schubart var meget ivrig for, at dal 
Borgo skulde faa det vigtige Dokument at se, og han erklærede rent 
ud, at han vilde afbryde enhver Forbindelse med Vargas, hvis denne 
virkelig havde begaaet en saa uhørt Uforsigtighed. Det var ham dog 
en Trøst, at Vargas var yderst ophidset over Beskyldningen og pure 
nægtede at have skrevet det famøse Brev18.

Mærkeligt er det at sammenholde den her omtalte Anklage for 
en skriftlig Forbindelse med Palermo med den napolitanske Uden
rigsministers forblommede Antydning, at Vargas i al Hemmelighed 
skulde opholde sig i Palermo i Begyndelsen af 180719. Det var for 
udenforstaaende nærliggende at mistænke Vargas for Konspirationer 
med Napolis landflygtige Kongepar paa Sicilien, men det var i Virke
ligheden en lidet sandsynlig Tanke. Vargas traadte jo ud af den napo
litanske Hær i Bitterhed over ikke at opnaa Avancement20, og dertil 
kommer, at der hverken i hans Liv eller litterære Arbejder findes 
mindste Spor af Interesse for politiske Problemer. Netop paa Grund 
af denne manglende Forstaaelse for Tidens alvorlige Spørgsmaal, kan 
han muligvis have fremsat uforsigtige Udtalelser, der i forvansket 
Form eller forkert Udlægning har kunnet anvendes af ildesindede 
Fjender. Og baade Schubart og Vargas følte sig overbevist om, at det 
var Sacchetti, der var den skjulte Kilde til de forskellige Beskyld
ninger.

Straks i Begyndelsen af April 1808 udtalte Vargas, at det var 
»den uværdige Slyngel Sacchetti«, der havde udbredt Bagvaskelsen 
af ham21, og i et Brev fra 14. Juli skrev Schubart til dal Borgo: 
»Soyez vif comme un jeune homme, et prudent comme un vieillard. 
Il s’agit de jouer au plus fin. Il s’agit de tromper un Prêtre, d’en ané
antir un autre, et de découvrir tout ce tissu de fourberie qui se ma
chine depuis si longttms«22. -  Her hentydes aabenbart til Sacchetti 
og hans Tilhængere, og Præsterne havde unægtelig valgt et heldigt 
Tidspunkt for deres Angreb. Toskana var netop i Maj 1808 blevet 
inkorporeret som Provins i det franske Kejserdømme, og man var 
derfor særlig paa Vagt over for enhver Mulighed for Oprørsforsøg 
eller hemmelige Sammenslutninger.
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Fra Paris var der udstedt en Fængslingsordre mod Vargas, men 
takket være Schubarts Henvendelse til Politimyndighederne i Firenze 
undgik han at blive indespærret23. Det synes, som om han frit har 
kunnet færdes overalt i Byen og blot har haft Forbud mod at rejse 
bort24. Han levede dog naturligvis ret stilfærdigt, og skønt Opholdet 
kom til at strække sig fra April til Oktober, besøgte han ikke en 
eneste Gang Grevinde d’Albany, hvad denne følte sig lidt fornærmet 
over25. Grunden til hans Tilbageholdenhed skal sandsynligvis søges 
i Grevindens velkendte Antipati mod Frankrig, der kan have bevirket, 
at han ikke unødigt vilde irritere Regeringen26. Sin relative Be
vægelsesfrihed udnyttede han til at undersøge Stenbruddene ved 
Fiesole, og en lille videnskabelig Afhandling blev Resultatet af hans 
Iagttagelser. »Quelques observations sur les carrières de Fiesole près 
de Florence« blev trykt i Journal de Physique 1809 og er et Forsøg paa 
at bevise, at disse Stenarter ikke er vulkanske, som man i Alminde
lighed formodede27. Hans Arbejde havde dog maaske ogsaa et andet 
Formaal og kan betragtes som en taktisk klog Manøvre, der skulde 
understrege hans Interessers rent videnskabelige, upolitiske og inter
nationale Karakter.

En Række Breve fra denne Periode til Fætteren i Napoli giver et 
levende Indtryk af Vargas’ Stemninger og af de to Mænds indbyrdes 
Forhold. Vargas udtaler sig meget aabenhjertigt og er hele Tiden ret 
optimistisk med Hensyn til sin Sag. Han beder straks om at faa til
sendt sit Malteserpatent og sin Daabsattest28, men vigtigere for ham 
er det at faa dokumenterede Udtalelser om sin Livsførelse i Napoli 
og paa Sardinien29. Selv husker han intet præcist om sine Forhold 
og maa derfor raadspørge Hertugen. Han anmoder f. Eks. om at faa 
oplyst, hvornaar han forlod Militærtjenesten i Napoli, hvornaar 
han traadte i Forbindelse med Meuricoffre, hvornaar han rejste til 
Cagliari og med hvilket Skib. Sin ringe politiske Interesse viser han 
ved sin Uvidenhed om, naar Franskmændene besatte Napoli, og naar 
Hoffet forlod Byen. Ogsaa af disse Breve fremgaar det, at han an
klages for en Forbindelse med Kongeparret paa Sicilien, og han ud
bryder halvt spøgende: »Hvem skulde have troet, at denne brave 
Dronning skulde komme til at koste mig saa megen Sved!«30

Allerede i Maj mente Vargas, at hans Sag var ved at være afslut
tet, og med Tanken paa sin mulige Bortrejse til Danmark ønskede 
han at faa sine italienske Skrifter genudgivet. Han havde omsider 
forstaaet, at han maatte fratræde som Præsident for Accademia Ita- 
liana og vilde ved denne Udgave bevise: »qu’ un Vargas n’était pas 
8*
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tout-à-fait indigne d’être son fondateur«31. Men Planen lod sig ikke 
gennemføre. -  Han var dog ikke mere optaget af sine egne Affærer, 
end at han ogsaa kunde interessere sig for Fætterens Ønsker om 
Avancement i Statens Tjeneste. Da Kong Joseph havde forlagt Resi
densen fra Napoli til Spanien, ventede man med Spænding paa, hvem 
der skulde være hans Efterfølger, og Vargas var ivrig for at støtte Her
tugen hos den eventuelle nye Magthaver. Først mente man, at det 
vilde blive Lucien Bonaparte, og Vargas, der kendte hans Børns Læ
rer, lovede at tale Fætterens Sag32. Da denne Mulighed glippede, 
foreslog han Vargas Machuca at blive Frimurer. I saa Fald kunde 
Vargas udnytte sin Forbindelse med den franske General Radet, der 
var Ordenens Stormester i Firenze, og han forsikrede, at Hertugen 
ikke vilde komme til at angre den nødvendige Udgift33. Karakteri
stisk for begge Parter er det, at der overhovedet ikke anføres idealisti
ske Bevæggrunde for at indtræde i Frimurernes Samfund, kun egen
nyttige Hensyn. -  Om Hertugen fulgte Vargas’ Raad er uvist, men 
kort efter lysnede det for ham paa anden Maade. Ærkebiskoppen af 
Tarent, Capecelatro, der var ham venligtsindet, blev af Napolis nye 
Konge Murat kaldet til Indenrigsminister, og dermed var der gode 
Udsigter for Fremtiden34. Faa Maaneder efter blev Vargas Machuca 
udnævnt til Statsraad, og Vargas spaaede ham, at han nu med sine 
Talenter og Verdenskundskab vilde naa frem til Ministerværdig
heden!35

Man har Følelsen af, at der var en oprigtig Interesse bag Vargas’ 
Bestræbelser for at hjælpe Hertugen fremad36, men naturligvis gjorde 
han sig ogsaa sine stille Forhaabninger for sig selv. Han undlod da 
heller ikke at spørge, om der skulde være Mulighed for en Ansættelse 
enten ved Minerne, Støberierne eller det mineralogiske Kabinet i 
Napoli, for i saa Fald vilde han gerne komme i Betragtning. Paa 
Løfterne fra Danmark stolede han ikke meget og erklærede ærligt, at 
han altid vilde foretrække »une place médiocre à Naples à la plus 
grande fortune chez les Lappons«37.

Der er ingen Grund til at tvivle om Sandheden af disse Ord, men 
det var godt, at Schubart ikke kendte dem. Med Anvendelse af al 
sin Indflydelse og Overtalelsesevne kæmpede han for at skaffe Vargas 
Mulighed for at komme til Danmark, da det var en bydende Nød
vendighed for dem begge at finde en Vej ud af det Uføre, de var 
kommet i. Vargas’ økonomiske Status var et rent Fallitbo, og Schu
bart kunde ikke blive ved at betale. Han havde mistet ca. 3000 
piastres paa Mineforetagendet38 og havde maattet betale Vargas’
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Ophold i Firenze under Processen39. Nogen haard Kreditor var han 
naturligvis ikke, og takket være Meuricoffres Velvilje indlod Handels
huset i Napoli sig ikke paa en Retsforfølgelse for at indkræve de 2782 
Lire, det havde til Gode40. Heller ikke fra Sardinien var der Vanske
ligheder, fordi Fordringerne derfra antagelig blev dækkede af de 
mineralske Fonder, Vargas havde fremdraget41, men en vis Nataniel 
Levi kunde i August 1808 fremlægge et Gældsbrev fra December 
1806, hvorpaa der hverken var betalt Renter eller Afdrag, og som nu 
maatte dækkes med 2355 Lire, da Jøden stævnede Vargas ad Ret
tens Vej42.

Det var derfor ikke underligt, at Schubart for Alvor satte alle 
Kræfter ind paa at aabne Vargas et Tilholdssted i Danmark. Fore
løbig gjaldt det dog først og fremmest om at faa ham fri, og i Oktober 
lykkedes det endelig at bringe Sagen saa vidt, at han fik Tilladelse 
til at forlade Firenze43. Men skønt Myndighederne ikke kunde bevise 
hans Skyld, følte de sig ikke overbeviste om hans Uskyld og slap ham 
ikke af Syne. De skjulte Forfølgere arbejdede stadig paa hans Under
gang, og Schubart forstod, at Vargas’ italienske Fjender var farligere 
end Anklagen fra Frankrig44.

Efter Frigivelsen gik Vargas’ første Rejse til Livorno, hvor han og 
Schubart kunde nyde Samværet efter de overstandne Lidelser45. Der
fra tog han til Siena46 og tilbragte Vinteren og Foraaret med mine
ralogiske Studier. Ifølge et Brev fra Schubart til Münter paatænkte 
han at skrive en Mineralogiens Historie, som han vilde tilbyde Viden
skabernes Selskab i København47, men det blev et af hans sædvanlige 
Luftslotte. Han havde imidlertid stor Glæde af sit fornyede Samliv 
med Familien Piccolomini, til hvem han, som han skrev til Hertugen, 
følte sig knyttet med de ømmeste Følelsers Baand48. I smukke og ind
trængende Vendinger bad han atter og atter sin Fætter om Hjælp 
og Intervention i en Proces, som Grev Piccolomini i aarevis havde 
haft løbende i Napoli49, og han veg ikke tilbage for at ulejlige baade 
Indenrigsminister Capecelatro og Kong Murat, naar det gjaldt at 
fremme de sienensiske Venners Sag50.

Det blev sidste Gang, han fik Lov at leve sammen med dem, og 
han forstod selv, at han var kommet til et Vendepunkt i sit Liv. Efter 
17 Aars Ophold i Italien havde han Udsigt til at skulle omplantes til 
nye og meget forskellige Forhold, til et ugæstmildt Klima, et ukendt 
Sprog og et Land, hvor ikke en eneste Ven kunde modtage ham. Det 
var ikke underligt, at hans Sind var trykket51, og at han klagede over 
»nervøse Lidelser«52. De gamle Angreb truede ham desuden sta-
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dig, og i Slutningen af Maj 1809 benyttede hans »akademiske Fjen
der« Lejligheden ved et Ministerskifte til igen at beskylde ham for 
Korrespondance med Sicilien og Sardinien53. Sagen blev taget op til 
fornyet Behandling, og han maatte vende tilbage til Firenze.

Vargas var dog ikke ængstelig for Udfaldet. Han stolede paa 
Støtte fra Frimurernes Stormester, General Radet, der kendte den 
tidligere Undersøgelse og erklærede de gentagne Beskyldninger for 
absurde54. Helt saa optimistisk var Schubart ikke. I et Brev til Miin- 
ter af 30. Juni 1809 giver han et klart Billede af Tingenes Tilstand 
cg af de forskellige Anklagepunkter: »Politiet i Paris, er ret op hvad 
Inquisitionen i Spanien var. Fjender behøve blot at angive endog 
Uskyldigheden selv, for at giøre den mistænkelig, og den der er mis
tænkt af Politiet i Paris, og af de utallige Leed af den umaalelige 
Kjæde hvormed den omspænder de under Frankrigs Indflydelse 
staaende Lande, er virkelig at beklage. Fabbroni55 er min Vens 
Støtte, hans Beskytter, og vi haabe tilsidst at sejre over de Onde ... 
Hans Fiender have bygt deres Forfølgelse paa hans Ophold i den 
politisk besmittede Øe Sardinien, og paa hans forhenværende Tjene
ste i det Napolitanske Artillerie. De giøre ham til en Spejdere af 
Dronning Caroline som dog var hans Fjende ... Desuagtet skal han 
endelig være hendes Fortroelige, og have rejst paa hendes Bekost
ning til Sardinien, Piemont, Rom, og det nyere Neapel ... Jeg for
langte blot i mit Brev til Politie Ministeren56, haard Straf om han 
var skyldig, eller Frikjendelse hvis han ikke var det. Man tog en 
mezzo termine thi man tilstaaer at man ikke kan bevise at han er 
skyldig; men at hans Uskyldighed ikke er indlysende nok, til at kunne 
befrie ham fra Politiets Agtpaagivenhed. Fabbroni fremlagde mit 
Rejsepass og bad Ministeren at undertegne det. Han var villig dertil; 
men en uforsonlig Fjende af den stakkels Vargas lurede ved Sammen
komsten, og bragte det saa vidt at der endnu skulle skrives til Paris 
desangaaende. Svaret maae oppebies, og en Skare af nye Forfølgelser 
kan imidlertid nærme sig«57.

Ogsaa Vargas’ italienske Venner saa med Bekymring paa hans 
Skæbne. Digteren Gherardo de Rossi skrev saaledes til Schubart, at 
skønt han var overbevist om Vargas’ Uskyldighed, var denne unægte
lig et typisk Eksempel paa den Slags Lediggængere, der ved taabelige 
Handlinger udsætter sig for Forfølgelse58. I et alvorligt Brev til Var
gas selv foreholdt de Rossi ham de Uforsigtigheder, han havde be- 
gaaet, og mindede ham om, at det var blevet ham forudsagt, hvilke 
Følger de kunde faa59. Da Digteren var Medlem af Accademia
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Italiana, sigtede han vel navnlig til Vargas’ Afsættelse af Sacchetti, 
og hans Ord vidner om, at ogsaa han forstod, hvem der var primus 
motor i den hele Sag.

Maaske blev det dog i sidste Instans til Gavn for Vargas, at det 
var den katolske Gejstlighed, der stod bag Anklagerne. Efter Dronning 
Maria Luisas Forvisning til Spanien60 mistede Præsteskabet sin Ind
flydelse paa Regeringen, fordi den nye Storhertuginde af Toskana, 
Napoleons Søster Elisa Baciocchi, var alt andet end kirkeligsindet61. 
Hun støttede sig til Militæret og fulgte udelukkende Parolen fra Paris. 
De katolske Forfølgeres Magt var dermed brudt, og det lykkedes ende
lig at skaffe en definitiv Frifindelse. Denne betød dog samtidig en 
Udvisning af Napoleons Riger og Lande, men Schubart følte sikkert 
en uhyre Lettelse, da han den 4. August 1809 kunde meddele Miinter: 
»at min agtværdige Ven Grev Vargas’ Skjæbne pludselig har foran
dret sig, og at han i Steden for at reise til Chambéry, og der at oppe
bie et Pass som han maaskee aldrig havde erholdt, nu virkelig er 
afreist til Dannemark. En uventet Ordre fra Paris til Politie Ministe
ren i Florentz byder ham, ikke at forhindre Grevens Reise; men at 
forsyne ham med et Reisepass til Kiøbenhavn, hvorved man paalæg
ger ham ingen anden Forpligtelse end den at melde sig ved den der
værende franske Minister ... Jeg har allerede modtaget Brev fra min 
Ven skrevet i Bologna den 3le Juli, og Dagen derpaa ville han afreise 
til Mayland, derfra til Zurich og saa over Frankfort til Hamborg«62.

Det var den franske Politiminister Grev Dubois, der sammen 
med Højesteretsdommer Piamonti og Præsidenten for Firenzes Rege
ringskommission, General Menou, havde bragt Sagen mod Vargas til 
en Afslutning63. Retfærdigheden sejrede over »ses vils calomnia
teurs«64, men det er et Spørgsmaal, om den forsvarsløse fremmede 
havde reddet sit Liv, hvis han ikke havde haft en uforfærdet og 
utrættelig Ven ved sin Side. Nu kunde han ikke længe efter skrive 
til denne Ven fra Danmark og i sin Glæde over den hjertelige Mod
tagelse og de nye interessante Hverv, der ventede ham, udbryde i 
ironiske Taksigelser til de Herrer Dubois og Piamonti, fordi de sikkert 
meget mod deres Vilje havde sendt ham derop i det gunstigst mulige 
Øjeblik65. Ogsaa i dette Tilfælde viste Vargas sin Evne til hurtigt at 
glemme overstandne Farer eller kun at mindes dem med et Smil.

2. Introduktionen til Danmark.
Adskillige Forhold støttede Vargas, da han som den sidste Tilflugt 

søgte Ly i sit Fødeland. Hans Ven Schubart var gennem sine Søstre
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besvogret med Landets højeste Adel og mest indflydelsesrige Embeds- 
mænd og kunde derfor give ham en fin Introduktion1. Der var des
uden Brug for hans Kundskaber ved de norske Bjergværker, som i 
høj Grad trængte til en Reorganisation, og endelig havde Vargas 
allerede et godt Navn i Danmark som Mineralog og Historiker. 1806 
var han, som tidligere omtalt, efter Schubarts Forslag indvalgt som 
udenlandsk Medlem af Videnskabernes Selskab2, og 1807 blev han, 
ligeledes paa Schubarts Anbefaling, udenlandsk korresponderende 
Medlem af Kommissionen for Oldsagers Bevarelse3.

Havde Schubart været utrættelig i sin Iver for at knytte Vargas 
til dansk Videnskab, var han ikke mindre ihærdig for at bane Vejen 
for en virkelig Ansættelse i Danmark. Hans Breve til Slægt og Venner 
var en bestandig Lovsang over Vennens Evner og Personlighed, og 
i Marts 1808 bad han Biskop Münter tale med Kronprinsen om 
Muligheden for at bruge Vargas i det norske Bjergvæsen4. Ogsaa 
Münter mente, det vilde være en stor Vinding, om Grev Vargas 
»kunde skjænkes sit egentlige Fædreland tilbage«, men han fremhæ
vede, at Krigstilstanden med Sverrig i Øjeblikket hindrede alle Pla
ner med Hensyn til Norge. Han tilraadede Schubart at henvende sig 
til sin Svoger Grev Christian Ditlev Reventlow, der var Præses for 
Rentekammeret, og under hvem alle Bjergværker sorterede, saa at 
Vejen maatte gaa gennem ham5.

Den 13. Februar 1809 afsendte Schubart da en lang Skrivelse til 
Grev Reventlow. Det fremgaar her, at Vargas allerede selv havde 
vekslet Breve med denne og nu paany havde udtrykt sit Ønske om 
at blive ansat i Kongens Tjeneste6. Schubart støttede ham i sin Skri
velse ved at fremstille, hvilken værdifuld Akkvisition det vilde være 
for Fædrelandet at modtage sin lærde Søn, som ikke blot havde stu
deret den mineralogiske Videnskab rent teoretisk, men ogsaa i Prak
sis. Under sit Ophold paa Sardinien, hvor han stod i Spidsen for 
samtlige Miner, havde han saaledes været paa Vej til at skaffe sig 
en betydelig Formue, men politiske Intriger havde væltet hans Planer, 
og under en Rejse til Fastlandet havde hans Fjender benyttet Lejlig
heden til at beslaglægge alle hans Ejendele paa Øen. Led ved alle 
disse Uretfærdigheder var han nu besluttet paa for stedse at forlade 
det Land, hvor han havde tilbragt de lykkeligste Aar af sit Liv, og 
med stigende Varme skildrede Schubart, hvorledes Vargas’ Længsel 
havde vendt sig mod hans sande Fædreland. De underjordiske Skatte 
i Norge beskæftigede hans Tanker Dag og Nat, og han ønskede blot 
at faa Lov at stille sine Evner til Raadighed for de norske Bjerg-
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værker. Den Omstændighed, at han stammede fra Kiel, var for Schu- 
bart i og for sig en tilstrækkelig Berettigelse til at ansætte ham i 
dansk Tjeneste, og han kunde meddele Grev Reventlow, at Vargas 
forlængst havde lagt sig efter det danske Sprog, som han sikkert snart 
vilde beherske med samme Lethed som Fransk, Tysk, Engelsk og Ita
liensk. Schubart var ikke blind for, at den øjeblikkelige urolige Til
stand i Norge ikke var gunstig for mineralogiske Undersøgelser, men 
han henstillede til Reventlow, at man foreløbig anvendte Vargas i 
Departementet for Bjergvæsenet, hvor han kunde forberede de kom
mende Planer for en Reorganisation af Minerne. -  Endelig fremhæ
vede Schubart Vargas’ militære Kundskaber, som ogsaa kunde være 
Landet til Nytte7.

Det synes, som om Reventlow har faaet Interesse for denne saa 
højt lovpriste Mand, men man har sikkert fra dansk Side ønsket nær
mere Oplysninger om den Forfølgelse, Vargas havde været Genstand 
for, og som Schubart kun omtalte i meget svævende og almindelige 
Vendinger. Selv om Vargas var født i Danmark og havde gode Be
tingelser for at kunne blive sit Fødeland til Nytte, vilde man nok 
have klar Besked om, hvorvidt han kunde være politisk farlig. Schu
bart maatte derfor i en officiel Skrivelse til Udenrigsdepartementet a f 
31. Juli 1809 gøre udførligere Rede for Anklagen og for Processens 
Forløb. Han begyndte med at forklare, at Vargas frivilligt havde ned
lagt sine Hverv i Napoli, fordi han ikke vilde tjene ved et Hof, hvor 
alene Intriger førte til de ledende Stillinger. Paa Sardinien havde han 
»paa heldigste Maade« skilt sig fra et Forretningshverv og havde der
efter udelukkende beskæftiget sig med sine Yndlingsstudier: Metal
lurgi og Mineralogi. Kongen af Sardinien havde givet ham Eneret til 
Udnyttelsen af Øens Miner, men under en Studierejse til Piemont 
var Forbindelsen med Sardinien blevet afbrudt paa Grund af de po
litiske Forhold, og Vargas havde da benyttet Tiden til at reorganisere 
det Akademi, hvis Præsident han var. -  Schubarts Fremstilling af den 
følgende Udvikling blev sikkert afgørende for den danske Regerings 
Bedømmelse af Vargas’ Personlighed og kan betragtes som hans Fri
pas til Danmark. Den fortjener derfor at citeres i sin Helhed, selv om 
den ikke bringer noget væsentligt nyt.

»Il fit des reformes et des changements qui lui attirèrent l’inimitié 
d’une clique de scavants parmi lesquels il y avait malheureusement des 
moines et des prêtres. Ceux-ci jurèrent la perte du Président, et pour 
obtenir leur but ils immaginèrent de l’accuser devant les plus mémo
rables des tribunaux, un tribunal où le soupçon seul suffit pour être
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condamné sans appel. On le rendit suspect à la Police de'Florence qui 
affiliée à celle de Paris parvint à faire lancer contre lui un decret 
d ’arrestation. Ce decret ne fut pas rigoureusement excecuté parceque 
je l’interposois l’intervention de mes amis en sa faveur; mais le Comte 
de Vargas fut appellé à Florence et ses papiers furent saisis et examinés. 
On ne trouvât absolument rien à sa charge et la Giunta Gouvernative 
lui permit d’aller à Sienne où il avait des amis, et d’ y attendre 
paisiblement l’époque de son entier justification; mais à peine la 
guerre avait elle commencée en Allemagne que ses ennemis réveil
lèrent, et le représentèrent à la Grande Duchesse comme un homme 
dangereux de façon qu’ il fut de nouveau obligé de comparaitre à 
Florence. Cependant la Princesse ayant reconnu son innocence, on 
s ’intéressât pour lui à Paris et l’ordre vint enfin de lui donner des 
passeports pour se rendre en Dannemarc sa patrie. Il est parti«8.

Det kan ikke nægtes, at Brevene til Reventlow og Bernstorff be
smykker og tilslører adskillige Kendsgerninger i Vargas’ Liv, og at 
Schubarts varme Vennefølelse har faaet ham til at gaa ud over den 
objektive Sandhed. Men det Spørgsmaal, der interesserede den dan
ske Regering, var sikkert rigtigt fremstillet, da Vargas utvivlsomt ikke 
havde deltaget i politiske Konspirationer. Det var paa andre Om- 
raader, han havde fejlet, og det var nu, som senere, hans økonomiske 
Letsindighed og Forfængelighed, der havde bragt ham i Ulykke. 
Herom nævnede Schubart ikke eet Ord, og han tvivlede da heller 
ikke om, at Vargas vilde blive en lysende Stjerne paa Fædrelandets 
Himmel.

Samme Dag, som Brevet til det danske Udenrigsdepartement 
blev afsendt, forlod Vargas for stedse Italien9. Han bragte baade 
Skuffelser og beske Minder med sig og efterlod mange Fjender, der 
hoverede over hans Nederlag. Men en stor Venneskare følte Smerte 
ved hans Bortrejse og fulgte med den hjerteligste Interesse hans Færd 
i det fremmede Land. Forrest i denne stod naturligvis Schubart og 
Grevinde Piccolomini, der »jublede« over Vargas’ Fremgang10. Men 
cgsaa den medicinske Professor Barzellotti i Siena udtrykte i et Brev 
til Schubart sin Glæde over, at Vargas’ Skæbne saa lykkeligt havde 
forandret sig. Med fin Forstaaelse for den bortrejste Vens Fortrin og 
Fejl skriver han til sidst: »vi var dengang Vidne til Grevens Karakter
styrke til at bære Modgangen, og nu vil vi kunne se af hans Gernin
ger, hvordan han vil forstaa at benytte Medgangen, uden at hans 
JSind bliver spoleret og fordærvet. Han er nu i Smeltediglen«11.

Fra Heigelin i Napoli12 og Schulthesius i Livorno13 kom der lige-
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ledes venligt deltagende Ord, men vægtigst virker den Hilsen, som 
Schubart modtog fra Generalinspektøren for de sardinske Miner. 
St. Réal gav Udtryk for sin Medfølelse for Vargas’ Lidelser og for sit 
Haab, at de nu maatte være til Ende. Og skønt han bedre end nogen 
kendte Skyggesiderne ved Vargas’ Virksomhed i Italien, sluttede han 
sit Brev med de smukke Ord: »il était aimable dans l’adversité, il le 
sera bien plus encore dans la prospérité«14. -  Bedre Eftermæle kunde 
Vargas ikke ønske sig.



VARGAS I DANMARK 1809-47

1. KAPITEL 
AARENE 1809-15

1. Ankomst til Danmark 1809. Forholdet til Greverne C. D. F. Re- 
ventloiv og Ernst Schimmelmann.
Danmarks Natur og Mennesker modtog Vargas paa en Maade, 

der ikke kunde have været smukkere og mere karakteristisk dansk. 
Fyns blide, frodige Landskab mødte ham med al Sensommerens Dej
lighed, og paa Herregaarden Brahetrolleborg, hvis ærværdige Historie 
netop havde naaet et Højdepunkt under Grev Ludvig Reventlows 
humane og reformivrige Styre, tilbragte han de første Dage hos Schu- 
barts Søster, Grevinde Sybille, Slottets og Egnens gode Fe, der paa 
alle Maader søgte at fortsætte sin Mands Værk. Men havde Vargas 
saaledes Grund til at være taknemmelig for Mødet med sit nye Land, 
saa var dette aabenbart ogsaa glad for at lære ham at kende. Baron 
Schubart havde beredt Vejen for ham paa det bedste, og Vargas synes 
ikke at have skuffet Forventningerne.

I to Breve (af 22. og 23. September 18092) fortæller Grevinde 
Sybille sin Svigerinde Grevinde Louise Stolberg og Svogeren Grev 
C. D. F. Reventlow om den nylig ankomne Gæst: »eet homme 
aimable et interessant qui m’aborda d’un air si franc, ouvert et simple 
avec une si bonne phisionomie, des allures si douces et modestes qu’ il 
me gagna tout de suite le coeur«. Videre hedder det, at Vargas var 
i Følge med Etatsraad J. M. Ljungberg fra Kommercekollegiet, en 
Mand, der ellers var tilbøjelig til nogen Mistænksomhed, men som var 
fuld af Lovord over sin Rejsefælle. De havde mødt hinanden i Altona, 
hvor Vargas havde gjort saa godt et Indtryk paa Ljungberg, at denne 
uden at kende hans Navn havde foreslaaet ham at fortsætte Rejsen 
i Fællesskab, og efter flere Ugers fortroligt Samvær havde Ljungberg 
kun godt at sige om ham. Vargas havde fortalt Grevinde Sybille lidt 
om sin Familie, om sit militære Liv i Italien og om sine Forhaabnin- 
ger om at komme til Norge for at undersøge Minerne. Hun forstod, at
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han øjensynlig nærede et stærkt Had til Franskmændene, men at 
Baron Schubart havde raadet ham til at udtale sig med Forsigtighed 
derom i Danmark. Hans udmærkede Sprogkundskaber imponerede 
hende meget: foruden Italiensk og Spansk talte han Fransk, Engelsk 
og ypperligt Tysk og kunde allerede lidt Dansk. Overhovedet var 
han efter hendes Mening præget af de bedste Egenskaber i de Lande, 
han havde levet i, og ejede baade den spanske Hjertensgodhed og 
Italiens Sans for Musikken og de skønne Kunster.

Opholdet i den fynske Idyl varede ikke længe, og Vargas rejste 
videre til København. Her viste det sig snart, at Mistænkeliggørelsen 
af ham var naaet ogsaa til det fjerne Danmark, og allerede den 
11. Oktober forsøgte Grevinde Sybille i et nyt Brev til Louise Stol
berg at tage ham i Forsvar mod onde Tunger. Hun var aabenbart 
glad for at have givet en Fremstilling, der var forskellig fra de Bag
vaskelser, Svigerinden havde hørt fra anden Side, og hun vilde være 
meget ked af at skulle ændre sin Mening om ham. Hans hele Frem
træden havde været saa enkel, beskeden og stilfærdig, og han havde 
talt saa lidt om sig selv, at hun havde følt Modvilje mod at udspørge 
et ulykkeligt Menneske. Hvis han i København holdt sig tilbage fra 
Hoffet og ikke gjorde flere Visitter end nødvendigt, var det simpelt
hen, fordi han sandsynligvis var smaat forsynet med Penge3.

Det var kun naturligt, at en fremmed, der gennem formaaende 
Protektion søgte at vinde Indflydelse paa vigtige Omraader af Lan
dets Bestyrelse, maatte faa Misundere og Modstandere. Da Schubart 
i August 1809 havde meddelt Biskop Mim ter Vennens snarlige Kom
me og bedt ham støtte denne paa alle Maader4, svarede Münter 
imødekommende, men saa forsigtigt og betænksomt, at mange af 
hans Betragtninger forekommer næsten profetiske, naar man kender 
den senere Udvikling.

»Hvad jeg kan giøre, for at skaffe ham Bekiendskaber i hans Fag, 
og med det Terrain han staaer paa, skal jeg villigen giøre. Han er 
Deres Ven, og jeg kan altsaa med Sikkerhed tale fortroligen med 
ham. Men videre formaaer jeg ikke at udrette noget. Hans Fag er 
saa forskjelligt fra mit, at jeg ikke kan have nogen Indflydelse. Jeg 
kunde endog lettelig skade ham. Saare meget var det at ønske, at en 
saa kyndig Bergmands Indsigter bleve brugte til Fædrelandets Tiene- 
ste; og jeg haaber at han ikke har begivet sig paa den lange Reise, 
uden i det mindste at have erholdt Vink om Rimeligheden af Ud
faldet. Vore norske Bergværker, især Kongsberg, skulle efter Sagkyn
diges Sigende, være yderlig forfaldne ; især skal den sidste Administra-
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tion der ei have været til Gavn. Men vil man troe dette paa ved
kommende Steder; vil man tilstaae at have været uheldig i Valget 
af Personer og Midler? Vil man fatte Tillid til en Mand, som man dog 
stedse vil ansee for en fremmed; vil man giøre ham Tilbud som han 
kan imodtage? Paa alt dette veed jeg endnu intet Svar. Dog frygter 
jeg for at Vargas vil finde Vanskeligheder, at Departements Chefen 
selv vil høre andre etc. Men paa den anden Side haaber jeg at 
Kongen er indtaget i Forveien til hans Fordel, ligesom De ogsaa 
sikkert vil have anbefalet ham hos dem som kunne virke, og Manden 
vil desuden anbefale sig selv. Opdagelsen af en riig Sølvgang i Kongs
berg vilde være af yderste Vigtighed for os i disse Tider; og Forbed
ringer i hele Bergbygnings Systemet maatte, skjøndt langsommere, 
frembringe de allervigtigste Resultater. Tillad mig nu kun tilsidst det 
fortrolige Spørsmaal: Eier Vargas Formue? kan han see Tiden an, 
og blive her nogle Maaneder uden at lade sig afskrække af Vanskelig
heder, som maaskee kunde giøres i Begyndelsen? Er dette Tilfældet, 
saa vil meget være vundet«5.

Skønt Vargas saa vist ingen Formue havde at støtte sig til, lykke
des det ham dog paa forbavsende kort Tid at overvinde de her om
talte Vanskeligheder, fordi han forstod at vække Tillid. Men det gik 
ikke lige let overalt. Med Münter havde han hurtigt sluttet et fortro
ligt Venskab, og i C. D. F. Reventlows Hjem blev han snart en kær 
og daglig Gæst, men den Schimmelmannske Familie, særlig dens 
kvindelige Medlemmer, forholdt sig noget reserveret. Schubarts Sø
ster, Grevinde Charlotte Schimmelmann, var i Modsætning til Søste
ren paa Brahetrolleborg mere Hjerne end Hjerte og stod derfor heller 
ikke sin følelsesfulde Broder saa nær som Grevinde Sybille. Hendes 
Stilling som Midtpunkt i Hovedstadens diplomatiske og kulturelle 
Verden var dog saa uomtvistelig, at Vargas var nødt til at søge at 
vinde hende, og i Begyndelsen blev da ogsaa hun umiddelbart fængslet 
af hans Personlighed. Hun skriver saaledes til Christiane Heger, at 
hun »finder ham meget behagelig i omgang da han tillige foreener, 
Spaniernes mildhed, og de franskes høflighed [med] noget af germansk 
alvorlighed«6. Men Stemningen maa hurtigt have vendt sig, saa at 
der opstod en ikke ringe Kølighed fra begge Sider.

Af et lidt senere Brev fra Norge fra Vargas til Schubart7 kan man 
se, at Vennen maa have rettet Bebrejdelser mod ham for ikke at 
tænke tilstrækkeligt paa, hvor meget Familien Schimmelmann havde 
gjort for ham. Vargas indrømmede, at han fuldt ud forstod, hvorledes 
den Modtagelse, han havde faaet i København, og den Stilling, han



— 127 —

havde opnaaet, hovedsagelig skyldtes Grev Schimmelmann. Han vilde 
gerne skrive til Grevinden saa ofte, hun brød sig om det, men da 
hun gentagne Gange havde taget ret unaadigt mod hans Opvartning, 
var han blevet mere tilbageholdende. Som en Modsætning fremhæ
vede han sit nære Forhold til den Reventlowske Familie, der havde 
opmuntret ham til at være helt sig selv og derfor ogsaa virkelig havde 
vundet hans Fortrolighed.

Men hertil kom en anden Omstændighed. Det lader nemlig til, 
at Schubart havde ønsket at faa et Parti i Stand mellem Grev Schim
melmanns unge Plejedatter Louise og Vargas i det Haab ad denne Vej 
at skaffe ham en hurtig og sikker Adgang til de højeste Kredse og 
den bedste Protektion. I et omtrent samtidigt Brev til Biskop Munter 
skriver Vargas: »Schubart s’est mis en tête de vouloir combiner un 
mariage entre moi, et -  je parie, que vous devinez, qui? -  Herr Jesus! 
-  quelles étrennes vous aurez alors pour la copulation!«8 Der kan 
her sikkert kun tænkes paa Louise Schimmelmann, men Vargas’ over
legne Tone skyldes maaske, at Rønnebærrene var sure. I det ovenfor 
omtalte Brev til Schubart9 forklarede han nemlig denne, at han gan
ske vist havde fundet meget Behag i Louises Ydre, Karakter og ynde
fulde Fremtræden, men at han ikke havde drømt om at kunne løfte 
sine Øjne til en Person, som han saa som elsket Barn i et saadant 
Hjem, omgivet af alt, hvad der var fornemt i København. Med en 
lidt anstrengt Selvhævdelse hedder det videre: »En outre dès la 
première visite à Seelust me marqua-t-elle un tel éloignement qu’ à 
peine elle paraissait quelquefois pouvoir en venir à la plus pure 
politesse. Je  vous avoue franchement ... qu’ ayant été aimé par des 
femmes accomplies, mon amour propre s’est donné toujours facile
ment paix sur des revers (dont certes j ’ai eu aussi ma portion) quelque 
mérite que l’objet pouvait avoir«.

Gennem hele Brevet skimter man en saaret Forfængelighed, og 
han slutter lidt forsorent med at forsikre, at han iøvrigt ikke vil for
sømme et muligt passende Parti, der kunde tilbyde sig. Hvis han kan 
finde en lille rig Lappepige, der vil have ham, vil han afgjort ægte 
hende, om ikke af anden Grund, saa for at betale sin Gæld og hjælpe 
sine Venner. De vil altid være ham dyrebarere end hans egen Lykke10.

Skønt der saaledes i Begyndelsen havde været nogen Disharmoni 
i Forholdet mellem Vargas og det Schimmelmannske Hus, fik det 
ikke nogen uheldig Indflydelse paa hans Planer, og det var maaske 
ogsaa mest paa Spindesiden, man nærede Mistillid til ham. Med 
Grev Ernst Schimmelmann havde Vargas haft skriftlig Forbindelse
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allerede fra Juni 1806, da han gennem Schubart havde sendt ham en 
Kasse Mineraler fra Sardinien11. Det var som Præsident for Viden
skabernes Selskab, Greven havde modtaget denne Gave, og samme 
Efteraar, da Vargas ogsaa havde tilstillet Selskabet sin Bog »Sulle 
miniere della Sardegna«, takkede dette ham, som tidligere anført, 
ved paa Schubarts Indstilling at udnævne ham til sit udenlandske 
Medlem12. 1808 blev Grev Schimmelmann til Gengæld Æresmedlem 
i det nye »Accademia Italiana«, og i det Brev, hvori Schubart med
delte ham Udnævnelsen, undlod han ikke at synge Vargas’ Pris og 
at tale om Akademiets store Betydning og de fine Navne, der var 
knyttede til det. Med vanlig Entusiasme udtalte han sit Haab om, at 
det engang vilde kunne kappes med det franske Akademi i litte
rær Ære13!

Schimmelmann og Vargas var saaledes Kolleger i to videnskabe
lige Selskaber, og Schimmelmann var sikkert paa Forhaand venligt 
stemt imod ham. I et Brev af 27. November 1809 takkede Schubart 
Svogeren for alt, hvad han havde gjort for Vargas. Han ønskede, at 
man vilde forstaa at drage Fordel af dennes Begavelse og Talenter, 
som virkelig var usædvanlige, men Spørgsmaalet var: paa hvilken 
Maade? Schubart vidste dog, at Kongen heldigvis var hævet over 
Formerne, og at ogsaa Schimmelmann gennem sit lange og glorvær
dige Ministerstyre altid havde sat sig ud over det formelle, naar det 
hindrede Opnaaelsen af et virkeligt Gode. Der maatte saaledes være 
godt Haab for Vargas’ Fremtid14. -  Var Schimmelmanns Stilling vel
villigt imødekommende og hans Frues mere forbeholden, saa havde 
til Gengæld det Reventlowske Hjem aabnet sig for Vargas med saa 
stor en Hjertelighed, at han kunde sige: »si cette famille fut la 
mienne, je ne pourrais pas y être plus intimement lié«15. En Række 
Breve fra Grevinde Frederikke Charlotte Reventlow til Svigerdatte
ren Benedicte paa Pederstrup og til Svigerinden Louise Stolberg be
kræfter hans Udtalelse og giver et hyggeligt Indblik i det daglige Sam
liv mellem Familien Reventlow og Vargas16. Man forstaar, at denne 
ganske særligt havde vundet Terræn paa sine fremragende Evner 
som Oplæser. Det var navnlig de tyske Klassikere, der blev dyrkede: 
Schillers Don Carlos, Maria Stuart og Wallenstein, Goethes Egmont 
og Tasso, Wielands Oberon. Den sidste var maaske vel frivol som 
Højtlæsning i en Kreds af Damer, men Grevinden følte en sød Gysen 
ved en saadan Dristighed: »er hat jetzt den Oberon erhascht und 
nolens volens, liesst Er ihn uns vor; es ist wahr dass es ein Meister
stück ist, und doch, kann ich nicht recht Geschmack daran finden. -
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Er musste versprechen oft über zu hüpfen ; diess thut Er denn freilich, 
aber nicht unbemerkt, und ich fürchte immer, es komt etwas unles
bares, sonst finden Alle auch Ludwig und Fritz dass Er diess meister
haft, und mit aller Ital. Leichtiegkeit, die dieser lecture so angemessen 
ist, liesst«17. Oversættelser af Sofokles var unægtelig mere anstæn
dige, men morede maaske mindre, og for Grevinden personlig læste 
han en Del engelske Digterværker18. Undertiden maatte han dog 
nøjes med Rollen som den lyttende -  saaledes hørte han en Aften 
Oehlenschläger læse højt af »Correggio« og forstod da med smukke 
Ord at hylde den unge danske Digterkonge19.

Det er ret lærerigt at sammenligne Grevinde Reventlows venlige 
Ord om Vargas ved denne Lejlighed med Grevinde Schimmelmanns 
Udtalelser i en lignende Anledning en Maaned tidligere. Ogsaa da 
var Vargas til Stede ved en Soirée, hvor Oehlenschläger læste højt, 
denne Gang dog i det Schimmelmannske Palæ, og hans Nærværelse 
foranledigede Grevinden til at sende en lille undskyldende Billet til 
Christiane Heger: »Vargas som saa forfærdelig ønskede at høre Cor- 
regio -  maatte ieg beede, da han iust kom nu -  og Louise sagde -  
det var mit gode hierte der viiste sig dengang ; han blev saa lykkelig -  
at De maae tilgive mig«20. -  De her anførte parallelle Situationer 
giver som i en Nøddeskal de to Familiers højst forskellige Følelser for 
Vargas. Hos Grev Schimmelmann var han kun en taalt Gæst, og det 
synes, som om det ikke blot var Louise, der ikke yndede ham. I det 
Reventlowske Hjem var det derimod lykkedes ham at glide saa fuld
stændigt ind i den samstemte Kreds af Husets Venner, at Grevinden 
rent ud erklærede: »Hier in Kopenhagen ist Er gantz naturalisiert 
oder vielmehr indigenirt«21. Ogsaa hun ønskede dog at faa lidt mere 
at vide om den interessante fremmedes gaadefulde Fortid, men Vargas 
forstod behændigt at undvige hendes Spørgsmaal. Han fortalte kun, 
at hans Forældres Ægteskab havde fundet Sted imod Bedsteforældre
nes Vilje. Da Grevinden mærkede, at dette Emne gjorde ham for
legen, lod hun det falde22. Af hendes Breve fremgaar det, at Sviger
datteren Benedicte fra Pederstrup havde tilbragt nogen Tid i Køben
havn sammen med Vargas, og at han aabenbart havde været ind
taget i den lille spinkle Kvinde, der engang tændte Baggesens Hjerte 
i saa heftig en Flamme23. Vargas søgte nu altid at faa den Plads i 
Stuen, hvor hun plejede at sidde, og han sendte specielle Hilsner til 
hende med Ønsket om, at Rejsen til Norge skulde gaa over Lolland24. 
Da Grevinde Benedicte i April 1810 havde faaet en Søn, blev Dren
gen opkaldt efter Vargas og fik Navnet Edvard, saa det synes jo, som
9
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heller ikke hun har været upaavirket af den fremmedes Charme og 
Kourtoisi25.

Naar Vargas havde vundet en saadan Stilling i den Reventlowske 
Kreds og desuden stod i et venskabeligt Forhold til Grev Schimmel
mann, maatte hans Sag siges at være i de allerbedste Hænder. Den 
13. December 1809 indsendte han da en Ansøgning til Kongen om 
Understøttelse til en mineralogisk-økonomisk Rejse til Norge. Han 
haabede, at der trods tidligere Forskningsrejser endnu vilde være en 
rig Efterhøst tilbage, bl. a. Muligheder for at finde Zink ved Kongs
berg, Eidsvold og flere Steder. Man havde desuden ved Hamar fundet 
mærkværdige Spor af en hvid Marmor, der skulde ligne den carariske 
i Finhed, og endelig kunde der maaske opdages Stenkulslejer. Den 
foreløbige Plan var begrænset til 6 Maaneder med en maanedlig 
Understøttelse af 200 Rd., og Rejsen skulde ikke gaa videre end til 
Aardal, men det vilde være ham meget kært at faa Lejlighed til at 
besøge ogsaa det øvrige Norge26.

Kun 3 Uger efter var Vargas’ Ønske opfyldt. Den 20. December 
1809 indstillede Greverne C. D. Reventlow og E. Schimmelmann som 
Medlemmer af Direktionen for Fonden ad usus publicos, at der 
skulde gives ham en Understøttelse til en Norgesrejse med mineralo
gisk og økonomisk Formaal, og i Overensstemmelse hermed bevilgede 
Kongen 25. December 1809 200 Rd. maanedlig i 6 Maaneder til 
denne Rejse27.

»Me voila enfin dans le port, ami de mon coeur« -  saaledes be
gynder det jublende Brev, som Vargas den 31. December sendte til 
den Ven, hvem han mere end nogen anden havde at takke for dette 
lykkelige Resultat. Han forstod, at det nu afhang af ham selv, om 
hans Fremtid var sikret, og han var fuld af Planer for Rejsen, der 
forhaabentlig skulde strække sig fra Helsingborg, Kongsberg og Trond- 
hjem, hvor han vilde bo Vinteren 1810, til Nordkap, Lapland og 
Sverrig. For ogsaa at tjene Videnskaben i Udlandet havde han skrevet 
til Naturforskere i Frankrig og til Akademiet i Turin og forhørt, om 
der var Spørgsmaal, man særlig ønskede besvarede, og naturligvis 
vilde han ogsaa være virksom for Accademia Italiana. Med særlig 
Tilfredshed bemærkede han, at han blev behandlet med megen Op
mærksomhed af den herværende franske Legation, og med Hensyn 
til Forholdet til Danmark hedder det, at han aldrig er blevet saa al
mindelig forkælet og elsket som her. Han mente selv, at han nu talte 
Dansk næsten ligesaa godt som Tysk, og han var begyndt at lære 
Svensk for ikke at være helt uvidende ved Ankomsten til Skaane28.
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Naar Vargas i samme Brev beder Schubart sørge for, at Etatsraad 
P. J. Monrad blev udnævnt til udenlandsk Medlem af Accademia 
Italiana, fordi denne maatte anses som den første Mineralog her i 
Landet, er det et Vidnesbyrd om, at han søgte at spille sine Kort klogt 
og at vinde sig nye Venner. Samtidig glemte han dog heller ikke dem, 
han havde ladt tilbage i Italien, især ikke den eneste Slægtning, han 
havde at henvise til og vente Støtte fra. En Efterskrift paa Brevets 
Yderside fortæller nemlig, at Hertug Vargas Machuca var blevet ud
nævnt til udenlandsk Medlem af Kommissionen for Oldsagers Be
varelse. Da Vargas personligt meddelte sin »Fætter« den glædelige 
Nyhed, undlod han ikke at fortælle, at det var en stor Ære, der 
vederf aredes ham. Kun 8 af de største Navne i Europa havde op- 
naaet den29! -  Selv var Vargas allerede 1807 blevet udenlandsk Med
lem af denne Kommission30, og 2. Marts 1810 blev han indvalgt som 
virkeligt Medlem for bedre at kunne optræde paa dens Vegne under 
sin forestaaende Rejse til Norge31.

Gennem et Par Breve til Schubart fra Begyndelsen af Aaret 1810 
lærer man Vargas’ Stemning at kende før Rejsen32. Han var klar 
over Vigtigheden, men ogsaa Vanskeligheden af det Hverv, der var 
blevet ham overdraget, for hidtil havde en enkelt Familie haft Eneret 
paa Metallurgien i Danmark-Norge33, og den maatte nu betragte 
ham som en Mand, der begik Helligbrøde. Hvorledes hindre Mis
undelsen i at vaagne? Den havde allerede begyndt at røre paa sig, 
saa det var ikke lutter Dans paa Roser. Han haabede dog, at hans 
Karakter, belært af sørgelige Erfaringer, havde forandret sig til det 
bedre. Menneskenes Dom betød ikke mere saa meget for ham, og 
han havde set, hvad Berømmelse var værd. Pligtfølelsen var nu den 
eneste Drivfjeder for hans Handlinger, og det var hans Maal at gen
nemføre sin Rejse efter den Hensigt, Kongen havde med den. For 
Fremtiden vilde han kun dyrke Mineralogien og Metallurgien, og 
disse Videnskaber var altfor omfattende til at give Plads for andet.

Det var kun naturligt, at Vargas var fyldt med gode Forsætter 
om at yde sit bedste. Han havde Grund til at føle megen Taknemme
lighed for den Tillid og Venlighed, han havde mødt, ikke blot hos 
Landets højeste Adel, men ogsaa hos Kongehuset. Frederik VI støt
tede hans Rejse og modtog ham som Gæst ved Hoffet34. I en Audiens, 
hvor Vargas havde udviklet sine Planer om at gøre Norge til et Indu
striland paa Grundlag af de værdifulde Mineraler, det ejede, havde 
Kongen vist Tiltro til hans Ideer og lovet ham al mulig Støtte ogsaa 
mod uundgaaelige Intriger35. Den nye Statholder i Norge, Prinsen af
9*
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Hessen, havde udtrykt sit Haab om et godt Samarbejde deroppe36, 
men den unge Prins Christian Frederik, den senere Kong Christian 
V III, blev dog den, der baade ved personlig Sympati og fælles In
teresser kom til at betyde mest for ham37. Der var her -  ligesom 
mellem Schubart og Vargas -  Tale om et Slags Valgslægtskab. Begge 
var forfinede Livsnydere og begavede, kundskabsrige Dilettanter paa 
forskellige videnskabelige Omraader. Prins Christian dyrkede saa- 
ledes ogsaa Mineralogien og havde en smuk Samling Mineraler, som 
de i Fællesskab kunde glæde sig over. Nogle Ord til Schubart viser, 
at Vargas meget vel forstod Fordelene ved denne Forbindelse: »Je 
conçois que cette liaison discrettement cultivée d’une manière qui ne 
donne de la jalousie à personne peut un jour me conduire fort loin«38.

Man maa da sige, at det var lykkedes for Vargas i de godt fem 
Maaneder, han tilbragte i Danmark, at vinde sig en Kreds af for- 
maaende Velyndere og gode Venner, saa at han endelig med For
trøstning kunde se Fremtiden i Møde. Det var med Sorg, han forlod 
København, hvor han havde været »l’enfant gâté de tout le monde«39, 
og det var saa svært for ham at sige Farvel til den Reventlowske 
Familie, at da han den sidste Aften havde fuldendt Oplæsningen af 
Goethes Tasso, brød han pludselig op og ilede bort uden at tage 
Afsked -  et lille Træk, der i et Glimt viser hans dybe Ensomhed40. 
Grevinden fortalte helt bevæget sin Svigerdatter Benedicte om Var
gas’ Bortrejse, idet hun tilføjede nogle forstandige Betragtninger om 
hans Forudsætninger for at kunne gennemføre den Undersøgelse, 
der var blevet ham overdraget. Hun tvivlede ikke om hans gode 
Vilje, men mente, at han maaske ikke havde den fornødne Indsigt, 
hvad der var meget tilgiveligt, da han jo var begyndt paa dette Stu
dium mere for sin Fornøjelse end for alvorlig Udnyttelse deraf41.

Selv Vargas’ Venner synes aabenbart ikke at have været ganske 
overbevist om Tilstrækkeligheden af hans Kundskaber, men man haa- 
bede det bedste og ydede ham al mulig Støtte. Grev Reventlow havde 
saaledes foræret ham et mineralogisk Rejsenecessaire med alle de 
vigtigste Redskaber til Undersøgelser af denne Art42, og da Vargas 
den 3. Marts 1810 satte Kursen mod Nord, blev han fulgt paa Vej 
til Helsingør af Biskop Münter, Etatsraad P. J. Monrad, Assessor 
Hans Rosenkilde og Konsul Holm43 -  Vennerne vilde ikke slippe 
ham før i det Øjeblik, han sejlede bort fra Landet.

Ikke mindre end Vargas selv glædede Schubart sig over den lykke
lige Vending i hans Skæbne. I Brevene til hans og Vargas’ fælles ita
lienske Venner spejler disse Følelser sig paa rørende Maade, og man
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mærker, det er ham om at gøre, at de skal forstaa, hvor vel
fortjent denne Oprejsning er efter de Ydmygelser og Forfølgelser, 
Vargas havde været Genstand for i Italien. Professor G. Barzellotti i 
Siena modtog en begejstret Skildring af Vargas’ Studierejse til Norge : 
»Vor kære Vargas er henrykt over den og smigrer sig med at kunne 
bidrage meget til den menneskelige Videns Forøgelse ved at gøre helt 
nye Iagttagelser, og jeg tror ikke, jeg tager fejl, naar jeg formoder, 
at hans Rejse ikke vil være mindre interessant end den berømte 
Alexander Humboldts. Vor Vens Skæbne er nu ikke mere uvis, da 
Vejen staar aaben for ham til med Tiden at blive Direktør for alle 
Norges Miner«44.

Schubart var ikke bange for at bruge stærke Ord, og i sin kritik
løse Beundring ventede han sig virkelig det meget store af Vargas. 
Grevinde Bagnesi i Modena, der sammen med sin Mand aabenbart 
havde været trofaste og hjælpsomme Venner i vanskelige Tider, fik 
ogsaa en Beskrivelse af Vargas’ Modtagelse i København og af den 
lysende Bane, der laa foran ham. Efter at have talt om den Tilfreds
stillelse det maatte være »for de ædle Sjæle, som ikke overlod denne 
ulykkelige Mand til den Skæbne, der truede ham«, klinger Brevets 
Slutningsord ud i en sejrrig Fanfare: »Lad dem da alle juble over 
Vargas’ Triumf!«45

2. Rejsen gennem Norge til Lapland 1810-12.
Kritik af Bjergværksdriften.
Rejsen i Norge og Sverrig varede fra den 3. Marts 1810 til For

sommeren 1812. Dens ydre Forløb og dens praktiske og videnskabelige 
Resultater er beskrevet i det Arbejde af Vargas, der kvantitativt og 
vel ogsaa kvalitativt maa regnes for det vægtigste, han har ydet: 
»Reise nach dem Hohen Norden«1. Nogle Breve fra disse Aar til 
Prins Christian, Schubart, Münter og Schimmelmann giver et Indblik 
i Vargas’ skiftende Stemninger og hans Syn paa de Forhold, han var 
sendt op for at bedømme, og sammen med de talrige Erindrings
billeder og Refleksioner, der findes spredt rundt i hans Bog, skal de 
danne Grundlaget for Fremstillingen af Rejsen mod det høje Nord.

Af et Brev til Schubart, skrevet i Christiania 21. Marts 1810 faar 
man det første Indtryk af Rejselivets Lys- og Skyggesider. Vargas 
klager her over de opskruede Priser og over de mange Ting, der var 
stjaalet fra ham undervejs. Men iøvrigt var han levende optaget af 
alt, hvad han havde set paa Turen op gennem Sverrig, især af Troll-
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hättan, hvorfra han havde tegnet to Skitser, og han haabede snart 
at kunne sende fire Rapporter til Kongen2.

To andre Breve fra Christiania var rettet til Biskop Miinter og 
drejede sig bl. a. om det paatænkte norske Universitet, som Vargas 
fandt upaakrævet, hvorimod han mente, at der trængtes til en grundig 
Undervisning i Mineralvidenskabeme og Forstvæsenet3. Om sig selv 
fortalte han ikke meget, men han var fuld af Lovord over Norges 
Statholder, Prins Frederik af Hessen, til hvem han stod i det bedste 
Forhold4. Kun beklagede han, at Prinsen havde saa lidt Forbindelse 
med Danmark og Udlandet, saa man aldrig kunde faa noget at vide 
hos ham. Forklaringen gav han med de meget sigende Ord: »Mal
heureusement il trouve trop de bonheur dans sa maison!«5

I det store og hele giver disse Breve Indtrykket af, at Vargas var 
tilfreds med sit Ophold i den norske Hovedstad, men af et Brev til 
Schubart, skrevet i April, faar man en tydelig Fornemmelse af, hvor 
inderlig slet han i Virkeligheden befandt sig. Brevet er præget af en 
nedslaaet Stemning, der faar ham til at søge tilbage til Fortidens ly
sere Minder. Hvor ofte havde han ikke oplevet, hedder det her, at 
hans Planer var blevet omstyrtede, og nu frygtede han, at han helt 
skulde tabe Interessen for Fremtiden, fordi han følte sin Tilværelse 
mere som en Vegeteren end som virkeligt Liv. Erindringen om de 
lykkelige Dage i Italien vaagnede paa ny, og han længtes efter at 
gense de Ejendele, han havde efterladt i sin sidste Bolig i Livorno. 
Han bad derfor Vennen om ved Lejlighed at sende sig sine Bøger, 
Papirer, Kobberstik, Møbler og mineralogiske Samlinger6. Tankerne 
gik ogsaa til Grevinde Piccolomini, og det er vel under Christiania- 
opholdet, han fik Tid til at sende hende de seks »Vuer« fra Norge, 
som skulde pryde Væggene i det Værelse i Cost’ al Pino, hvor de saa 
ofte havde spist Frokost sammen7.

Grunden til denne melankolske Tilstand forstaar man bedst, naar 
man i »Reise nach dem Hohen Norden« læser Vargas’ Beskrivelse af 
Norge og dets Befolkning. Han havde i Christiania hverken fundet 
anselige Bygninger eller smagfuld Arkitektur, saadan som man kunde 
vente det i et stort Riges Hovedstad, og han tilføjede med et Suk, 
at man under disse barske Himmelstrøg vel ikke maatte forlange 
Overraskelser fra Kunstens Verden, naar alle Nydelser holdtes inden 
for saa snævre Grænser8. -  Det er let forstaaeligt, at en kedsommelig 
Smaastad af denne Art føltes haabløs trist for en Mand, der havde 
levet hele Livet i de store Kulturlande. Til Gengæld glædede den 
smukke, bjergfulde Omegn hans Kunstnerøje, og naar Solens Straaler



— 135 —

paa en dejlig Dag kastede sit Trylleskær over Huse, Marker, Skove 
og Klipper, over Hav og Jord, kunde det minde ham om »das Vater
land der Mandeln - und Orangenbäume«9.

Værre var det, at Vargas følte sig frastødt af den norske Folke
karakter, og at han helt maatte savne den Stimulans, som Omgangen 
med forfinede, aandfulde Damer plejede at give ham. Betegnende 
er den følgende Skildring af Selskabslivet i Christiania : »Zu Schmäus- 
sen werden bloss Männer geladen, auch von dem eigentlichen Spiele 
sind die Weiber ausgeschlossen, sie sitzen still nebeneinander mit 
ihren Arbeiten, und näheren sich den in Tabaksrauch gehüllten Spie
lern, bloss wenn sie unter ihnen das Abendessen herumtragen«10.

En saadan Provinsselskabelighed kunde naturligvis ikke fængsle 
en Kvindedyrker som Vargas, og det Billede, han giver af de norske 
Mænd, virker heller ikke umiddelbart charmerende : »Es liegt in ihrem 
Tone eine gewisse Zufriedenheit mit sich selbst, eine Unbekümmerniss 
zu gefallen, welche die schönen Herzensgaben unkenntlich machen, 
und dem Fremden lange anstössig bleiben«11. Naar han saa desuden 
næsten overalt blev modtaget med mistænksom Tilbageholdenhed, 
fordi man ikke vidste, hvad den fremmede Udsending førte i sit 
Skjold, er det ikke saa mærkeligt, at han ikke følte sig vel til Mode 
og mod Sædvane søgte Tilflugt i sine Erindringer.

De faa Foraarsmaaneder, Vargas tilbragte i den norske Hoved
stad, faldt ham da sikkert lange nok, men det var ikke, fordi han 
var uvirksom. Han besøgte de nærmestliggende Alunfabrikker, Jern
værker, Miner og Marmorbrud12, saa at han med en vis Ret kunde 
skrive til Grevinde Schimmelmann, at han førte »et Steene Levnet«13. 
Han havde desuden allerede i Christiania sit første Møde med den 
Mand, der bestyrede Kongsberg, og som han var sendt op for at 
kigge lidt nærmere i Kortene. Geologen Jens Esmarch var 1797 blevet 
ansat som Assessor ved Bjergværket i Kongsberg og havde gennem sit 
Ægteskab med Datteren af Værkets øverste Leder, Oberberghaupt- 
mand Morten Brünnich, faaet persohlig Tilknytning til det Arbejde, 
som hans Svigerfader havde viet Størstedelen af sit Liv. Da Staten i 
1805 standsede Udnyttelsen af Sølvminerne, havde han sammen med 
nogle Kolleger forsøgt at fortsætte Driften privat, men ikke haft meget 
Held med sig, og det var kun overdrevne og løse Rygter, der berettede 
om et mægtigt Udbytte for denne Privat-Koncern. Vargas havde dog 
aabenbart Mistillid til Esmarch, og i et Brev til Prins Christian ud
talte han sig yderst kategorisk om de Forhold, han først skulde til at 
undersøge. Han fortalte, hvorledes Esmarch havde opsøgt ham, an-
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tagelig for at lære hans Instrukser at kende og sondere hans Hen
sigter. Vargas havde derfor mest drøftet geologiske Spørgsmaal med 
ham og omtalt Kongsberg som et sekundært Maal for sin Rejse. Alle
rede nu kunde han dog oplyse, at Kompagniskabet havde indvundet 
60.000 Rd. Sølv, som ad Omveje var bragt i Sikkerhed uden for Lan
dets Grænser, men da de ledende Mænd i Bestyrelsen hang sammen 
som Ærtehalm, havde de sørget for, at der ingen Beviser fandtes, som 
kunde føre dem i Galgen, saadan som de fortjente det!14

Blandt de mange haarde Beskyldninger, som Vargas under sin 
Rejse i Norge rettede mod Bjergværkernes Ledelse, er denne den 
mest forstemmende, fordi den ikke kan skyldes selvstændige Under
søgelser, men maa bygge paa andres Udsagn. Af et tidligere Brev fra 
Prins Christian fremgaar det, hvilken Kilde han havde haft at øse af. 
Prinsen havde nemlig bragt ham i Forbindelse med den dansk-norske 
Embedsmand Carsten Anker, der saa med stærk Kritik paa Mine
bestyrelsen, og Anker havde tilsendt ham adskillige Introduktions
skrivelser til kyndige Mænd i Christiania15. Det maa da formodes, at 
det var disse Mænd, der havde inspireret Vargas’ skarpe Udtalelser 
og muligvis ogsaa den gennemgribende Reorganisationsplan, som han 
i samme Brev udkastede for Prinsen.

Denne Plan indeholdt følgende Hovedpunkter16. Først og frem
mest maatte Kongen slaa en Streg over Fortiden, hvis han vilde gen
rejse den norske Nationalindustri. Da Regnskaberne i Kongsberg for 
Størstedelen var gaaet til Grunde ved en Brand, og da adskillige 
Miner stod under Vand, vilde det nemlig være umuligt at kontrollere 
tidligere Misbrug og Fejlgreb. Man maatte derfor begynde med at 
sætte de gamle Administrationsmedlemmer paa Pension og skabe en 
ny Ledelse, i hvilken enkelte fra den tidligere kunde fortsætte, hvis 
deres Kundskaber var nyttige. Hver af de fire Ingeniørafdelinger 
maatte have en Chef, som skulde overvaage Arbejdet, og selv om 
Ministeren for Bjergværkerne skulde træffe de almindelige Forholds
regler, var det nødvendigt at afgøre de lokale Detaljer paa Stedet. 
Mineskolen burde genoplives, og der skulde udgives et Tidsskrift med 
Meddelelser om de nye Opdagelser, der stadig blev gjort ude i Ver
den. Endvidere burde alle Former for industriel Udnyttelse af Metal
lerne understøttes, og Vargas var sikker paa, at den hele Plan kun 
vilde kræve en beskeden Sum, som mangfoldigt vilde forrente sig. 
Men det var i saa Fald et uomgængeligt Krav, at det nuværende Slø
seri hørte op, og at dygtige, energiske Mænd blev sat i Spidsen. Hvis 
Kongen ikke vilde gaa med til at reorganisere Minevæsenet, frygtede
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Vargas, at der intet kunde udrettes. Hvad vilde hans Forslag om For
bedringer saa nytte? De ledende vilde føle sig fornærmede og ikke 
indrømme, at Vargas havde en større Viden end de, fordi han 
havde set mere af Verden. Desuden havde han jo ingen Myndighed 
til at blande sig i deres Affærer. Hvem var han -  en Person uden 
Rang, Titel eller Stilling, og derfor uden Bevis for sin Tilknytning 
til Danmark. Lettest vilde det have været for ham at tie stille og 
iøvrigt blot udvide sine Kundskaber paa denne Rejse, men hans per
sonlige Hengivenhed for Kongen og Prinsen drev ham videre, end 
han behøvede .

Det ovenfor anførte Brev synes baade i sin Kritik og sine positive 
Forslag mere dristigt, end man skulde vente det af en fremmed, der 
først for nylig var kommet ind i det danske Monarki, og som stod 
ved Begyndelsen af sin Inspektionsrejse, men Vargas byggede utvivl
somt sin Fremstilling paa de norske Hjemmelsmænd, som Anker 
havde sat ham i Forbindelse med. Det var derfor paa Tide, han 
nu fik Lejlighed til ved Selvsyn at kontrollere de Anklager, han 
havde rejst.

Efter de trange Maaneder i Christiania var det sikkert med et 
Lettelsens Suk, at Vargas i Maj Maaned fortsatte Rejsen. Først gik 
denne mod Syd. Gennem hans egne Beskrivelser17 og en udførlig 
Beretning til Frederik VI fra Grev Schimmelmann18 er det muligt 
at følge ham fra Sted til Sted og se, hvor punktligt han besøgte alle 
de Miner, Værker, Jernhamre og Fabrikker, der laa paa hans Vej. 
Men Tid til dybtgaaende Undersøgelser var der næppe paa denne 
hurtige Gennemfart, over Drammen, Laurvig, Fossum og Arendal19 
til Kongsberg. Overalt indsamlede han dog Mineraler til Prins Chri
stians Kabinet, i Arendal saaledes ca. 3000 Stykker20. Den 10. August 
var han naaet til Kongsberg, og her gjorde han et Ophold paa et 
Par Uger21.

Næsten umiddelbart efter sin Ankomst sendte han et Brev til 
Münter, hvori han i stærke Vendinger skildrede sit Syn paa Byens 
Bjergværker: »Mon rapport sur Kongsberg est parti, dirigé immé
diatement au Roi. De moi à vous, il a été sanglant, mais il ne contient 
que des faits constatés. Jamais la rapine la plus dévergondée s’était 
mise si pleinement à son aise, et dormait si tranquillement sur l’as
surance d’une protection sans exemple. Cependant je crois, que l’éta
blissement peut encore être sauvé, mais point sans peine, et sans 
qu’ une main inexorable déraciné ce Systeme de désordre, de dilapida
tion et de fraude«.
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Han sluttede med at fastslaa, at Kongen for sin egen og Vargas’ 
Æres Skyld burde lade ham gøre en Ende paa disse Forhold22.

Nogle Dage efter, at det ovenfor anførte Brev og Rapporten til 
Kongen var afsendt, modtog Vargas en meget lang Skrivelse fra Prins 
Christian, hvori hans fyrstelige Ven svarede ham paa Brevet fra Chri
stiania og gav ham en Række kloge Raad om forskellige Detaljer 
vedrørende den Redegørelse, der skulde affattes. Det var først og 
fremmest af Vigtighed, hedder det her, at Vargas gav udførlige Op
lysninger om de faktiske Forhold paa Stedet, dels om selve Fjeld
grunden og dens Beskaffenhed, dels om Driftens Bestyrelse. Derefter 
kunde der fremsættes Forslag til Forbedringer. Frederik VI maatte 
bringes til den Overbevisning, at det var nødvendigt og fordelagtigt 
at forandre Administrationen, og det vilde være klogest ikke at frem
komme med videregaaende Planer, før Kongen selv havde opfordret 
dertil. Adskillige vilde forsøge at underminere Vargas’ Virksomhed, 
men han var sikkert en ligesaa god »Minør« som Modparten, og 
Prins Christian lovede at støtte ham af al sin Magt. Vargas maatte 
blot ikke gøre sig Illusioner om C. D. Reventlows Stilling. Ligesaa 
redebon denne Mand vilde være til alle tænkelige Forbedringer inden 
for de en Gang givne Rammer, ligesaa stejlt vilde han staa over for 
ethvert Forslag om en Reorganisation af selve Administrationen. For 
at bevare det gode Forhold var det dog absolut nødvendigt at fort
sætte med Indberetningerne om de mineralogiske Undersøgelser til 
ham23.

En vis Afstandtagen fra Vargas’ heftige Angreb kom til Orde i 
Prinsens Opfordring til ikke at tillægge Etatsraad Ankers Udtalelser 
for megen Betydning. Han understregede, at Anker ikke nærede den 
mindste Tvivl om Grev Reventlows personlige Hæderlighed. Det var 
kun de stedlige Direktører, der var Skyld i de slette Tilstande. Blandt 
disse dannede Esmarch atter en hæderlig Undtagelse, og i de anerken
dende Ord, hvormed Prinsen omtaler ham, føler man en indirekte 
Tilbagevisning af Vargas’ Forsøg paa at mistænkeliggøre ham24.

Dette Brev er præget af et oprigtigt Ønske om at retlede og støtte 
Vargas i hans vanskelige Hverv, og skønt det kom for sent til at ind
virke paa Rapporten til Kongen, erklærede han i sit Svar, at han 
ved en heldig Inspiration havde fulgt alle Prinsens Direktiver. Sam
tidig udslyngede han atter en heftig Filippika mod Administrationen, 
»disse smudsige Sjæle«, hvis Uduelighed og Slyngelagtighed havde 
ødelagt et Foretagende, der kunde have haft enestaaende Muligheder
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for Udnyttelse Vargas forsikrede, at han i Rapporten ikke havde 
nævnet Navne og kun antydet Midlerne til Genrejsning, men i sit 
Brev til Prinsen udtalte han sig i hvert Fald uden Hæmninger. Han 
indrømmede, at man ikke havde Lov at tvivle om Reventlows Hæder
lighed, men Protektionen af et saa slet Styre var kompromitterende 
for Kollegiet, og man behøvede blot at sende en Kommission til 
Kongsberg for at undersøge Forholdene, saa vilde næppe en eneste 
af de høje Bjergværksbestyrere slippe for Galejerne! De norske Rig
domme paa Kobber, Sølv og Jern karakteriserede Vargas som over
vældende store, og han ærgrede sig over, at man alligevel fik et latter
ligt Underskud, medens Frankrig ved en planmæssig Udnyttelse af 
sine langt ringere Hjælpekilder havde et Overskud paa 80 Tusind 
francs. Vilde Kongen blot betro ham Overledelsen, uden Afhængig
hed af Kommissioner, der efter hans Mening var en Svøbe for en 
energisk Administration, saa vilde han med sit Hoved indestaa for, at 
Kongsberg kunde blive en mægtig Støtte for vore Finanser. løvrigt 
burde man ikke nøjes med at drive »Skattegraveri« paa Kongsberg, 
men inddrage hele det norske Minevæsen i den almindelige Reorgani
sation. -  Om sit Forhold til Brünnich udtalte Vargas, at det var høf
ligt, men fjernt, og han paastod, at han var omgivet af Spioner og 
Intriger25.

Som det var at vente, foreligger der ogsaa Udtalelser fra Vargas’ 
Modparter, og det er ikke uden Interesse at høre, hvordan Kongs- 
bergs ledende Mænd saa paa den Dommer, der saa naadeløst brød 
Staven over deres Virksomhed. Morsomt virker en Bemærkning af 
Esmarch, der ganske tørt og ulidenskabeligt af fe jer den ivrige Re
formator i følgende Ord: »ieg vil ikke tale om Wargas, thi ham 
venter jeg intet stort af i Geognosie«26. Skarpere var Tonen hos Brün
nich, da han mange Aar senere udsendte sin bekendte Skildring af 
Kongsberg Sølvbergværks Historie. Han anklager heri Vargas for 
manglende Litteraturkendskab ved Udarbejdelsen af »Reise nach 
dem Hohen Norden« og siger, at han »derfor som en blind Mand 
[har] anført Usandheder, som ikke giøre ham Ære«. Naar Vargas 
havde kritiseret Amalgamationsforsøgene i Kongsberg og sagt, at Skin
syge og Intriger havde paralyseret dem, saa havde han »hentet denne, 
som flere Efterretninger, fra urene Kilder«27.

Der kan dog næppe være Tvivl om, at megen gammel Slendrian 
gik i Svang i Bjergværkets Ledelse, og at der trængtes til frisk Initiativ 
og nye Ideer. Naar det ved kongelig Resolution i 1805 var besluttet 
at nedlægge Kongsberg Sølvværk, skyldtes det et stadig stigende Un-
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derskud ved Driften, men ikke uden Grund formodede man, at en 
tilstrækkelig energisk Ledelse vilde kunne genrejse det hensygnende 
Foretagende. Den dansk-norske Digter og Embedsmand Christen 
Pram var af Regeringen blevet sendt paa en Rundrejse i Norge 
1804-05 og har i en skriftlig Indberetning givet interessante Oplys
ninger om Forholdene paa Kongsberg. Det hedder saaledes her: »at 
mindre Sølvminernes virkelige Fattigdom end Tid efter anden ind- 
snegne, efterhaanden indgroede, paa en Maade organiserede Mis
bruge vare Aarsagen i den Underbalance, som nu endes med Værkets 
Undergang«. Han tilføjer ganske vist, at han ikke har til Hensigt »at 
compromittere aldeles retskafne og skyldfrie Mænd, der ingen Deel 
have i Misbrugene eller ere underkastede nogen Daddel for ei at 
standse dem«, men naar han derefter forklarer, hvorledes Grube
arbejderne kun arbejdede en Brøkdel af de Timer, de var pligtige 
til, og bestak deres Tilsynsmænd til at lukke Øjnene, saa kan man 
ikke nægte, at Ansvaret for saa grove Misbrug ogsaa for en Del 
maatte falde tilbage paa de øverste ledende Mænd28.

Kort efter at Pram havde været i Kongsberg, fik Byen i August 
1806 Besøg af den berømte tyske Mineralog og Geolog J. F. L. Haus
mann, og i hans Rejsebeskrivelse findes der Udtalelser af ganske 
samme Karakter som dem, Vargas fremsætter. Han taler om, hvor
ledes visse Personer »kaufen das Silber, welches der Bergmann aus 
den Gruben entwendet und machen es auf eigne Rechnung zu Gute! 
Diese sind es auch, welche das Silber aus den Halden der Pochwerke 
ziehen, da sie es doch zuvor dem Landesherren hätten gewinnen 
sollen. Diese sind es, welche schon jetzt Rechnung bei dem gewerk
schaftlichen Betriebe einiger Gruben finden und welche es vermuth- 
lich auch dahin bringen, dass ein grosser Theil der Gruben, zu deren 
Einstellung sie dringend riethen, von Gewerkschaften mit Vortheil 
wieder aufgenommen werden. Jeden rechtlich und gut Gesinnten 
musste dieser Zustand der Dinge empören«29. Under Hausmanns Op
hold paa Kongsberg kom der et Reskript fra Rentekammeret, som for
langte en Undersøgelse paa Grund af Rygterne om Sølvtyveri30, og 
Hausmann udbryder forarget: »Es wurde darauf erwiedert: dass es 
unmöglich sey, Silber den Gruben zu entwenden, da bekanntlich aus 
allen Schächten die Fahrten genommen seyen. Der vielen Stollen auf 
denen die Diebe ungleich bequemer anfahren konnten, gedachte man 
aber nicht. Auch scheute man sich nicht, jene Antwort zu geben, ob
gleich aus jeder Grube der Dampf der Fakkeln empor stieg. Nur 
durch eine strenge Untersuchung an Ort und Stelle und darauf
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folgende kräftige Maassregeln konnte dem Unwesen gesteuert 
werden«31.

De to ovenanførte Vidnesbyrd er begge fra Aarene før Vargas’ 
Rejse til Norge og kan være bestemte ud fra det Indtryk af Fattig
dom og Forfald, som ganske naturligt maatte præge den tidligere 
saa blomstrende By, da dens vigtigste Indtægtskilde blev standset. 
Ved Oprettelsen af et Jernværk og en Klædesfabrik søgte man fra 
dansk Side at bøde paa de værste Følger af Sølvværkets Nedlæg
gelse, men Nøden blandt Arbejderne var vedvarende stor, og tør 
man tro Berettigelsen af Vargas’ Angreb, fandtes der stadig megen 
Udygtighed og Uhæderlighed hos Direktionens Medlemmer. Vargas 
stod forøvrigt ikke alene med sin Opfattelse. Af tre lidt senere Ud
talelser, fremgaar det, at ogsaa andre saa med Kritik paa Bjergvær
kets Ledelse. 1812 besøgte Divisionsadjudant Baron Rosenørn-Lehn 
Kongsberg og gav i sin Dagbog en Skildring af den Uorden, der her
skede i det mineralogiske Institut, hvor Esmarch boede. Denne om
tales dog ellers som et virkelig mekanisk Geni, medens Briinnich kal
des »en godmodig Olding, men svækket«. Om Brünnichs »afskyelige 
Kone« hedder det, at hun »har trukket ham ved Næsen og har til
ladt sig de mest uforskammede Bedragerier«, ja at hun i det hele 
taget er den ideelle Model som Furie!32 -  Rosenørn-Lehns tempera
mentsfulde Beskrivelse suppleres paa mere saglig Maade af et Brev, 
som Mineralogen P. Strøm i 1813 skrev til den naturhistoriske Pro
fessor Jens Rathke i Christiania, og hvori han karakteriserede For
holdene i Kongsberg og Røraas paa følgende Maade: »mange Poster 
ere besatte med aldeles ukyndige Betjente, Selvraadighed og Følgen 
deraf, Uvirksomhed og Egennytte har sneget sig ind neden fra«33. -  
En nogenlunde ligelydende Dom blev i 1815 fældet af den Komité, 
som efter Norges Løsrivelse skulde undersøge Bjergværkerne paa 
Kongsberg. Det hedder her: »Kabaler, Uredenhed, Herskesyge, Man
gel paa praktisk Kundskab herskede idelig, indtil Værkets sidste 
Dage«34.

Vargas havde derfor næppe helt Uret, naar han brugte saa stærke 
Ord om Tilstanden ved Bjergværket, men han var sikkert ikke den 
rette Mand til at gennemføre en Reorganisation, fordi han manglede 
den tilstrækkelige Fagkundskab. Herom er der bevaret en karakteri
stisk Udtalelse i et Brev fra Bjergraad Petersen i Laurvig til C. D. F. 
Reventlow. Efter nogle smigrende Bemærkninger om Vargas’ Elskvær
dighed, Fordomsfrihed og udstrakte teoretiske Kundskaber i Minera
logi og Geognosi fortsætter Petersen nemlig saaledes: »men jeg maa
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tilstaae, at jeg ej kunde mærke, at han besad nogen practisk Indsigt i 
de til Jernværks Drivten hørende Grene af Bergværksvidenskaben, 
hvilket heller ikke med Billighed kunde fordres efter den Stilling, i 
hvilken han har befundet sig«35.

Denne Mangel var af væsentlig Betydning, naar en effektiv Ud
nyttelse af de igangværende Bjergværker skulde gennemføres, og 
hertil kom, at Vargas næppe heller havde de Lederevner, der var 
nødvendige. Han ejede ikke den tilstrækkelige Smidighed til at for
handle med de styrende Myndigheder, men ønskede blot ved en ra
dikal Omvæltning at feje al det gamle til Side og selv komme til. Det 
var derfor ikke underligt, hvis han blev mødt med Mistillid og Uvilje, 
og det var næppe behagelige Dage, han tilbragte ved det berømte 
Sølvværk.

Fra Kongsberg gik Rejsen til Nummedalen, hvor Vargas under
søgte alle Sølv-, Kobber- og Jernminer. For at komme videre til Ber
gen Stift maatte han derefter gaa over Hardangerfjeldet ad en »12 
Miile lang, meget vanskelig, farlig og øde V ej«36. Det varede 3 Dage 
at komme over Bjerget, og da det undervejs blev haardt Vejr med 
Snestorm, mødte Vargas her for første Gang den nordiske Vinter i 
dens barskeste Form. Han har i sin Bog givet en levende Skildring af 
Uvejrsnatten, som han tilbragte i en Sæterhytte, og den fortjener at 
anføres i sin Helhed, ogsaa fordi den belyser hans aandelige og legem
lige Haardførhed over for alle Rejselivets Besværligheder:

»Man gedenke sich ein Gebäude von 15-16 Fuss Länge und 9 
Breite, worin ein Feuerheerd, ein hölzerner Verschlag, der eine Bett
stelle vorstellen sollte, eine lange Bank und einige Milchgefässe, kaum 
Raum sich zu bewegen übrig liessen. Nichts Troglodytenmässiger als 
seine Bauart, grosse aufeinander gethürmte Felsblöcke, ohne Bindungs
mittel von Mörtel noch Moos, durch deren Zwischenräume Wind 
und Regen ohne Widerstand strichen. Die sogenannten vier Mauern 
waren ein wenig über Mannshöhe mit Balken bedeckt, diese mit 
Rasen belegt, und eine grosse Oeffnung darin über dem Feuerheerde 
diente zum Rauchfang.

Zum auffallendsten Contraste wurde diese Art Höhle von einem 
jungen Weibe bewohnt, das schön und frisch, wie die Mutter der 
Liebe, mit einem Säugling an der weissen wenig bedeckten Brust 
uns freundlich in der Thüre empfing. Sie machte alsbald gefällig 
Platz, überliess uns ihren kleinen Milch- und Buttervorrath zum Ge
brauch, und ging, die Nacht in einem Stalle bey ihren Kühen zu
zubringen, deren Weide und Wartung sie hier im Sommer festhielt,
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aber nur kärglich ernährte. Hierauf wickelte sich mein Bedienter in 
einen Mantel, streckte sich auf die Bettstelle aus, und verlohr bald 
das Gefühl für den zunehmenden, von allen Seiten hereindringenden 
Sturm. Ich bereitete mich meinerseits zu einem Gleichen auf der 
langen Bank, und in der Nähe des Feuers. Allein mit jedem Augen
blicke ward die Kälte durchdringender, immer schwächer kämpfte 
das sparsame Feuer auf dem Heerde mit den durch die Feueresse 
hereinschlagenden Tropfen. Das Ungewitter wurde wüthender draus- 
sen. Wie das Holz beynahe auf gebrannt war, musste ich mich ent
schliessen nach neuem ausserhalb der Hütte zu suchen, wo man mir 
einen Vorrath desselben angezeigt hatte. Es waren blos dünne Reis
ser, das Holz ist hier eine sehr grosse Seltenheit, und ich fand sie zu 
meinem Erstaunen mit Schnee bedeckt. Da es unmöglich war zu 
schlafen, blieb ich am Heerde sitzen, und beobachtete die Flamme, 
die mit den Winden stritt. Mein Hund lag zu meinen Füssen, er
wachte von Zeit zu Zeit, blickte mich traurig an und seufzte. Ich 
wurde von der Aehnlichkeit meiner Verfassung mit einer in St. Pierre’s 
meist philosophischem Romane geschilderten, lebhaft ergriffen. In 
diesem Augenblick war ich der arme Paria. Um mich herum gab es 
die ganze Nacht hindurch eine heimliche Unruhe, die das Gefühl der 
Einsamkeit noch ängstender machte. Die Kühe blökten, und drängten 
sich zur Hütte; sie schienen die Annäherung eines Wolfes zu 
wittern«37.

Vargas har i denne korte Beskrivelse givet meget mere end et 
Referat af sine Oplevelser i den fattige Stenhytte. Han har med faa 
Streger tegnet sit eget Billede, saa at man lærer væsentlige Grund
træk af hans Personlighed at kende. Under den elegante Verdens
mands Overflade gemte der sig en Kunstners Temperament. Mod
sætningen mellem det aristokratiske Milieu, han til daglig færdedes i, 
og de primitive Livsforhold omkring ham fremkaldte derfor en in
citerende Spænding i hans Sind, og med en Blanding af Umiddelbar
hed og Reflektion oplevede han de fremmedartede Omgivelser. Gang 
paa Gang skulde han paa sine senere Rejser møde Oplevelser af lig
nende Art, men intetsteds saa ofte og saa stærkt som i Norge.

Da Hardangerfjældets uvejsomme Egne var tilbagelagte, lærte 
han de norske Fjordes lunefulde Vande at kende38. Ogsaa der op
levede han Storm og Kulde, men Naturskønheden fik ham til at 
glemme alt, og han har givet smukke Stemningsbilleder af det snart 
storladne, snart idylliske ved disse ensomme Kyster. Man mindes ofte 
Ungdomsnovellernes fine Forening af Poesi og Iagttagelse. Vargas’
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levende Interesse for geologiske, klimatiske og folkloristiske Forhold 
fandt desuden rig Næring, og da han øjensynlig har kunnet tale med 
de jævne Mennesker, der var hans Førere, eller hos hvem han over
nattede, fik han god Oplysning om mange Ting. Han maa have lagt 
sig Prins Christians Formaning39 paa Sinde om Nødvendigheden af 
at lære Dansk for at faa noget ud af sin Rejse, og selv om det var en 
af hans sædvanlige Overdrivelser, naar han fortalte Schubart, at 
han nu talte det omtrent ligesaa godt som Tysk40, saa havde han 
med sit ypperlige Sprognemme tilegnet sig saa meget, at han kunde 
gøre sig forstaaelig og selv forstaa.

Naar Vargas følte en saa mageløs Hygge, da han kørte ind i Ber
gen By, skyldtes det sikkert de mange Dages Strabadser, han havde 
bag sig. Han kunde nu rigtigt værdsætte den Renlighed og udsøgte 
Elegance, der prægede Bygningerne, og han kastede længselsfulde 
Blikke ind gennem de blanke Vinduesruder med de pyntelige Gar
diner. Snart blev han en velkommen Gæst i flere Hjem, saaledes ogsaa 
hos den djærve Biskop og Digter Johan Nordahl Brun41, og naar 
Tusmørket sænkede sig i de kølige Septemberaftner, mødtes han med 
de øvrige Familiemedlemmer omkring Ovnens varmende Lue. Senere 
erklærede han, at han foretrak Bergen frem for alle andre norske 
Byer, og han mindedes med Taknemmelighed de behagelige Familie
kredse, som havde forskønnet ham hans Ophold42.

Ogsaa her beklagede han dog, at Kvinderne tog saa lidt Del i 
Selskabslivet43, og han har i det hele taget haft vanskeligt ved at 
forstaa den Forening af Tilbageholdenhed over for Fremmede og 
Utvungenhed i Sæder, der karakteriserede de nordiske Kvinder. Alle
rede det første Indtryk i Sverrig havde forbavset ham, da han uden 
for Ängelholm mødte to unge Damer, som uden Ledsager i største Ro 
og Ubekymrethed selv styrede en Slæde44, og det samme havde han 
oplevet i Christiania45. Et morsomt Eksempel paa denne frejdige 
Naturlighed har han bevaret i et lille Erindringsbillede fra sin An
komst til Skien en tidlig Morgenstund : »Hier nahm ich mit Erstaunen 
wahr, dass diese (Fenster), selbst im untersten Stockwerke, weder 
Fensterläden noch Vorhänge hatten, und dass eine frevelhafte Neu
gierde sogar sehr leicht in Rücksicht weiblicher Reize befriedigt wer
den konnte, deren Darstellung, im schmeichelhaftesten Vertrauen auf 
die Délicatesse und Schonung der Vorübergehenden, zum Theil dem 
Zufall überlassen war«46. -  At Nordboerne slet ikke nærede denne 
»brødefulde Nysgerrighed«, fordi de ikke følte Sydlændingens frivole 
Glæde ved det pikante og dulgte var noget, han vel efterhaanden
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konstaterede som en Kendsgerning, men næppe nogensinde til
egnede sig.

Fra Bergen foretog Vargas flere Udflugter til Omegnen og be
søgte bl. a. Marmorbruddet i Hopholmen, hvor man samme Sommer 
havde fundet en usædvanlig stor og smuk Blok, som man havde 
tænkt at save i Stykker til Inskriptionsplader paa Christiansborg47. 
Da Vargas havde set den, blev han saa begejstret over dens Skønhed 
og Omfang, at han mente, den burde bevares i sin Helhed, og den 
blev derfor liggende urørt. Man savnede dog Midler til at faa den 
svære Blok ført til Danmark49, og da det endelig var besluttet at lade 
100 Soldater fra Bergen hjælpe til ved dens Transport til Havet50, 
hindrede den engelske Flaade enhver Mulighed for Overførelsen51. 
Med Norges Afstaaelse gik da ogsaa den tabt. løvrigt mente Vargas, 
at det kun var et lykkeligt Tilfælde, der havde bragt denne Marmor
sten for en Dag, og at man ellers ikke kunde vente sig værdifulde 
Fund ved Hopholmen52.

Bortrejsen fra Bergen gik over Aardalen, hvis nedlagte Gruber 
var Genstand for en nøjere Undersøgelse, og Vargas mente, at det 
i høj Grad vilde lønne sig at genoplive de righoldige Kobberværker53. 
Han stod nu foran Sognefjeld, som han ogsaa maatte over. Turen 
kunde gøres paa een Dag, fordi det var smallere end Hardanger- 
fjeldet, men det var langt mere øde, og Overgangen meget farlig, 
særlig i Vintermaanederne. Da Vargas i den mørke Morgenstund be
gav sig ud paa denne Færd, var hans Sind i ganske særlig Grad mod
tageligt for det romantisk-uhyggelige i Naturens store Linjer. Faklerne 
oplyste de fugtige Stenes besynderlige Former og Klippespalternes 
trolddomsagtige Uhygge, dunkle Skygger vekslede med Vandfaldenes 
mælkehvide Skumstriber, der hang lodret ned fra Luften. Store spidse 
Stenblokke spærrede Vejen overalt, og det gik stejlt opad. Han kom 
dog over uden noget Uheld, men den legemlige og sjælelige Anspæn
delse havde været saa stor, at han den følgende Nat ikke kunde finde 
Hvile i Søvnen54.

Gennem Gudbrandsdalen naaede han Foldalen og Frederiksgave, 
og efter at have undersøgt de derværende talrige Miner, som var i 
udmærket Drift, fortsatte han til Røraas, hvor han ankom den 28. Ok
tober 1810 og tog Ophold for Vintermaanederne55. Et Brev herfra 
til Schubart, skrevet 12. November, taler et ganske andet Sprog end 
det tidligere fra Christiania. Her er ingen vemodig Tilbageskuen til 
det skønne Italien, men alt er Nutid og Fremtid, en Fylde af Planer 
og Forhaabninger. Brevet giver Udtryk for den Opfattelse, at der i
10
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Aardalen vilde være større Muligheder for en fremtidig Industri end 
i Røraas, fordi flere af Kobberlejerne der var sølv- og guldførende, 
og Vargas nærede desuden det Haab, at Kongen vilde sætte ham i 
Spidsen for Kongsberg Bjergværker. Men han hævdede atter, at de 
Herrer, der i Øjeblikket bestyrede dem, bedrog Kongen og var ra
sende, fordi han var kommet paa Inspektion. Det hele var som en 
Hvepserede, og han havde ikke i Sinde at stikke Haanden i den og 
endnu engang blive et Offer, hvis han ikke fik Sikkerhed for nogen 
Støtte fra Hoffet. Han ønskede derfor at faa tildelt en Titel af 
Kongen, der kunde vise, at han hørte til det danske Monarki, og 
som gav ham Autoritet. Schubart havde øjensynlig foreslaaet ham at 
blive Kammerherre, og Vargas havde ikke straks forstaaet Betydnin
gen af en saadan Udnævnelse, men nu var han ivrig for at faa Ven
nens Støtte til Opnaaelsen deraf. Han fortalte glad om en smigrende 
Skrivelse, han havde modtaget fra Kongen og et venligt Brev fra 
Schimmelmann, og han ventede paa Ordre hjemmefra, om han 
skulde fortsætte Rejsen eller vende tilbage56.

Fra de første Vintermaaneder i Røraas er der ogsaa bevaret et 
Brev, hvori Prins Christian besvarer Vargas’ lange Skrivelse fra 
Kongsberg og atter tilkendegiver sit Ønske om at ville støtte hans 
Fremtidsplaner med Hensyn til Reorganisationen af dette Etablisse
ment. Prinsen bruger endogsaa de stærke Ord, at han vil være evig 
taknemmelig for en Plan til Genrejsning af Minedriften. Han mener, 
at denne og Skovvæsenet bør sortere under et Departement, der er 
uafhængigt af Domænekamret, og at Vargas bør knyttes til den lokale 
Administration, »car, sans vous flatter, je n’ai jamais connu un homme 
plus zélé pour une chose auquel son devoir ne l’attache pas directe
ment«. — Prinsen indskærper dog ogsaa paany Vanskeligheden ved 
Vargas’ Forehavende og Nødvendigheden af at udvise den største 
Forsigtighed over for Grev Reventlow. Denne kendte ikke de ind
sendte Rapporter til Kongen, og Vargas maatte derfor hverken tale 
eller skrive om Bjergværkerne til nogen undtagen til Grev Schimmel
mann, der var den eneste, med hvem Kongen havde drøftet Sagen57.

Prinsens Brev kom for sent til at standse Vargas’ Meddelelses
trang. Paa dette Tidspunkt havde han allerede betroet sig til sin 
gode Ven Munter og med vanlig Aabenmundethed givet Udtryk 
baade for sin Kritik og sine egne Ønsker. Han nærede en saa absolut 
Tillid til Vennens Diskretion, at han endog bad ham støtte sig paa 
indirekte Maade ved at sondere Terrænet i den Reventlowske Kreds, 
hvor man maaske ikke syntes om den Indberetning, han havde givet
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Kongen fra Kongsberg, og endnu mindre billigede den voksende Ind
flydelse og Myndighed, han sandsynligvis snart vilde opnaaK Vargas 
indrømmede, at han følte sig pinlig berørt ved at optræde som Kri
tiker og Dommer over for en Mand som Grev Reventlow, der havde 
været ham saa god en Støtte i København, og i hvis Hjem han var 
blevet hjerteligt modtaget, men han kunde ikke lade sig standse af 
personlige Følelser58.

Havde Vargas saaledes allerede paa et væsentligt Punkt handlet 
mod Prins Christians Formaninger i Brevet, saa bragte dette ham til 
Gengæld Forstaaelsen af, hvor stor Betydning det vilde faa for ham, 
hvis han kunde vinde Grev Schimmelmann for sig. I et Brev fra den 
18. Februar meddelte han derfor Greven Resultatet af sine Undersø
gelser af Bjergarbejderne og erklærede, at hvis der ikke blev gjort 
noget alvorligt, vilde Røraas og Foldalen i mindre end 50 Aar dele 
Skæbne med de andre Miner og Skovene : »Le voyageur Métallurgiste 
n’en trouvera que des traces pour les mouiller de ses larmes«. Des
uden gentog han sine Udtalelser fra Rapporten til Kongen, hvori han 
havde karakteriseret Bjergværksdriften i Norge som Uorden og Rov- 
begærlighed og Ledelsen som en Bande egoistiske Købmænd. Schim
melmann maatte ikke tro, at disse Ord var overdrevne, snarere var 
det kun Halvdelen af Sandheden. Intet delvist Hjælpemiddel kunde 
frelse den norske Industri, men denne var saa rig paa Muligheder, at 
den paa faa Aar kunde blive en Hovedstøtte for de danske Finanser. 
Kongen maatte i saa Fald bestemme sig til, ligesom man havde gjort 
det i Frankrig, at skabe et regulært Korps af Mineingeniører og til at 
sørge for en bedre og mere koncentreret Ledelse af Skovbruget59.

Da Vargas sendte Grev Schimmelmann denne Indberetning, 
havde han sikkert store Forhaabninger om selv at blive sat i Spidsen 
for det nye »koncentrerede Styre«, og i et samtidigt Brev til Prins 
Christian lovede han at vie hele sit Liv til en saadan Opgave, hvis 
den blev ham betroet. Hans Glæde over Prinsens hjertelige Ord i 
det sidste Brev fik Udtryk paa en rørende, impulsiv Maade: »Me 
trouvant trop peu d’importance pour me résoudre å parler de moi, 
j’oserai seulement dire deux mots sur un passage dans la lettre de 
Votre Altesse Royale, qui a touché a la corde la plus sensible de mon 
coeur, et m’a pénétré d’une reconnaissance qui sera Fame de ma vie 
jusqu’ å mon dernier instant. Loin de ma famille, laquelle par les 
malheurs des temps qui atteignent toutes les destinées, j ’ai peu d’espé
rance de rejoindre jamais, ayant perdu tous mes amis de jeunesse a 
un seul près, ayant presque totalement renoncé au mariage, aucun
io*
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intérêt personnel ne pourra plus me distraire dans Fexercice de mes 
dévoirs, et toutes les affections de mon ame seront invariablement 
concentrées dans l’amour, dans l’amitié pour mon Souverain. Ma vie 
peut être décolorée, tous les autres liens peuvent être brisés, mais ce 
que je dois aux bontés du Roi, et a Votre confiance, Monseigneur, 
donnera toujours a mes yeux un prix sensible å ma destinée60«. 
Gennem disse stærkt personlige Ord, der er mere følelsesfulde, 
end det er almindeligt under vore Himmelstrøg, og som vel ogsaa 
lover mere, end Vargas var Mand for at kunne holde, klinger 
der en Tone af ægte Taknemmelighed. Man forstaar, at hans 
fyrstelige Ven maatte føle Sympati for den hjemløse Fremmede, der 
saa ganske overgav sig selv og sin Fremtid i hans Hænder. Desuden 
havde han aabenbart Tillid til Vargas’ Evner som energisk Orga
nisator, men hans Velvilje havde ogsaa andre Aarsager. De Breve, 
han modtog fra Norge, talte stadig om indsamlede Mineraler, der 
skulde tilfalde hans Privatsamling, og som han glædede sig meget til 
at modtage, og de indeholdt desuden adskillige videnskabelige Iagt
tagelser, der laa inden for hans Interessesfære. Saaledes sendte Vargas 
kort efter sin Ankomst til Røraas en udførlig Beskrivelse af de norske 
Bjerges geologiske Mærkværdigheder, som han hævdede havde lært 
ham mere end mange Aars Ophold i Pyrenæerne, Alperne og Apenni- 
nerne. Han følte det, som var han her kommet ind i selve Naturens 
Værksted og var blevet Øjenvidne til dens Processer. Det ejendomme
ligste Fænomen, han havde iagttaget, var Granitformationerne i Har- 
dangerfjeldet, hvor det syntes, som om Naturen havde lagt et Leje 
af ren Feldspat oven paa et Leje af ren Kvarts og øverst en Skorpe 
af nyere Granit (Feldspat, Kvarts og Glimmer), som selv det mest 
øvede Øje ikke kunde skelne fra Urgranit. Vargas mente heraf at 
kunne drage den Slutning, at man maatte opgive den hidtidige 
Forestilling om Granitmasserne som det fundamentale i alle Bjerge 
og som den oprindelige Kerne i vor Klode, og at Granitten maaske 
kun var et Lag oven paa rene Lejer af Kvarts og Feldspat. Paa den 
Maade skulde den kemiske Dannelse være senere end de rent me
kaniske, successive Aflejringer61.

Vargas forsøger her at give en Forklaring paa de ejendommelige 
norske Lejringsforhold, der allerede havde fængslet de tyske Geologer 
v. Buchs og Hausmann’s Opmærksomhed paa deres Studierejser i 
Norge faa Aar tidligere. Problemet er behandlet hos begge disse For
fattere62, desuden af den italienske Naturforsker Breislak63 og lidt 
senere af den norske Geolog M. Keilhau64. Uanset Værdien af Vargas’
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Hypotese65 har den utvivlsomt virket fængslende paa en interesseret, 
ikke fagkyndig Amatør som Prins Christian og har givet ham det 
Indtryk, at Vargas ikke blot havde Iagttagelsesevne, men ogsaa Origi
nalitet og videnskabelig Dømmekraft. Naar denne Naturforsker saa 
desuden var en sleben Hofmand og et charmerende Menneske, var det 
intet Under, at Prins Christian hurtigt sluttede sig til ham i Fortrolig
hed og Venskab, og Vargas havde nu faaet en Beskytter, der skulde 
blive af allerstørste Betydning for hans Fremtid.

Brevforbindelsen med Danmark og de store Fremtidsplaner var 
sikkert kærkomne Adspredelser for Vargas under hans Ophold i 
Røraas. I den lange Vinter med det barske Klima savnede han sine 
Bøger og sin Guitar66, og den selskabelige Omgang har næppe heller 
været meget oplivende for ham, skønt han stod i det bedste Forhold 
til Kobberværkets Direktør, Bergraad Erik Knoph67. Hos denne elsk
værdige og dannede Familie tilbragte han sine fleste ledige Timer, og 
i sin Bog har han givet et godt Indtryk af Hyggen og Samhørigheden 
i et saadant lille Samfund: »Um das innere Wesen der Norwegischen 
Geselligkeit kennen zu lernen, ist der Winter immer die bequemste 
Jahrszeit. Jedes Haus wird dann zu einem eigenen durch sich selbst 
bestehenden Staat, und unabhängig von allen Umgebungen. Die Fa
milie, von kurzen Tagen, trüben Wolken und unfreundlichem Wetter 
innen gehalten, schliesst sich in sich selbst ein; kommen mehrere von 
ihnen auf Tage zusammen, so machen gleiche Umstände die Ver
bindung noch inniger, der Gedankenwechsel wird zwanglos, höchst 
unbefangen und vertraulich. Der Kreis der Ideen ist nicht sehr aus
gedehnt, man hat ihn schon seit Jahren erschöpft, selbst kleinerer 
Vorfälle gibt es weniger, so müssen dann besonders bey Männern, 
denen bey Entfernung und schwierigem Postumlaufe zuweilen sogar 
politische Materien abgehen, Tabackspfeife, Punschglas und Karten 
die langen Stunden zwischen Theezeit und Abendessen erfüllen. Aber 
man erstaunt, wenn man einmal der Art des Zusammenseyns gewohnt 
ist, über die zuthunliche Gutmüthigkeit, über den rechtlichen Geist, 
und die behagliche Fülle des gesunden Menschenverstandes, welche 
den Gedankenaustausch wo nicht beleben, doch in einem erfreulichen 
Daseyn erhalten«68.

Et oplivende Intermezzo i Vinterens Ensformighed var en Udflugt, 
han den 3. Januar 1811 foretog til nogle nærboende Lappefamilier. 
De mærkelige Livsforhold, han her fik Lejlighed til at betragte, og 
Befolkningens uskønne Ydre fængslede ham, men vakte ogsaa hans
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Afsky. Først den følgende Vinter skulde han lære denne Folkestamme 
nærmere at kende69.

Ved Foraarets Komme brød Vargas op fra Røraas, og kort før 
Afrejsen sendte han et Brev til Miinter, hvori han med Ængstelse 
talte om den frygtelige Krise, der muligvis forestod gennem den 
truende Krig med Sverrig Han mente, at Norge vilde gaa uhjælpelig 
tabt, hvis Kongen ikke personlig kom derop eller i det mindste sendte 
Prins Christian. For sit eget Vedkommende nærede han Haab om at 
kunne fortsætte sin Rejse, men da den i sig selv kunde være farlig 
nok, havde han truffet den Ordning, at alle hans Efterladenskaber i 
Tilfælde af hans Død skulde sendes til Miinter. Hele hans Korrespon
dance skulde i saa Fald tilintetgøres, medens Rejsedagbogen skulde 
overgives Kongen. Af Kasserne med Mineraler, der vilde blive sendt 
til Etatsraad P. J. Monrad, skulde der først udvælges, hvad Kongen 
og Prins Christian havde Brug for, Resten kunde Monrad beholde. 
Om de øvrige Effekter maatte Schubart træffe Afgørelse. Hvis der 
blev Krig med Sverrig, vilde Vargas dog naturligvis straks vende til
bage, og han frygtede, at Forholdene var langt alvorligere, end man 
drømte om i København. Dramatisk hedder det til Slut: »La main, 
mon frère, jusqu à la mort!«70

Den 16. Marts 1811 fortsattes Rejsen til Trondhjem71, hvorfra et 
nyt Brev naaede Miinter. Vargas udtalte sig her med en forbløffende 
Frimodighed om sit Forhold til den danske Konge og hans Regering. 
Et vigtigt Bilag til Brevet var en Afskrift af en Skrivelse, han havde 
modtaget fra Frederik V I72, hvori denne udtrykte sin Tilfredshed 
med den tilstillede Rapport73 og sin Billigelse af den paatænkte Fort
sættelse af Rejsen. Kongen forsikrede, at han nok skulde vide at vur
dere den Iver, Vargas havde vist for Landets Interesser og ved hans 
Tilbagekomst drage Omsorg for at udnytte hans Kundskaber. -  Disse 
anerkendende Ord fra allerhøjeste Sted havde aabenbart styrket 
Vargas’ Selvfølelse betydeligt, og han nøjedes nu ikke med at angribe 
den norske Bjergværksbestyrelse, men rettede sit Skyts direkte mod 
Reventlow selv. Han fortalte Miinter, at Reventlow havde overrakt 
Kongen en ny Plan for Minedriften, en Plan, som sikkert var en 
Samling Dumheder, der vilde faa hele Europa til at dø af Latter! 
Det undrede ham dog ikke, at Greven var en Modstander af hans 
Reformplan, for hvordan kunde det være anderledes, naar den gik 
ud paa at fjerne de uvidende Slyngler, som Reventlow beskyttede, og 
afskaffe det uhyrlige Magtmisbrug af Minerne? Fremtiden skulde 
nok vise, at det kun var Udygtighed og Uvidenhed, der havde kørt
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det hele Foretagende i Sænk. Kongen var ikke blind for dette Fak
tum, men hvorledes skulde han sige til sine Medarbejdere, at de var 
totalt aandssvage netop paa det Omraade, de troede var deres Spe
ciale? Naar Kongen nu ønskede Rejsen fortsat, var det sikkert, fordi 
Reformen endnu ikke var tilstrækkelig forberedt, og fordi Vargas paa 
den Maade kunde indsamle en Række Kundskaber, der før eller se
nere kunde udnyttes til Gavn for den nationale Industri74.

Det er let forstaaeligt, hvis Vargas var ængstelig for, at de oven
for anførte kategoriske Udtalelser skulde blive bragt videre. Han ind
ledede da ogsaa Brevet med at forsikre Munter om sin ubegrænsede 
Tillid, men understregede samtidig, at denne ikke maatte gøre sig 
forkerte Forestillinger om Venskabsforholdet mellem Vargas og Schu- 
bart og derfor endelig ikke delagtiggøre Schubart i de fortrolige Med
delelser, han modtog fra Norge, og som var bestemt for ham alene75.

Det virker unægtelig pinligt at møde en saadan Forbeholdenhed 
i Omtalen af Schubart, som mere end noget andet Menneske havde 
staaet ved Vargas’ Side i onde og gode Dage, og hvem han i Grunden 
havde at takke for al sin Velfærd. Man bør dog næppe opfatte det 
som Utaknemmelighed eller Troløshed mod den gamle prøvede Ven. 
Sagen var den, at Vargas’ Fremtidsplaner i Øjeblikket var af en saa 
delikat Natur, at han først og fremmest maatte kunne stole paa den 
Mands Diskretion, han søgte Raad hos, og Schubarts letvakte Begej
string kunde maaske undertiden gøre ham mindre diplomatisk, end 
han ifølge sin Uddannelse og Livsgerning burde være. Desuden var 
Vargas ved sin stærke Kritik af det norske Bjergvæsen som tidligere 
bemærket kommet i en vanskelig Stilling til Grev C. D. Reventlow, 
der var Svoger til Schubarts Søster Grevinde Sybille, saa at han vel 
ogsaa af den Grund kunde ønske sine Betragtninger hemmeligholdt.

Om han ikke i sine haarde Anklager skød langt over Maalet, er 
et andet Spørgsmaal. Andre har ganske vist udtalt sig paa lignende 
Maade, men man har dog en Fornemmelse af, at Vargas’ Dom var 
lovlig summarisk og uden Forskel ramte baade skyldige og uskyldige. 
Hans Forkærlighed for store Ord og Projekter maa heller ikke glem
mes, og det var jo i høj Grad sine egne Interesser, han kæmpede 
for. Derfor var det nok rigtigt, naar Kongen i denne vanskelige 
Sag indtog en forsigtig og henholdende Stilling, og Fortsættelsen af 
Rejsen vandt i hvert Fald Tid for Regeringen til en Undersøgelse af 
Forholdene. I et følgende Brev til Münter hører man da ogsaa, at 
Reventlow i Sommeren 1811 personlig var rejst paa Inspektion til 
Norge, og Vargas’ Forudfølelse af fejlslagne Forhaabninger spejlede
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sig tydeligt i hans bitre Kommentarer: Hvad i Himlens Navn kunde 
Reventlow begribe af det hele, han, som var uden de simpleste For
kundskaber, fyldt af personlige Fordomme og stædig i sin Vedhængen 
ved de gamle Systemer? Utvivlsomt var han den Mand i Kongeriget, 
der mindst kunde bedømme Tingene efter en større Maalestok!76

Af den Dagbog, som Reventlow har ført paa sin Rejse, faar man 
unægtelig heller ikke Indtryk af megen Specialkundskab, men til 
Gengæld viser den en ærlig Vilje til at sætte sig ind i de forskelligste 
Forhold. Ved Kongsberg inspicerede han med Tilfredshed »Industrie 
Anstalterne«, det vil sige de nye Foretagender, der var sat i Gang 
for at afhjælpe Arbejdsløsheden, men han fandt Skovbruget i en daar- 
lig Stand, og Skolerne lod meget tilbage at ønske. Om Esmarch havde 
han kun Lovord og karakteriserede ham som »en tusind-Kunstner i 
den gode Forstand«. Med Hensyn til det egentlige brændende Problem, 
Sølvværket, var han derimod noget usikker i sin Bedømmelse. Han 
anfører saaledes, at Assessor Henckel havde forevist ham »en Be
regning over Hyttekosteme, efter hvilken 190.000 rd. skulde være 
vundne paa Sølvet, som tilgodegjøres for Interessenterne«, men Re
ventlow maa ærligt tilføje: »Jeg formaaede ikke at bedømme den, 
men formoder, at alle Data nøje vil blive gjennemgaaede i Rente
kammeret«. Der er her Tale om de enkelte Gruber, som blev drevet 
for privat Regning, og det var uden Tvivl paa dette Punkt, der 
trængtes til en sagkyndig Undersøgelse. Men en saadan var Revent
low ikke i Stand til at gennemføre. Før sin Afrejse fra Kongsberg 
havde han dog en Konference med Overbergamtets Medlemmer, 
hvor han indtrængende lagde dem deres Pligter paa Sinde og 
»søgte at paadrive Virksomhed og Eenighed til Kongens Tjenestes 
Fremme«77.

Om Vargas bringer Dagbogen ikke et eneste uvenligt Ord. Tvært
imod omtaler Reventlow den Fremgangsmaade, Vargas havde fore- 
slaaet ved Tømningen af en vandfyldt Grube i Røraas og fremhæver 
den som bedre end Esmarchs og Henckels Forslag i samme Sag78. 
Alligevel saa Vargas rigtigt, naar han ikke ventede nogen Tilslutning 
fra Reventlow til sine gennemgribende Reorganisationsplaner. Der 
er i Dagbogen ikke den mindste Tale om et muligt Systemskifte i 
Ledelsen af Bjergværkerne og ikke Spor af den hellige Harme og 
Reformiver, der fyldte Vargas.

Resultatet af Reventlows Inspektionsrejse indskrænkede sig da 
ogsaa til et Forslag om en ny Anordning for Bjergvæsenet, om hvilken 
Vargas sagde, at han frygtede, den vilde blive en ny »Gode d’incon-
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gruités ruineuses«79. I et Brev til Prins Christian klagede han over, 
at den englegode Konge paa denne Maade blev lammet i sine For
holdsregler af de ledendes Umed gørlighed. Men hvorledes skulde det 
blive anderledes, naar man med Stædighed hagede sig fast i gamle 
Forestillinger, fordi man frygtede for, at en virkelig gennemgribende 
Reorganisation vilde afsløre den hidtidige Administrations Siethed?80

Vargas forstod imidlertid, at han nu kun havde at afvente Kon
gens Afgørelse paa Grundlag af hans egne og de Reventlowske Ind
beretninger. Alle Planer om Forandringer i Minedriften forsvandt 
derfor for en Tid fra hans Breve, maaske ogsaa fordi Rejsen efter- 
haanden førte ham bort fra de egentlige Bjergværksegne, stadig læn
gere mod Nord.*

I Trondhjem blev Vargas ca. en Maaned81, og ligesom i Chri
stiania fandt han Byens Selskabsliv dødt og de Personligheder, han 
mødte, uden Interesse82. Selv den djærve Biskop P. O. Bugge fik 
følgende haarde Skudsmaal: »un homme d’esprit, mais il est vuidc 
de tout son côté gauche«83. Med denne Mand havde han endda Lej
lighed til at mødes paa et fælles Interesseomraade, der kunde have 
afgivet Grundlag for Sympati. Bugge var nemlig Vicepræsident i 
det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem, hvis Præsident 
var Prins Christian, og Selskabet havde dels ved Gaver og dels ved 
Køb erhvervet sig en naturhistorisk Samling, der ogsaa indeholdt 
Mineraler. Sammen med Biskoppen besøgte Vargas flere Gange 
dette Naturaliekabinet, men i et Brev til Prinsen fortalte han, at 
han fandt det meget ufuldstændigt og navnlig utilfredsstillende ord
net. Testamentariske Gaver henlaa endnu indpakkede og med for
kerte Etiketter, og de forskellige Dele var ikke indarbejdede i hin
anden. Bibliotekaren, Berghauptmand Heltzen kunde med sin bedste 
Vilje ikke overkomme Ordningsarbejdet, og Selskabet befandt sig i 
det hele taget efter Vargas’ Mening i en Nedgangsperiode. Skønt det 
paa adskillige Maader bidrog til at fremme den nationale Industri, 
var der andre vigtige Opgaver, der forsømtes. Ved en vidtforgrenet 
Korrespondance med Præsterne vilde man f. Eks. kunne indsamle 
meget interessant Materiale, men dertil krævedes en Fremskridtsaand, 
som Vargas ikke vidste, hvordan man kunde indgyde Selskabet. Dets 
Medlemmer var enten mismodige eller ligeglade, de kendte knap 
hinanden, og der afholdtes sjældent Møder. Man tilskrev i Reglen 
Vicepræsidenten, Biskop Bugge Skylden for denne Slaphed, men 
herom mente Vargas sig ikke beføjet til at dømme84.

Det var en streng Kritik, der rettedes mod det gamle, hæderkro-
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nede Selskab, og den blev maaske ikke uden Virkning. I September 
samme Aar fik Selskabet nemlig en Række nye Statuter, der bl. a. 
ændrede dets Styresæt saaledes, at Vicepræsidenten ikke mere blev 
eneraadende, men fik de tre Klasseformænd som Meddirektører. 
Usandsynligt er det ikke, at Vargas’ Udtalelser har tilskyndet Prins 
Christian til en saadan Nyordning, og ogsaa i økonomisk Henseende 
blev der sørget for en Opmuntring, idet Selskabet ved en kongelig 
Resolution af 14. December 1811 fik et aarligt Tilskud paa 1000 Rdl. 
af Statskassen85.

Den korte Tid, Vargas opholdt sig i Trondhjem, gav altsaa mulig
vis Stødet til betydningsfulde Forbedringer for Byens lærde Societet, 
men selv befandt han sig ikke vel og var uden Tvivl‘ lykkelig, da han 
den 9. M aj86 begyndte den lange Sejltur mod Nord, langs den for
revne Kyst, forbi Lofoten og Tromsø til Finmarkens vildsomme Egne. 
Under denne sidste Del af Rejsen undersøgte han stadig Jordbunds
forholdene med Henblik paa en eventuel industriel Udnyttelse og 
fremsatte f. Eks. Planer om Anlæggelsen af en Fabrik ved Ranen, 
hvor der skulde findes Mængder af Jern og sølvholdigt Svovlbly, der 
strakte sig helt over til Sverrig87. Samtidig fortsatte han ivrigt sin 
Indsamling af Mineraler og kunde fra Bodøe afsende den 27. Kasse 
til Prins Christian88.

Det var ret ukendte Egne, Vargas kom igennem, og han havde 
en vaagen Sans for de geografiske og etnografiske Ejendommelighe
der, de frembød. Skønt han ofte var i Fare under de stærke Storme 
paa Havet og maatte sove i Baaden, hyllet i sin Pels89, var han 
ukuelig oplagt til at iagttage og notere, hver Gang han kom i Land. 
Hans Rejsebeskrivelse bringer derfor en Rigdom af detaljerede Op
lysninger af konkret Art, men den rummer desuden adskillige lyriske 
Naturbilleder, saaledes f. Eks. Oplevelsen af det nordlige Ishav. Den 
21. August besteg han som den første Rejsende helt alene Fjeldet ved 
Nordkap90, krybende paa Hænder og Fødder, med Fare for at styrte 
ned i den stejle Afgrund, og fra Toppen saa han ud over de takkede 
Bjergkæder og Polarhavets uendelige Flade. Naturens Storladenhed 
greb ham stærkt: »Kaum lässt sich das Gefühl der Einsamkeit und 
Verlassenheit ausdrücken, das mich hier oben befiel, wo entfernt von 
menschlicher Theilnahme und Hülfleistung nur das Geräusch des 
von Westen herandringenden Weltmeeres und einzelne Laute der See
vögel verriethen, das Leben sey in der stummen Wüste noch nicht 
gänzlich erloschen. Hier oben wächst kein Gras mehr, nicht einmal 
Moos«91.
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En ensom Mand var fra Italiens Kulturbyer naaet til Europas 
nordligste Punkt og tegnede her sin mørke Silhuet mod den kolde, 
klare Himmel. Selv en vildsom Trækfugl følte han sig maaske i Slægt 
med de flakkende Fugle, der skrigende kæmpede mod Havets og 
Stormenes evige Brusen.

Den følgende Nat bragte ham dog atter i nær Berøring med Men
neskenes Børn. Tvunget af Uvejr maatte han søge Tilflugt i en Fisker
hytte ved Skarsvog, hvor allerede en talrig Forsamling af Lapper laa 
lejrede om Baalet. Luften var ubeskrivelig forpestet af en Bunke for- 
raadnende Fiskehoveder uden for Huset. Gennem det utætte Tag 
strømmede Regnen ned, men en munter Snakken fortsatte Natten 
igennem, selv efter at det hele Selskab splitternøgne havde søgt Hvile 
i det ene Hjørne af Hytten. Vargas havde her Lejlighed til at lære 
Lappernes Humorsans at kende og deres Evne til at fortælle i et liv
fuldt, billedrigt Sprog. Som et Eksempel paa deres Brug af Lignelser 
anfører han, at de kaldte en Drukkenbolt for en Baad, der trækker 
for meget Vand! -  Han var iøvrigt klar over, at ligesom han selv i 
denne Nat blev opvartet med tidligere Rejsendes Meriter, vilde hans 
Person i Fremtiden blive Midtpunkt i adskillige gode Historier92.

Med Baad og Hest gik Rejsen saa videre til Vadsø, hvorfra han 
i et Brev til Münter fortalte om de svage Spor af tidligere Kulturer, 
han havde fundet i disse fjerne Egne93. Her afventede han Vinterens 
Komme for i Rensdyrslæde at kunne foretage Turen over Laplands 
tilfrosne Søer og Moradser. Den 4. November blev han snøret fast i 
den baadformede Slæde, der i Begyndelsen voldte ham mange Kva
ler. Fødderne frøs i den snævre Pose, og Ryglænet gav ham ulide
lige Smerter, medens det samtidig under den hurtige Fart var meget 
vanskeligt at holde Ligevægten paa den smalle Køl. Straks den første 
Dag løb hans Rensdyr løbsk, Slæden væltede, og han slap kun fra 
det med Livet, fordi Tovet gik i Stykker, saa at han ikke blev slæbt 
mere end nogle faa Skridt94.

Slædefarten gik i Begyndelsen gennem de saakaldte Fællesdistrik
ter, der var halvt norske, halvt russiske, og efter den første Dags 
timelange, anstrengende Kørsel, der tilsidst havde formet sig som et 
livsfarligt Væddeløb mellem Rensdyrene over en tilfrossen Sø, an
kom Vargas dødtræt til en lille Lappehytte, hvor han skulde over
natte. En Flok Kvinder sad om det rygende Baal i Hyttens Midte. 
Vargas hyllede sig i sin Kappe for at beskytte sig mod den kolde 
Træk gennem Bræddevæggen, medens han med et halvt Øre lyttede 
til den uforstaaelige Pludren omkring ham. Natten gik taaleligt, men
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Dagslyset aabenbarede et utroligt Griseri. Morgenmaaltidet bestod i 
en stor Rensdyrknogle, som alle de tilstedeværende efter Tur graa- 
digt gnavede paa, hvorefter man skar Stykker af en Ost og delte den 
rundt. Ostekniven anvendtes derpaa til Rensning af Haar og An
sigt. Vargas bemærker hertil stilfærdigt, at han ikke paa Forhaand 
havde kunnet forestille sig en saadan Anvendelse! En af Kvinderne, 
Madam Makri, skiftede nu ugenert fra Nattøj til Rejsetøj. Man for- 
staar, at Vargas længtes ud af Hyttens beklumrede Atmosfære. Med 
alle Sanser indsugede han den rene friske Skønhed udenfor, hvor 
Morgensolen farvede de vældige Snemarker rosenrøde og blandede 
sit Lys med det blege Maaneskær95.

Heldigvis blev det næste Nattekvarter adskilligt bedre, og det er 
med en sand Fryd, Vargas beskriver den unge, kønne Lappekone, 
der modtog dem i et velbygget Bjælkehus med Kamin, Sovebænk og 
rigtige Glasvinduer, og trakterede dem med friskfangede Foreller. 
Han havde nu Overskud nok til at more sig over Madam Makri, der 
med sit treaarige Barn var fulgt med paa Rejsen, og som ogsaa nød 
de komfortable Forhold. Det stivfrosne, stramt indbyltede Barn blev 
som en anden Spadserestok stillet op til Kaminen for at tøes op og 
derefter løst ud af sit Hylster. Det gnaskede glad af Vargas’ med
bragte Fødevarer, og han har utvivlsomt med en Blanding af Med
ynk og Afsky iagttaget det lille Væsen, som saa aldeles forhungret ud 
og allerede havde et Oldingeansigt96.

Den 12. November naaede Vargas til den første samlede Bebyg
gelse efter Afrejsen fra Vadsø, Peldovuoma, og fra nu af var der 
banede Veje og bedre Boligforhold. Endnu engang maatte han dog 
køre op over et Bjerg med Fare for at blive hængende i Buske og 
Træer eller at miste Herredømmet over de vilde Rener, da det gik 
stejlt nedad. Saa var ogsaa de værste Trængsler overstaaet. I Midten 
af November kunde han endelig strække sine maltrakterede Lemmer 
i en rigtig, rummelig Slæde forspændt med Heste, og den 16. satte 
han over den øvre Torneelv til Sverrig97.

Takket være sin umættelige Rejselyst havde han med godt Humør 
fundet sig i de ubekvemme Trafikforhold, den grove Kost og det 
ufattelige Smuds, som de fleste Lappefamilier levede i, men det var 
alligevel en Nydelse, da de svenske civiliserede Smaabyer modtog ham 
med deres Renlighed, Skønhedssans og Komfort. Karakteristisk er 
det, at Vargas i de nordligste Egne især havde følt sig frastødt af 
Kvindernes Mangel paa Delikatesse i Klædedragt og Væsen, og at
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han derfor nu glædede sig ved at se dem blive pynteligere og ivrige 
for at behage98.

Efter denne Slædefart paa 130 Mil99 hvilede Vargas sig i 10 Dage 
i Torneå og mødte der til sin Overraskelse et forfinet Selskabsliv, 
som han ikke havde ventet at finde saa højt mod Nord. En Del pen
sionerede Officersfamilier havde taget Ophold i Byen, der var en af 
de billigste i Sverrig at leve i, og efter de mange Maaneders Primitivi
tet var det sikkert en behagelig Forandring for Vargas at konversere 
Damerne paa Fransk og Italiensk og at lytte til deres Musiceren. -  
Ogsaa alvorligere Stemninger bevægede dog hans Sind. En Søndag 
søgte han ind i Torneås lille Kirke, hvor Menigheden var yderst faa- 
tallig, idet der foruden Præst og Degn kun var to gamle Koner til 
Stede100. Man tager næppe fejl, naar man tænker sig, at Vargas var 
fyldt af Taknemmelighed over den lykkelige Gennemførelse af saa 
farlig en Rejse, men maaske følte han det ogsaa som en Smerte, at 
det dejlige frie Eventyrliv var forbi. Der var nu et Regnskab, der 
skulde aflægges, og en uvis Fremtid ventede forude.

Over Luleå og Haparanda gik Rejsen atter sydpaa, langs den 
botniske Bugt, hvor adskillige Jernhamre og Smedjer blev besøgt, 
videre over Ångermanland og Jämtland til den norske Grænse101. 
Kulden tog til, og den 19. December var Temperaturen lavere, end 
den havde været paa hele Lap landsfærden. Ved -i- 27° frøs hans 
Vandglas 6 Tommer dybt til Bunden102, og han mærkede en sviende 
Brand i sit Ansigt103. Det var da rart at vide, at man nu nærmede 
sig hjemlige Egne, og det virker helt rørende at høre hans Glæde 
ved den 21. December at passere Grænsen fra Sverrig til Norge: 
»Mit unbeschreiblichen Gefühlen sah ich das erste Norwegische Thal 
wieder mit seiner charakteristischen Rauheit; ich kam aus dem Frem
den ins Heimische ; gewohnte Gestalten und Sitten sprachen mir einen 
rührenden Willkommen zu«104. -  Saa fjernt havde han været, saa for
ladt havde han nu og da følt sig, at Gensynet med Norge føltes som en 
Hjemkomst. Juleaften 1811 naaede han til Trondhjem og overraskede 
sine gode Venner ved at komme til dem i sin laplandske Dragt105.

Under sit andet Ophold i Trondhjem fik Vargas at vide, at han 
havde opnaaet den Æresbevisning at blive udnævnt til ordinært Med
lem af det kgl. norske Videnskabers Selskab der i Byen. Det var 
sket efter Prins Christians udtrykkelige Ønske, og Vargas viste sin 
Taknemmelighed ved at forære Selskabet en Samling Mineraler fra 
sidste Del af sin Rejse106. Han arbejdede desuden efter Prinsens Op
fordring paa at bringe lidt bedre Orden til Veje i Naturalie-Kabinet-
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tet, men det blev ikke til saa meget, som han gerne vilde. Grunden 
var den, at en Afslappelse nu ganske naturligt gjorde sig gældende 
efter de to Aars haarde, fysiske Anstrengelser107. I et Brev til Münter 
fra Begyndelsen af det nye Aar klagede Vargas over sit svækkede 
Helbred. Han var forpint af reumatiske Smerter og af Symptomer 
paa Skørbug, og det ængstede ham, fordi han anede, at han aldrig 
helt vilde genvinde sin Sundhed. Alligevel glædede han sig over den 
rige Høst af nye Indtryk, han havde faaet, og han var ikke mere 
træt, end at han fastholdt sin Plan om en afsluttende Rejse til Sver- 
rig, idet han blot afventede Kongens Ordre for at tage videre108.

Den 1. April kom han til Falun efter en besværlig Tur over 
Bjergene. De rige svenske Kobberminer var i god Drift, og Vargas 
blev venligt modtaget og fik Adgang til at studere alt i de mindste 
Detaljer. Svenskerne fik det Lov, at de ikke var saa mystisk for
beholdne som Englænderne, naar det gjaldt deres Industri. -  Egent
lig havde det været hans Ønske at besøge Stockholm, men han naaede 
ikke saa langt, og der var ogsaa gode Grunde til at fremskynde Til
bagerejsen109.

Ifølge Kongens Løfte mente Vargas nemlig at kunne vente en 
Ansættelse ved sin Hjemkomst, og hans livlige Fantasi havde tumlet 
med talrige Fremtidsmuligheder, men han var klar over den Mod
stand, han kunde vente fra G. D. Reventlows Side. I Breve fra Trond- 
hjem indviede han baade Prins Christian og Münter i sine nye Planer 
og udtalte, at han nu helt havde opgivet Tanken om Kongsberg, fordi 
man efter hans Mening havde forsømt det gunstige Øjeblik til dets 
Genrejsning. Istedetfor ønskede han, at Kongen vilde sætte ham i 
Spidsen for de nordenfjeldske Bjergværker, hvor den gamle Berg- 
hauptmand Chr. Ernst Heltzen nok kunde trænge til en Støtte. Han 
vilde i saa Fald ogsaa kunne gøre en Indsats for det kgl. Videnskabers 
Selskab i Trondhjem, af hvilket han jo netop var blevet Medlem, og 
som takket være Prinsens Omhu skulde gaa en ny Blomstring i 
Møde110.

Men kun en Maaned senere var han kommet paa andre Tanker, 
aabenbart under Indflydelse af Münter. Han fortalte denne, at han 
paany havde skrevet til Kongen og under Henvisning til det givne 
Løfte udtrykkelig bedt om at faa den Stilling som Kommitteret i 
Rentekammeret, der var blevet ledig ved Baron O. D. Kaas-Lehns 
Død 1811. Han lovede Vennen, at han ogsaa skulde skrive om Sagen 
til Præsidenten i Rentekammeret, G. D. Re vent low, til Finansmini
steren Ernst Schimmelmann og til Rentekammerets Direktør Grev



— 159 —

Otto Joachim Moltke, men iøvrigt nærede han stor Tillid til Kongen. 
Det var i dennes egen Interesse at udnytte hans dyrt erhvervede 
Kundskaber, og Vargas var overbevist om, at Frederik VI ikke vilde 
straffe den Mand, der havde ofret alt lige til Helbredet for at op
fylde hans Planer. Skulde Intrigespillet alligevel sejre over Kongens 
gode Hensigter, saa var alting forbi!111

Naturligvis henvendte Vargas sig ogsaa til Prins Christian og bad 
om hans Støtte. Han understregede dog, at han vilde foretrække en 
Stilling i Minedistrikterne i Norge, da en praktisk Virksomhed syntes 
ham vigtigere end blot Administration112. Og Prinsen var aabenbart 
af samme Mening. Han svarede rent ud, at man ganske vist ikke 
havde nogen egnet Ansøger til den ledige Stilling, men at man paa 
den anden Side vilde kende Vargas bedre, før man ansatte ham. 
Derimod formodede han, at Reventlow havde til Hensigt at give 
Vargas et praktisk Hverv ved en eller anden norsk Mine, og Prinsen 
tilføjer: »à dire vrai je crois aussi que cela cadrerai mieux avec vos 
idées pour l’avenir que d’être placé sur un siege de college à dire 
oui ou à vous quereller«. Ogsaa denne Gang fremhævede Prins Chri
stian det ønskelige i, at Vargas kunde vinde Reventlows Tillid, og 
han viste Vejen med følgende smukke Ord: »en homme droit il veut 
qu’ on le traite à coeur ouvert et cela ne vous coûtera non plus de 
peine«113.

I dette Brev har man sikkert Forklaringen paa, hvorfor Vargas 
ikke blev Kaas-Lehns Efterfølger, skønt det havde været nærliggende 
at mene, at han egnede sig til en administrativ Stilling inden for Be
styrelsen af Bjergværkerne. Miinter og Monrad gjorde sig dog store 
Anstrengelser for at støtte hans Ansøgning114, og Vargas ilede selv 
tilbage til København saa hurtigt, han kunde, for at virke personligt 
for sin Sag115. Men han maatte erfare, at hans skaanselsløse Kritik 
havde vakt saa stærk en Modvilje mod ham, at Regeringen ikke fore
løbig ønskede hans Ansættelse.

Skuffelsen herover i Forbindelse med hans svækkede Helbred var 
for en Tid ved at tage Modet fra ham, men hans ukuelige Energi 
drev ham videre. Af et Brev fra Schubart fra August 1812 fremgaar 
det, at Vargas allerede da laa i Forhandlinger med et engelsk Forlag 
om Udgivelsen af sin Rejsebeskrivelse. Manuskriptet vilde blive godt 
betalt, og Bogen udstyret med fine Plancher. Schubart refererede des
uden, hvad Vargas havde fortalt ham om sin Sygdom og om sine 
bristede Forhaabninger m. H. t. en Fremtidsstilling i Norge. At disse 
Planer ikke var blevet til Virkelighed beklagede Schubart oprigtigt.
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Han haabede, at Grev Schimmelmann nu i Stedet -for vilde sætte 
Vargas i Spidsen for Kobber- og Messingfabrikken Brede, som siden 
1812 tilhørte Greven, og det var hans Overbevisning, at et saadant 
Foretagende kunde blive en Rigdomskilde for dem begge116.

Det er dog de sædvanlige Vargas-Schubartske Kimærer, der spø
ger i dette Brev, for Vargas’ Bog udkom ikke i England, og han 
kom ikke til at bestyre Fabrikken Brede117. Alligevel skulde det vise 
sig, at den lange Rejse paa mange Maader havde baaret god Frugt. 
Takket være sine vidtfavnende Interesser, der omfattede baade Na
turvidenskaberne, Kulturhistorien og de praktisk-merkantile Forhold 
hjemførte Vargas ikke blot en betydelig Samling Mineraler118 og 
enkelte Kunstgenstande119, men i sin Rejsedagbog havde han bevaret 
mange interessante Træk af Dagligliv og Folkeskikke i Europas nord
ligste Egne. Naar dertil kommer de omfattende geologiske Studier af 
Norges Jordbundsforhold, som træder frem i den videnskabelige Del 
af hans »Reise nach dem Hohen Norden«120, og de udførlige Beret
ninger om Minedriften, som han under hele Rejsen sendte til Kon
gen og Rentekammeret121, maa det vist siges, at Danmark kunde 
være tilfreds med det Udbytte, han bragte hjem. Selv om der paa 
Grund af den politiske Udvikling af Forholdet til Norge ikke blev Lej
lighed til en økonomisk Udnyttelse af de indhentede Oplysninger, 
var der fra dansk Side med denne Studierejse givet et smukt Bevis 
paa Interessen for Søsterlandets materielle og kulturelle Tilstand, og 
Vargas’ Værk blev paa sin Vis Danmarks Afskedshilsen til dets aar- 
hundredgamle Fælle.

3. Hjemkomst og Udnævnelse til Kammerherre.
Den Skuffelse, Vargas følte over Forbigaaelsen ved Besættelsen af

Stillingen i Rentekammeret, var forstaaelig nok, men han skulde 
snart erfare, at den danske Konge fuldt ud forstod at paaskønne den 
Indsats, han havde ydet. Oprindelig havde Rejsen jo kun været 
planlagt for et halvt Aar, og Vargas havde faaet en Bevilling paa 
200 Rd. maanedlig i dette Tidsrum1, men da den efter Kongens 
eget Ønske var kommet til at strække sig over mere end to Aar, 
hvori han havde tilbagelagt næsten 1800 danske Mil, var Omkost
ningerne steget til 8000 Rd.2. Der var før Afrejsen truffet den Af
tale med Firmaet Ryberg & Co. i København, at det skulde udstede 
Akkreditiver til Vargas, saa at han undervejs kunde faa de nødven
dige Penge. Indbetalingerne i København blev imidlertid ikke retti
digt effektuerede, saa at det paa et tidligt Tidspunkt af Rejsen var
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vanskeligt at faa Anvisningerne indløst, og Vargas maatte derfor 
skrive baade til Schimmelmann og Reventlow og henvise til Kongens 
Løfte samt fremhæve de særlige Hensyn, man burde vise en Mand, 
der rejste i et fremmed Land uden Ressourcer. Ved sin Tilbagevenden 
til Trondhjem fik han alligevel den ubehagelige Overraskelse, at 
Ryberg havde standset sin Kredit. Først efter gentagne Henstillinger 
opnaaede han nogle nye Forskud, men han fik ikke Svar paa sine 
Skrivelser til Schimmelmann og Reventlow og undsaa sig for at 
nævne Sagen direkte til Kongen. Da han endelig i Falun fik Med
delelse fra Ryberg om, at Firmaet hidtil ikke havde faaet indbetalt 
mere end 1000 Rd., eller med andre Ord Summen for 5 Maaneders 
Rejse, og at man kun havde betalt Vargas de sidste Rater under 
Protest, var det ikke mærkeligt, at han ogsaa af den Grund besluttede 
sig til omgaaende at vende hjem, og ad den korteste Vej3.

Ikke blot Hensynet til den mulige Udnævnelse efter Kaas-Lehn, 
men ogsaa økonomiske Bekymringer tvang saaledes Vargas til at for
korte Opholdet i Sverrig. Ved sin Hjemkomst i Slutningen af Maj 
Maaned 1812 indgav han derfor en Ansøgning for at faa sine Rejse
udgifter dækkede og for at faa den maanedlige Understøttelse paa 
200 Rd. fortsat indtil videre, medens han bearbejdede det indsam
lede Stof med Udgivelse for Øje. Han var i den Anledning i Audiens 
hos Grev Schimmelmann, som i Begyndelsen var lidt stødt over, at 
Vargas ikke tidligere havde søgt ham, men som iøvrigt var meget 
imødekommende4. Baade Schimmelmann og Reventlow viste sig i 
det hele taget saa velvilligt stemte, at Vargas i et Brev til Prins Chri
stian maatte indrømme, at han gjorde begge Ministrene Afbigt i sit 
Hjerte og skammede sig over sine Mistanker og sit daarlige Humør!5

Han havde ogsaa god Grund til at være taknemmelig for den 
Støtte, han fik. Paa Kongens Befaling afgav Grev Schimmelmann 
nemlig en Betænkning om Vargas’ Rejse, og den blev baade udførlig 
og meget anerkendende. Efter en Oversigt over de talrige Steder, der 
var blevet besøgt, med Angivelse af de Genstande, der havde haft 
særlig Interesse for Undersøgelse, sluttede han saaledes: »Denne 
simple og korte Anførelse af Hovedstederne og Gienstandene, som 
Grev Vargas har seet paa sin Reise, viser tilstrækkeligen baade dens 
uhyre Udstrækning og den vigtige Nytte, samme mueligen kan have 
eller foranledige ... Uden at udtømme alle Hielpekilder, en Reisende 
finder i Sverrig og Norge i Gjestfriheden og uden at anvende den 
strængste Sparsommelighed, vilde det neppe have været mueligt, at 
giøre denne Reise for en mindre Sum end den af Grev Vargas an-
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førte«. Schimmelmann mente derfor, at Vargas fortjente fuld Dæk
ning af sine Udgifter plus en fortsat maanedlig Understøttelse af 
200 Rd. d. C. fra sin Tilbagekomst, indtil han havde afsluttet sin 
Rejsebeskrivelse6. Den 22. Oktober 1812 bevilgede Kongen, at Sum
men skulde udbetales, og Understøttelsen foreløbig fortsættes7. Nogle 
Maaneder senere blev den sidste dog nedsat til 100 Rd. maanedlig 
»hvorved han kunde uden Bekymring virke i de ham anbetroede For
retninger og leve nogenledes i Overeensstemmelse med hans Stand« s .

Vargas’ Fremtid var saaledes nu sikret i økonomisk Henseende, 
men ogsaa paa anden Maade ønskede Kongen at belønne ham. Den 
Kammerherrebestalling, Vargas havde anmodet om at faa tildelt9, 
passede faktisk meget bedre for ham end den Embedsmandspost, han 
havde søgt, og Prins Christian støttede hans Andragende hos Kon
gen10. Der var dog mange Fjender og Misundere, som modarbejdede 
en saadan Udmærkelse af en fremmed, og det var nødvendigt for 
Vargas at udvise stor Forsigtighed i sin Optræden for ikke yderligere 
at svække sin Stilling. Et Brev fra dal Borgo til Schubart i Januar 1813 
giver da ogsaa et klart Vidnesbyrd om Vargas’ Tilbageholdenhed og 
beskedne Stilfærdighed i disse forventningsfulde Maaneder: »Vargas’ 
Opførsel er opbyggelig. Ingen Kvindehistorier, Respekt for alle, 
Maadehold i Samtaler, Beskedenhed i Handling. Jeg kalder ham den 
omvendte Synder og opmuntrer heim til at fortsætte, men jeg skjuler 
ikke mine Tvivl for ham«11.

Saa megen Dyd var næsten overvældende, og Lønnen udeblev 
ikke. Ved Reskript af 26. Januar 1813 udnævnte Kongen Vargas til 
Kammerherre12. Et morsomt og levende Billede af hans barnlige 
Glæde over denne Udnævnelse er bevaret i et Brev fra dal Borgo til 
Schubart, skrevet den 28. Januar 1813: »Vargas er ved Opfyldelsen 
af sine Ønskers Maal. Igaar Aftes modtog han af Hans Majestæt 
Udnævnelsen til Kammerherre. Idag efter Festen kom han fra Grev
inden i sin Malteseruniform, prydet med denne Æresbevisning. Øj
nene, Næsen, Munden, Hoved og Fod straalede af Glæde. Jeg sagde 
med min sædvanlige Aabenhjertighed til ham: »Lad Dem nu ikke 
henrive af Deres naturlige Forfængelighed. Denne Udmærkelse, der 
ønskes af mange uden at blive opnaaet, vil skaffe Dem Misundere, 
som vil forøge det ikke ringe Antal af Deres Fjender. Vær elskværdig 
over for alle og vis Dem saa lidt som muligt offentligt. Misbrug ikke 
Monarkens Gunst saa lidt som Skæbnens«. Han lovede at gøre det, 
men jeg ved ikke, om han holder Ord«. -  I samme Brev bad dal Borgo 
paa Vargas’ Vegne Schubart om at meddele Hertugen i Napoli den
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nye Ære, der var overgaaet Familien, og han tilføjer: »Jeg vil ikke, 
at Vargas skal vide, jeg kender hans Livs Historie, og jeg har ogsaa 
holdt det hemmeligt for Louise«13.

Den her omtalte Louise er Grev Schimmelmanns Plejedatter, som 
i sin Tid havde stillet sig saa afvisende over for Vargas. Hun var nu 
blevet gift med dal Borgo, en Begivenhed, som Vargas havde kom
menteret med de meget sigende Ord: »Ve den Ulykkelige«, og det 
var dal Borgo, han beklagede!14 Der er ingen Tvivl om, at begge 
Ægtefællerne nærede yderst kølige Følelser for Vargas, og dal 
Borgo tilstaar det ganske ærligt over for Schubart: »Jeg ønsker Vargas 
al mulig Lykke og betragter ham som et Menneske, hvis Venskab jeg 
ikke bryder mig om, men som jeg ved er blevet behandlet som Ven 
af Dem og som saadan anbefalet Deres Landsmænd. Disse Forhold 
er mig nok og lader mig respektere ham«15.

Af de ovenfor anførte Breve fremgaar det tydeligt, hvorfor Var
gas’ Karakter og Apparition indgød dal Borgo Uvilje, og en lidt 
senere Skildring af et Middagsselskab hos Grev Schimmelmann under
streger yderligere dette Indtryk. Blandt Gæsterne var Digteren Schack 
Staffeldt, der havde opholdt sig lang Tid i Italien og kendte de yp
perste Forfattere dernede. Dal Borgo fortalte Schubart, hvorledes 
han følte sig som genfødt ved atter at kunne tale sit Modersmaal 
med en Mand, der beherskede det til Fuldkommenhed, og ved at 
kunne drøfte den italienske Litteratur, som Schack Staffeldt ikke 
blot havde nippet til, men grundigt havde studeret. Den sidste Re
plik var aabenbart møntet paa Vargas, for dal Borgo fortsatte sin 
Beretning saaledes: »Ved Siden af Staffeldt forekom Vargas mig som 
en Skoledreng i Kundskaber paa dette Omraade, til Trods for den Re
spekt jeg har for hans matematiske og mineralogiske Talenter og for 
hans Titel som Præsident for Accademia Italiana«. Efter denne noget 
sursøde Omtale kunde dal Borgo dog ikke nægte ham sin Ros for 
fortsat forstandig Optræden: »Hidtil synes Kammerherrenøglen ikke 
at sætte ham Fluer i Hovedet. Hvis han fortsætter med en saadan 
Beskedenhed, varsler jeg ham alt godt. Og jeg ønsker ham det«16.

Det er vanskeligt at afgøre, om der i dal Borgos Kritik ikke blan
dede sig et Moment af Skinsyge, fordi Vargas havde den ældste og 
vel endnu den første Plads i Schubarts Hjerte. Ogsaa i Danmark stod 
de til en vis Grad som Rivaler i Kampen om Adelens og Kongehusets 
Gunst, saa der var nok, der kunde skille dem. Fra Vargas’ Side har 
der dog næppe været nogen Uvilje eller Mistænksomhed. Hans K a
rakter var ikke smaatskaaren, og uden Slægt som han var, følte han
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sig ofte alene og trængte til at udøse sit Hjerte for en af de faa 
italienske Venner, han havde tilbage her i Landet. Han besøgte der
for hyppigt dal Borgo, og det blev ogsaa denne, der maatte tage mod 
hans overstrømmende Følelser, da en stærk Forelskelse kort efter 
Kammerherreudnævnelsen bragte nye Storme ind i hans Tilværelse.

4. Forlovelsen med Fanny Munter.
Et af de Hjem, der havde aabnet sig paa den hjerteligste Maade 

for Vargas ved hans Ankomst til København, var Bispegaarden paa 
Nørregade. Biskop Fr. Münters mangeaarige Rejser og vidtstrakte 
Brevforbindelser med Udlandet maatte i særlig Grad give ham For- 
staaelse for en Mand af Vargas’ kosmopolitiske Type, og dertil kom, 
at de begge som Frimurere var forbundne i et aandeligt Broderskab1. 
Det var dog først og fremmest deres fælles Ven Schubart, der førte 
dem sammen, og naar man læser de Breve til Münter, som forberedte 
Vargas’ Komme til Danmark, forstaar man, at en saadan Introduk
tion maatte vække store Forventninger.

»Jeg glædes ved den Tanke at De vil gjøre denne ædle og interes
sante Mands Bekjendtskab, og at Deres Venskab vil holde ham skades
løs for alle hans Lidelser. Han vil kunne tale [med] Dem om Italien 
og dens Litteratur, om de Videnskabens Mænd som hædre dette 
skjønne Land ... han veed at skattere dem som de fortjene at 
skatteres«2. Med disse Ord har Schubart netop udtrykt det, som 
straks maatte skabe Kontakt mellem Münter og Vargas, og foruden 
de talrige fælles Bekendte fra den internationale, lærde Verden, kunde 
deres Interesse for Kulturhistoriens mangeartede Felter give Stof nok 
til fængslende Samtaler. Et varmt og fortroligt Venskab opstod da 
ogsaa hurtigt mellem de to Mænd, og den brave Schubart glædede 
sig inderligt over, at de havde fundet hinanden saa godt: »[Vargas] 
taler om Dem med saa megen Ømhed -  med en saa levende Skjøn- 
somhed. Gud lønne Dem for alt det gode som De beviser denne agt- 
værdige Mand. Vedbliv at være hans Ven og Beskytter«3. Da Vargas 
var rejst til Norge, takkede Schubart atter Münter: »for aid den 
Godhed og Venskab som De har beviist min elskede Ven Grev Vargas. 
Han har forladt Dem med et af Taknemmelighed giennemtrængt 
Hier te«4.

De Breve, der er bevarede fra Vargas til Münter fra Norgesrejsen, 
er klare Vidnesbyrd om, at Schubarts Udtalelser ikke var overdrevne, 
ja at Vargas med større Tillid betroede sine dristige Planer til den 
nye Ven end til den gamle5. De viser ham desuden fra en mere usel-
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visk Side, end man plejer at se ham, idet han med oprigtig Med
følelse stadig spørger til Biskoppens syge Frue og interesserer sig for 
at skaffe Oplysninger om Sygdommens Art og mulige Helbredelse. 
Bispinde Elise Münter f. Krohn havde i mange Aar lidt under stærke 
Depressioner, der undertiden nærmede sig Sindssyge, og maaske har 
Vargas’ melankolske Grundstemning, der vekslede med en manisk 
Opstemthed, givet ham særlige Betingelser for at forstaa denne Li
delse. Samværet med ham havde i hvert Tilfælde en mærkelig be
roligende og opmuntrende Indflydelse paa den sjælesyge Kvinde6, og 
dette bidrog naturligvis til at knytte ham endnu nærmere til det 
Münterske Hjem. Der er bevaret en enkelt Hilsen fra Vargas til 
Bispinden, og dens stilfærdige, varme Ord giver et smukt Indtryk af 
Forholdet imellem dem: » J ’ai été enchanté, ma bonne Elise, de voir 
deux lignes de votre main, qui portent le caractère de la résignation, 
et d’un retour de la tranquillité. Calculez donc le chemin que vous 
avez déjà fait et que celui qui vous reste, n’est plus rien en com
paraison«7.

I Christiania havde Vargas drøftet hendes Tilstand med Stads
lægen Dr. Müller, der i England havde behandlet mange af den Slags 
Patienter, men Lægen mente, at Ligegyldighed over for Livet var den 
vanskeligste af alle Sygdomme at helbrede, fordi Vrangforestillingerne 
aldrig helt kunde hæves, og man derfor altid maatte vogte paa den 
syge8. En helt anderledes og moderne klingende Diagnose blev stillet 
af en Læge i Göteborg, der var sikker paa en fuldstændig Helbredelse 
»au moment que son physique a repris ses fonctions sexuelles«9. At 
baade Prins Christian og Vargas var tilbøjelige til at give den sidst
nævnte Læge Ret i hans Bedømmelse af Sygdommens Karakter, frem- 
gaar af nogle Udtalelser af Prinsen i 1815, hvor der hentydes til, at 
Bispinden paany var frugtsommelig. Prins Christian skriver saaledes: 
»ne peut-on pas s’en lasser après 23 ans de corvée; je sais bien que 
vous avez guerri cette bonne Dame une fois, mais je vous félicité 
cependant que le mari se chargea lui même de la besogne, par ordre 
du medicin«10. -  Det er næsten onde Ord, der her udtales om Vargas’ 
gamle Venner, men han saa paa dette Tidspunkt selv med megen 
Bitterhed paa den Münterske Familie. Saaledes følte og tænkte han 
i hvert Fald ikke under de første Aar af sit Ophold i Danmark. Da 
han i 1811 paa Rejsen i Norge havde faaet Meddelelse om et Til
bagefald for Fru Münter, ønskede han kun, at han snart igen kunde 
se hende og hjælpe hende11, og skønt han ved sin Hjemkomst var 
legemlig svækket og skuffet i sit Haab om Ansættelse i et Embede,
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havde han Kraft nok til at gøre sin Indflydelse over for den syge 
gældende, saa at en betydelig Bedring snart indtraadte12.

Men de hyppige Besøg i Bispegaarden medførte en Fare fra en 
helt anden og uventet Side. Husets purunge Datter, »la petite espiègle 
Fanny«13, forelskede sig stormende i den smukke, charmerende Ver
densmand, og det synes, som om ogsaa Vargas’ letfængelige Hjerte 
blev ramt. Man kunde nu have ventet, at Biskop Münters og hans 
Frues venskabelige og taknemmelige Følelser over for Vargas havde 
støttet hans Ønske om at blive deres Svigersøn, men i Stedet for 
rejste der sig et mangestemmigt Ramaskrig mod en saadan For
bindelse.

Det var den 27. Januar, Vargas modtog sin Kammerherreudnæv
nelse14, og umiddelbart efter maa han og Fanny have forlovet sig, for 
den 10. Februar henvendte han sig til Faderen for at bede om 
hendes Haand15. I første Øjeblik blev Münter saa overrasket over 
denne ganske uventede Anmodning, at han intet Svar kunde give, og 
først efter nogle Dages nærmere Overvejelser og Forhandlinger med 
sin Hustru, sin Søster og sine Svogre, naaede han til et foreløbigt 
Resultat, som han meddelte Vargas i et baade klogt og værdigt Brev16.

Han begyndte med en alvorlig Bebrejdelse: Det havde gjort ham 
meget ondt at se, at den Ven, for hvem han med saa stor Tillid havde 
aabnet sit Hjem og sit Hjerte, pludselig havde indladt sig i et nært 
Forhold til hans Datter, et Forhold, der udelukkende var blevet mu
ligt ved hans grænseløse Tillid. Da han desuden vidste, at Vargas 
havde haft en Forbindelse med en Dame i Falun, Frk. Silfver
stråle17, som først for ganske nylig var blevet afbrudt, saa havde han 
unægtelig ikke drømt om, at Vargas allerede nu kunde tænke paa 
at knytte en ny. Det Hovedargument, hvorpaa Biskoppen støttede sit 
Krav om en Udsættelse af Afgørelsen, var dog den store Aldersforskel 
mellem Datterens 16 Aar og Vargas’ 42. Det var nødvendigt ikke at 
træffe nogen forhastet Beslutning, men vente roligt og se, hvorledes 
Fannys Følelser med Tiden vilde udvikle sig. Om det virkelig var 
Kærlighed, eller om det ikke kun var en Illusion, skabt af et ildfuldt 
Temperament, der for første Gang i sit Liv var blevet tændt. Fanny 
skulde have Lejlighed til at lære andre Mænd at kende og til med 
større Dømmekraft, end hun i Øjeblikket kunde have, at afgøre, om 
de 26 Aars Afstand imellem dem ikke senere i Livet vilde tynge 
haardere, end de føltes nu. Alle disse Grunde gjorde det ønskeligt, 
at Afgørelsen blev udsat, og en foreløbig Adskillelse vilde være nød
vendig. Det var derfor heldigt, at Vargas netop stod foran en ny



— 167 —

Rejse til Norge, ogsaa fordi Fanny gik til Konfirmationsforberedelse18, 
som var af den største Betydning for hele hendes moralske Udvik
ling. Hvis Vargas virkelig elskede hende, maatte dette Synspunkt 
overbevise ham, da Sagen i saa Tilfælde var af ligesaa stor Vigtighed 
for ham som for Faderen. Med en let Hentydning til Vargas’ erotiske 
Forfarenhed hedder det tilsidst:

»D’ailleurs le coeur de l’homme de 40 ans, et qui n’en est point à 
ses premiers amours, est beaucoup moins agité, même dans la passion, 
qu’ il n’est dans l’ardeur de la jeunesse effervescente«

Münter havde i sit Brev søgt at løse de forskellige Vanskeligheder 
paa en klog og taktfuld Maade. Han havde ikke krænket sin Ven 
med et direkte Afslag, men havde ved at appellere til Vargas’ Kær
lighed til Fanny forklaret ham Nødvendigheden af, at hun foreløbig 
fik Ro, og at han derfor maatte resignere og vente. Af Hensyn til 
den unge Piges heftige Forelskelse og lidenskabelige Temperament 
var det desuden nødvendigt for Münter at gaa varsomt frem. Han 
kunde ikke være sikker paa, hvordan hun ellers vilde reagere. For 
ham gjaldt det i første Række om at undgaa Skandale og om at 
vinde Tid.

Men hverken Vargas eller Fanny var tilbøjelige til at tage imod 
Fornuft lige straks. Efter Münters henholdende Svar søgte Vargas 
Hjælp hos den Ven, der altid tidligere havde bistaaet ham i Vanske
ligheder, og samtidig udøste han sit Hjerte for Olinto dal Borgo. 
Med kort Tids Mellemrum modtog Schubart nu forskellige Breve 
fra København, der paa højst afvigende Maade indviede ham i denne 
intrikate Affære. Et Brev fra Vargas redegjorde først for Forholdets 
Udvikling: »Vous savez que Mad. Münter a été fort malade depuis 
long temps. Dès mon retour de la Norvège je lui prodiguai tous les 
soins dûs a l’amitié, et sans me flatter, il m’ est permis de supposer, 
que son rétablissement est dû en très -  grande partie a ces soins. J ’ eus 
occasion alors de connaître le caractère angélique, la prudence et 
solidité rare de sa fille ainée Fanny qui de son côté prit une très vive 
affection pour moi. Notre tendresse mutuelle ne pouvant plus se 
cacher, je crus nécessaire d’ en faire une ouverture au père. Vous 
connaissez Münter, cher ami. Il trouva des obstacles insurmontables 
partout, dans la disparité de Page (sur laquelle la demoiselle s’explique 
fort aisément) dans la diversité de la religion (en quoi aussi il fut 
tranquillisé) dans la crainte que la famille ne voudrait peutêtre un 
jour la reconnaitre pour ma femme (à quel effet, j ’ai donc formelle
ment demandé le consentement du Duc que nos arrangemens font



— 168 —

regarder comme chef de la famille) enfin dans mille'autres choses 
de la même force«.

Vargas fortalte derefter, hvorledes Münter havde henvendt sig til 
baade Slægt og Venner, og at Partiet mødte særlig haard Modstand 
hos Miinters Søster Frederikke Brun. Denne Dame vilde utvivlsomt 
mobilisere alle sine italienske Drabanter (»ses accolythes italiens«) 
for at fremskaffe de værst mulige Oplysninger, og han antydede 
over for Schubart, at hendes Uvilje stod i Forbindelse med Datteren 
Ida, der endnu ikke var forlovet. Med et bittert Udbrud hedder det 
tilsidst: »Malgré que le Roi m’a donc reconnu comme danois, l’on 
m’affecte de me traiter en étranger«19.

Efter den hjertelige Modtagelse Vargas havde faaet i alle Kredse 
i Danmark og efter flere Aars Virksomhed i Landets Tjeneste, kunde 
han med Føje føle sig krænket over den pludselige Mistænksomhed 
og Kulde, han nu mødte, men helt alene var han dog ikke, naar han 
bad Schubart træde hjælpende til. Fanny stod ved hans Side og ap
pellerede ligesom han selv til Schubarts Venskab, og Vargas erklæ
rede rent ud, at hun var fast besluttet paa at vove alt, selv om det 
stred mod hendes Pligter. Der var saaledes Mulighed for en Skan
dale med meget uhyggelige Følger, hvis man stadig vilde hindre 
deres Forening, og han undskyldte baade hende og sig selv ved at 
henvise til, at det var deres Livs Lykke, der stod paa Spil. Med dette 
Skræmmeskud har Vargas vel ment at kunne bevæge Vennen til en 
virksom Indgriben for at undgaa alvorligere Forviklinger, og han 
vedlagde en lille Billet fra Fanny, der, som han sagde, skulde vise 
Schubart, at hun meget godt vidste, hvad hun vilde, og som samtidig 
kunde give ham et Indtryk af hendes Naivitet og stærke Følelser20.

Helt uventet fik Vargas imidlertid Støtte fra en Kant, hvor man 
ellers ikke er vant til at møde Sympati for ham. Et Brev fra dal Borgo 
til Schubart fremstillede Forelskelsen og Forlovelsen som en virkelig 
tiltalende Udvikling af Vargas’ Karakter: »Det Valg, han har gjort, 
har forøget min Overraskelse, saa meget mere som han selv har sagt 
til hvem, der vilde høre det, at han tillige med en Kone vilde ægte 
flere Sække Guld eller Herregaarde. Da han synes at have forandret 
Mening og har givet efter for Kærligheden og ikke for Beregning 
eller Interesser, nærer jeg nu Agtelse for ham. Jeg sagde ham det 
med min sædvanlige Frejdighed og lod ham forstaa, i hvor høj Grad 
de Udtalelser, han havde fremsat om dette Forhold, (der er meget 
mere respekteret i Norden end i Italien), havde givet ham et daarligt 
Omdømme, og han synes at være glad ved at faa Lejlighed til at
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bøde for dem ved en Handlemaade, der er direkte modsat. Münters 
Datter er ikke et Konveniens-Parti, og hvis Vargas gifter sig med 
hende, kan han ikke mistænkes for at spekulere i Ægteskabet«. Dal 
Borgo havde ikke den Opfattelse, at Münters var imod Partiet, men 
at de som Erstatning for den Ungdom, Vargas ikke kunde bringe 
deres Datter, glædede sig ved hans Talenter, hans Titler som Greve 
og Kammerherre, og de Frémtidsforhaabninger, man kunde stille 
til ham21.

Saaledes maa Vargas altsaa have fremstillet Sagen, da han den 
16. Februar om Morgenen havde besøgt dal Borgo22, men samme 
Aften fik denne det hele at se i en noget anden Belysning. Frederikke 
Brun havde nemlig bedt ham komme ud til sig, og der udspandt sig 
mellem disse to en kostelig Samtale, som af dal Borgo er gengivet 
ordret i Dialogform i en Fortsættelse af det ovenfor anførte Brev til 
Schubart, saaledes at han bevarer Frederikke Bruns franske Replik
ker og sine egne italienske Svar. —

Det er haarde Angreb, der her rettes mod Vargas. Hans Herkomst, 
hans Fortid og hans moralske Egenskaber stilles i et meget fordægtigt 
Lys, men man maa lade dal Borgo, at han med Loyalitet og Objektivi
tet værgede den Mand, som han selv betragtede med saa megen 
Skepsis. Ogsaa over for Fru Brun havde han fremhævet, at Vargas 
ved denne Forbindelse ikke kunde mistænkes for egennyttige Moti
ver, og at hans Følelsers Ægthed derfor ikke kunde drages i Tvivl. 
Fru Brun havde især været bekymret over Vargas’ Frivolitet og Let
sindighed: »Il se joue de tout le monde, il parle de ses aventures 
avec les Dames, comme une vieille cocquette de ses amants. C ’est un 
homme sans principes, sans morale; je tremble pour ma niece, pour 
mon Frere. J ’ai vu venir de loin ce qui arrive. J ’ai voulu y porter 
remede; j ’ai attiré Vargas dans ma maison pour le faire parler. Il 
s’est tu. J ’ai du lui dire enfin qu’ on parloit de sa frequence dans la 
maison de Munter, qu’ on y meloit le nom de Fanni; Il me répondit: 
Je n’aime dans la maison de votre Frere que votre Frere; on sait 
d’ailleurs que j ’ai un engagement en Suede, et que je me déciderai 
a me marier si on consent a laisser venir en Dannemarc la jeune 
personne«.

Hertil havde dal Borgo meget forstandigt svaret: »Vargas har sik
kert kunnet læse paa Deres Ansigt, hvilken Modvilje De føler for 
haun, og det er tilstrækkeligt til at hindre et Hjerte i at aabne sig, 
selv om det kunde trænge til det«. -  Et pludseligt direkte Spørgsmaal 
fra Frederikke Brun, om dal Borgo vilde lade sin egen Søster ægte
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Vargas, havde han dog maattet besvare med et Nej, og det svækkede 
jo unægtelig hans Forsvar betydeligt. Men da hun derefter var 
trængt ind paa ham for at faa nærmere Oplysninger om Vargas’ Liv 
og hans Familie, havde han givet den samme Fremstilling, som han 
plejede, naar nysgerrige spurgte ham ud: »Vargas’ Livs Historie er 
mig ikke bekendt. Jeg ved, at han er født i Kiel, men kender ikke de 
nærmere Omstændigheder. Jeg ved, at han har været forfulgt i Tos
kana, men af Fjender, der havde bagtalt ham, og at han vilde være 
blevet et Offer derfor, hvis ikke Baronen (o: Schubart) havde be
skyttet ham og befriet ham fra deres Raseri. Jeg har lært ham at 
kende som Greve, som saadan har Baronen altid talt om ham, Greve 
har jeg hørt ham kalde af alle mine Landsmænd; Hertug Vargas 
Machuca har i sine Breve til Baronen anerkendt ham som sin Fætter; 
og det er alt, hvad jeg kan sige Dem om ham«.

Frederikke Brun havde nu sagt, at hun vilde henvende sig til 
Schubart, men dal Borgo havde hævdet, at hun ad den Vej hverken 
vilde faa mere eller mindre at vide end det, hun allerede havde hørt. 
Han havde derfor raadet til i Stedet for at skrive til Hertugen, som 
hun kendte personligt, og han udtalte over for Schubart sin Glæde 
over saaledes at have befriet ham fra hendes besværlige Spørgsmaal. 
Selv havde han i Sinde at holde sig ganske uden for Sagen: »Hvis 
Romanen ender godt, vil det glæde mig, men det vil ikke glæde 
mig at optræde i den paa nogen M aade«23. Senere understregede 
han sin Holdning med de endnu stærkere Ord: »Enhver, der vil 
blande sig i denne Historie, gaar ud af det med brækkede Ben. 
Münter, Vargas og Frederikke Brun har hver især belejret mig og 
talt Ørerne af mig med deres Klager. Jeg har bevaret en fuldstæn
dig Neutralitet til Trods for deres Plagerier og har bedt dem om 
ikke at tale mere til mig derom«24.

Naar dal Borgo havde næret det forfængelige Haab at kunne 
standse Fru Brun i hendes Brevplaner med Hensyn til Schubart, 
kendte han øjensynlig ikke den energiske og foretagsomme Dame til
strækkeligt, og Schubart forskaanedes ikke for en lang Skrivelse, hvori 
alle de samme Argumenter blev anført, som dal Borgo allerede havde 
refereret. Ogsaa til Schubart rettede hun det Samvittighedsspørgs- 
maal, der havde faaet dal Borgo til at vakle: »si elle était Votre 
Fille, la donnerez Vous à Votre ami Vargas? La main sur votre 
honnête Coeur, mon brave compatriote, et repondéz franchement!!« 
Hendes Ængstelse for Vargas’ moralske Karakter var vokset yder
ligere: Fortjente han med sine 42 Aar en uskyldig ung Pige? Det
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var jo ikke til at tage fejl af, at han altid selv gav sig Udseende af 
at være en Libertiner. -  Havde han ikke efterladt Elskerinder baade 
i Brasilien og Toskana, og havde han ikke Gældsforpligtelser paa 
Sardinien? Desuden nærede hun Bekymringer af rent praktisk-øko- 
nomisk Art. Vargas havde ingen Fremtidsudsigter, ingen Stilling, og 
hun fandt det meget ufint at ville ægte en Pige, som man ikke kunde 
ernære, og som efter hans Død vilde være elendigt stillet25.

Naar man ved, at Schubart foruden denne Epistel ogsaa fik til
sendt en Oversættelse paa Fransk af Münters tyske Brev til Vargas26, 
er det forstaaeligt, hvilket Standpunkt han maatte tage, skønt det 
sikkert var første Gang, han svigtede Vargas i deres Venskabs mange 
Aar. Hans Svar er ikke bevaret, men i sin Brev journal for 6. April 
1813 har han indført, at han har skrevet til dal Borgo og til Vargas, 
idet han tilføjer: »Parlé du mariage projeté de Vargas que je trouve 
vrayment ridicule«27. Ordene forekommer haarde, og Brevet til Var
gas har næppe været skaansommere. Schubart havde sendt det under 
dal Borgos Adresse, men denne afleverede det ikke. Han tillod sig 
paa eget Ansvar at tilintetgøre det, fordi det, som han sagde, vilde 
have gjort Vargas til Schubarts Fjende28. Paa Baggrund af den tid
ligere Entusiasme for alt, hvad Vennen foretog sig, virker Schubarts 
Holdning overraskende. Hans Vurderinger var dog maaske i de for
løbne Aar blevet mere nøgterne under Indflydelse af Kritikken fra 
dal Borgo og Familierne Schimmelmann og Reventlow, og ud fra 
sit Kendskab til Vargas’ Karakter og til hans uforbederlige Letsind i 
Kærlighedsaffærer har han desuden maattet give Miinter Ret i hans 
Holdning.

Der var da ingen Hjælp at vente fra Schubart, og Hertugen i 
Napoli, der overvældedes af Breve fra Vargas, Miinter og Frederikke 
Brun, ønskede ligesaa lidet som dal Borgo og Schubart at blandes ind 
i denne Sag. I to indtrængende Breve søgte Vargas at overbevise sin 
Fætter om Fordelene ved den Forlovelse, han havde indgaaet. Fanny 
var ganske vist ikke adelig, men hun tilhørte en af Landets fineste 
Familier, hendes Fader var meget indflydelsesrig, og fra Moderen 
kunde hun med Tiden vente en Arv. Om hendes personlige Egen
skaber vilde Vargas intet sige, da han kunde mistænkes for ikke at 
være i Stand til objektiv Bedømmelse, men han mente, at hun vilde 
blive en Pryd for Familien, og han glædede sig allerede til en
gang at kunne præsentere hende. Han anmodede derfor Hertugen 
om at give sit Samtykke til Ægteskabet og bad ham som Slægtens 
Overhoved skrive til Miinter, at han var tilfreds med Partiet. Des-



— 172 —

uden skulde Frederikke Brun have de Oplysninger, hun ønskede, og 
Vargas haabede at blive omtalt, som han kunde fortjene det. For
sigtigvis tilføjede han dog, at man i Danmark var meget fintfølende, 
saa at den mindste Plet, der blev sat paa hans Karakter, kunde hindre 
et Ægteskab, som var lige vigtigt for hans Hjerte og Interesser29.

Det var naturligvis en ren Høflighedsgestus, naar Vargas udbad 
sig Hertugens Samtykke til sit Ægteskab, men han trængte til al den 
Støtte, han kunde faa fra sin fornemme Slægtning i Kampen mod 
den Miinterske Familie. Det lader dog til, at Vargas Machuca absolut 
ikke har villet gøre sin Indflydelse gældende til Fordel for sin Fætter. 
De Breve, han sendte til Vargas, Frederikke Brun og Münter an- 
gaaende denne Sag, er ikke bevarede30, men Udtalelser i Münters 
Dagbog taler om hans reserverede Holdning31. Maaske var det Fan
nys borgerlige Fødsel, der i Hertugens Øjne var den største Hage 
ved Partiet, maaske manglede ogsaa han Tillid til Vargas’ Anlæg 
som agtværdig Ægtemand. Det har sikkert været en Skuffelse for 
Vargas, at hans eneste Slægtning svigtede ham, og han nævnede 
aldrig senere Fannys Navn i sine Breve til Napoli.

Var Vennerne saaledes lunkne, saa var Modstanderne des mere 
virksomme. Frederikke Brun havde tidligere været meget indtaget i 
Vargas og havde endnu i September 1812 udtalt, at han var interessant 
»et sa conversation une des mieux nourries«32, men nu var hun fuld 
af Iver for at skaffe Beviser imod ham. Om Vargas har Ret i sin 
Formodning, at det skyldtes skuffede Forventninger med Hensyn til 
en Forbindelse mellem ham og Datteren Ida, er ikke let at afgøre. 
Ida Brun var paa dette Tidspunkt 21 Aar og altsaa mere giftefærdig 
end sin 16-aarige Kusine Fanny, og det syntes, som om den om
sværmede Skønne vakte mere Beundring end Lidenskab hos sine Til
bedere, saa at der endnu ikke havde meldt sig noget passende Parti. 
Alligevel er det maaske blot Vargas’ Forfængelighed, der havde fore
gøglet ham, at han kunde være blevet Svigersøn paa »Sophienholm«. 
Frederikke Bruns Mistænksomhed var i hvert Tilfælde ægte nok, da 
hun sammen med Broderen mobiliserede hele deres udenlandske Be
kendtskabskreds for at faa Oplysninger om Vargas’ mysteriøse Fortid.

Over for en saa alvorlig Modstand var der faktisk kun een Hold
ning mulig, og Vargas bøjede sig for Münters Krav om en foreløbig 
Ventetid. Da han nu af Kongen fik Ordre til at rejse til Norge for 
at undersøge Kongsbergs, Aardals og Røraas’ Bjergværker, forlod 
han i Maj 181333 Danmark, medens Münter tog sin Datter med 
paa Visitatsrejse i Sjælland for at adsprede hendes Tanker34.
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Allerede den 1. Juli modtog Vargas imidlertid et bestemt Afslag fra 
Fannys Fader, der nu havde faaet Svar paa flere af sine Forespørgs
ler i Udlandet35. Münters Dagbog giver god Besked om disse Hen
vendelser. Han havde skrevet til Sverrig, Italien og Frankrig og havde 
i England ladet undersøge, om det forholdt sig rigtigt, at Vargas 
derovre havde to Svogre, Lord Darnley og Lord Antrim. Endvidere 
havde han søgt Oplysninger i Spanien, hvor Vargas sagde, at han 
i Nærheden af Cadiz havde en rig Onkel, som han muligvis skulde 
arve. Paa nogle af sine Breve havde Münter faaet Svar, og saa meget 
var blevet ham klart, at han ikke turde stole paa Vargas’ Ord. Desuden 
kunde denne som Malteserridder slet ikke ægte en Protestant uden 
Pavens Tilladelse. Da der havde været Tale om Ægteskab med den 
svenske Frk. Silfverstråle, havde han sat Himmel og Jord i Bevægelse 
i Paris netop i den Anledning, men faaet det meget diplomatiske 
Svar: »qu’ il ne pouvait pas obtenir la dispense, mais bien pardon, 
si la sottise etoit faite«.

Der var da Grunde nok for Münter til at nægte sit Samtykke, og 
hans Forbitrelse mod Vargas var saa stor, at han i Tilfælde af sin 
pludselige Død gjorde det til en Samvittighedspligt for Fannys For
mynder aldrig at indvillige i Forbindelsen, saa længe han havde Myn
dighed over hende. Dagbogens Ord om dette Punkt er knappe, men 
talende: »Er wird Data genug finden sich und mein Andenken zu 
rechtfertigen«30. Her hentydes aabenbart til de Breve, Münter havde 
modtaget fra Udlandet, og som han havde samlet i et særligt Læg, 
hvor de skulde opbevares blandt hans Papirer. Indholdet maa dog 
senere være blevet tilintetgjort, saa at det desværre er umuligt for 
Eftertiden at vurdere de deri meddelte Oplysninger37.

Det kan ikke undre, hvis Vargas har følt nogen Bitterhed ved at 
modtage Münters Afslag saa hurtigt efter, at han loyalt havde bøjet 
sig for hans Ønske om at fjerne sig fra Datteren, men en Trøst har 
det været for ham, at Fanny ikke lod sig kue af sin Faders Vilje. Hun 
vedligeholdt en skriftlig Forbindelse med sin Ven, takket være Prins 
Christians Beredvillighed til under sit Ophold i Norge at optræde 
som de Elskendes postillon d’amour38. Gennem Vargas’ Breve til 
Prinsen kan man følge begge Parters Stemninger. I September 181339 
sendte han Prins Christian et af Fannys Breve, ligesom han tidligere 
havde sendt Schubart hendes lille billet doux, og kunde det end 
synes indiskret og taktløst saaledes at udlevere den unge Pige, der 
tillidsfuldt havde aabnet sit Hjerte for ham, saa skyldtes det vel 
først og fremmest Ønsket om at overbevise sine Venner om Ægt-
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heden af hendes Følelser. Det her omtalte Brev er det eneste, der er 
bevaret fra Fanny, og det er skrevet umiddelbart efter, at hendes 
Fader havde opdaget den hemmelige Korrespondance. Da Vargas i 
Løbet af sine første to Maaneders Ophold i Norge havde sendt hende 
ikke mindre end 12 Epistler, var det ikke mærkeligt, at en saa hyppig 
Brevveksling ikke havde kunnet skjules, men den unge Pige giver 
et levende Indtryk af sin Vilje til at trodse enhver Hindring, som den 
haardhjertede Fader kunde lægge i Vejen for en fortsat Forbindelse. 
Interessant er det at se, at hun direkte anklager Olinto dal Borgo 
for at være den forræderiske Angiver til Faderen: »Ol. ist nicht dein 
Freund, er hat Vater gesagt dass wen du ihm Briefe schicktest sollte 
er sie bekommen er hat dein Zutraun gemissbraucht schändlich ist 
es«. Brevet genspejler desuden Erindringer fra de første forelskede 
Dage: »denke an: à toi seul pour la vie -  an jene glücklichen Tagen, 
wo die Freundschaft dich an mir schloss, und wo die Liebe mich mit 
dich auf ewig vereinigte« -  og det slutter meget rørende: »ich 
hin ewig treu ja ewig ewig ich kan vor Weinen nicht mehr 
schreiben«40.

De kommenterende Bemærkninger, hvormed Vargas ledsagede 
den nu 17-aarige Fannys Hjerteudgydelser, da han sendte dem til 
Prins Christian, er meget karakteristiske for hans Forhold til hende. 
Over for Fannys ungpigeagtige Sværmeri stiller han sin mandige 
Overlegenhed: »je n’aurais pas une seule goutte de sang Espagnol 
dans mes veines, si je n’avais pas les moyens de me moquer de tous les 
pères déraisonnables possibles, et la seule chose que je crains, est ce 
qu’ on me la rendra folle, et que j ’en aurai pour le reste de mes jours. 
Ce qui me tranquillise un peu, c’est qu’ il y a quelque chose de 
poétique dans son désespoir (ce qui tiendra sans doute a la famille) 
car a coup sûr dans sa situation je n’aurais pas pensé a des vers 
français. La chère enfant! que des raisons n’ai je pour l’aimer!« Men 
selv om Vargas maatte smile over de lyriske Citater, kunde han ikke 
nægte sin Beundring over for den Sjælsstyrke, dette lille Væsen ejede, 
og han forsikrede Prinsen, at ogsaa han vilde være fast og i Farens 
Øjeblik nok skulde bevise sine Følelsers Ægthed41.

Hverken Vargas eller Fanny kunde dog i Længden holde Stand 
mod det energiske Arbejde, der fortsat prøvede at undergrave deres 
Forhold. I sin Dagbog for Aaret Okt. 1813-Okt. 1814 talte Münter 
endnu smerteligt om Fannys vedholdende Lidenskab for Vargas, men 
han trøstede sig med, at de Meddelelser, han stadig modtog om 
denne Eventyrer ( »Avanturier« ), der saa skændigt havde bedraget
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ham, dog tilsidst maatte kunne overbevise Fanny om, hvor uværdig 
Vargas var til hendes Kærlighed42.

De sidste Maaneder af 1814 bragte da ogsaa en afgørende Ven
ding i Sagen. Gennem Oberstløjtnant Heiligers Frue fik man nemlig 
den Oplysning, at Vargas allerede paa sin første Rejse til Norge 
havde indgaaet officiel Forlovelse med hendes Niece Jfr. Müller i 
Trondhjem, og at han ogsaa paa sin anden Rejse i Norge havde 
opretholdt Forbindelsen med den unge Pige. Munter mente, at 
Tiden nu maatte være inde til endelig at rive Sløret fra Fannys 
Øjne, og som en klog Taktiker overlod han Spillet til den Mand, 
der allerede havde faaet en ret stor Indflydelse paa hans Datter. Det 
var den nylig ansatte Kapellan ved Frue Kirke, J. P. Mynster, der 
havde forstaaet at vinde hendes Tillid, og da han nu forelagde hende 
alle de Vidnesbyrd, som hendes Fader havde samlet, afbrød hun 
selv Forbindelsen med Vargas kort efter hans Hjemkomst fra Norge 
i November 181443.

Hvis det er sandt, at Vargas ikke blot havde forlovet sig to Gange 
paa sin første Rejse, i Trondhjem og i Falun, men ogsaa efter sin 
Kærlighedshistorie med Fanny havde fortsat Forbindelsen med Ven
inden i Trondhjem44, forstaar man, at det endelig lykkedes at kølne 
den unge Piges Følelser. I et samtidigt Brev til Grevinde Frederikke 
Charlotte Reventlow fortæller Grevinde Charlotte Schimmelmann om 
den celebre Affære, der nu var lykkeligt afsluttet, og efter at have 
anført de Grunde, der endelig bevægede Fanny til selv at ville af
bryde Forholdet, slutter hun med følgende morsomme Analyse, som 
den berømte Frenolog Dr. Gall kunde have givet af Vargas’ Hjerne: 
»Dal Borgo dit que le Dr. Gall eût trouvé l’organe des fiançailles chez 
Vargas!«45 Disse Ord kunde med Rette sættes som Motto over hele 
Vargas’ Forlovelseshistorie med Fanny Münter.

Ved sin Hjemkomst fra Norge i November 1814 fandt Vargas 
Døren lukket til det Münterske Hjem, men dermed var Sagen ikke 
afsluttet for hans Vedkommende. Omtrent samtidig ankom nemlig 
Schubart fra Italien46, over for hvem naturligvis baade Münter og 
Vargas vilde retfærdiggøre sig, og da man desuden paa allerhøjeste 
Sted var blevet underrettet om de uheldige Rygter, der var i Omløb 
om Vargas, ønskede man ogsaa der nærmere Oplysninger. Atter 
denne Gang var det Prins Christian, til hvem Vargas betroede sig. 
I et paa een Gang ironisk og bittert Brev berettede han om, hvor
ledes Münter, »den Guds Mand«, stadig opførte sig som en gal og
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uden Tvivl hadede ham for al det onde, han voldte ham. Munter 
maatte have bagtalt ham hos flere prominente Personer, og Grev 
Schimmelmann havde derfor henvendt sig til Vargas for at faa en 
udførlig Forklaring paa Forlovelseshistorien i Norge. Det var efter 
Dronningens Ønske, at Vargas maatte give nærmere Oplysning om 
Sagen, og han havde nu afgivet sin Erklæring »avec la simplicité, 
franchise, et véracité que je devrais y mettre en la donnant au Juge 
de nous tous«47.

Desværre ved vi ikke, hvorledes det er lykkedes Vargas at bort
forklare sine Forlovelsestransaktioner. Muligvis har Prins Christian 
støttet ham ved at sende Dronningen en meget rosende Karakteristik 
af hans Personlighed og ved at erklære hans Liv i Norge som absolut 
udadleligt. Et Udkast til en saadan Skrivelse er bevaret, men det 
vides ikke, om den er blevet afsendt48. Hvordan det end forholder 
sig, saa fik Vargas ikke længe efter et tydeligt Bevis paa Dronningens 
Velvilje, og han maa altsaa aabenbart have haft Held til at rense 
sig for sine Anklager49. Maaske har der ogsaa været nogen Overdri
velse i de Beskyldninger, Munter rettede mod ham. Det blev i hvert 
Fald foreløbig Schubart og Vargas, der holdt sammen, og Miinter 
noterede lidt bittert i sin Dagbog, at han ikke saa saa meget til Schu
bart, som han plejede, da han helst vilde undgaa at træffe Vargas50. 
For Miinter var det dog det vigtigste, at Fanny allerede havde trøstet 
sig, og det med en Mand, der unægtelig var af en anden Type end 
den eventyrlige fremmede, der først havde vundet hendes Hjerte. 
Som Mynsters Hustru fik hun sikkert en lykkeligere Fremtid end de 
usikre Kaar, Vargas kunde have skaffet hende, og det maa siges til 
Vargas’ Ros, at han selv forstod det. I Marts 1815 fortalte han Prins 
Christian, at hun var blevet forlovet og snart skulde giftes: »Cela 
semble un mariage tout-â-fait assorti ; son caractère doux et sa 
tournure aimable paraissent être garante du bonheur futur de 
Fanny«51. Havde Vargas fejlet i sit Forhold til hende, saa bar han 
til Gengæld sit Nederlag paa den smukkeste Maade, og Grevinde 
Schimmelmann roste hans hensynsfulde Optræden og udtalte, at 
han ved Adskillelsen havde tænkt mere paa den unge Piges Lykke 
end paa sin egen52.

Det er umuligt at sige, om det var en virkelig Sorg og Skuffelse 
for Vargas at miste denne Barnebrud, men ydre Omstændigheder 
hjalp ham i hvert Fald til lettere at glemme. Som altid i hans Liv 
var den ene stormfulde Begivenhed hurtigt blevet afløst af den næste, 
og den nye Norgesrejse, som han var vendt hjem fra, havde bragt
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ham ind i Forhold, der truede med at faa mere skæbnesvangre Følger 
for hans Liv end den kortvarige Kærlighedshistorie med den lille 
Bispedatter.

5. Vargas og Prins Christian Frederik. -  Opholdet i Norge 1813-14.
Naar Vargas i 1813 atter satte Kursen nordpaa, skyldtes det ikke 

blot Forviklingerne i hans private Liv, skønt de i høj Grad bidrog 
til at gøre Afrejsen ønskelig, men at Kongen efter hans Hjemkomst 
havde udnævnt ham til Medlem af en Kommission vedrørende norske 
Bjergværksforhold. Derfor skulde han nu op for at inspicere og ind
give Reformforslag. Den 20. Oktober 1812 var der ved en kgl. Re
solution nedsat en Kommission til Undersøgelse af Rentekammerets 
Forslag vedrørende Røraas Kobberværk, og foruden Vargas selv var 
følgende Mænd blevet Medlemmer: Stiftamtmanden over Trond- 
hjem Stift, Grev Trampe, Generalmajor Bang, Bergraademe Knoph 
og Collett1, Løjtnant Ramm, der var Inspektør for de Skove, som 
tilhørte Røraas’ og Frederiksgaves Kobberværker, Skovrideren ved 
det Frederiksborgske Distrikt Sarauw samt en handelskyndig2. Da 
man hen paa Foraaret 1813 forberedte en Inspektionsrejse til Røraas, 
blev det ved en ny kgl. Resolution af 20. April besluttet, at Var
gas og Bergraad Chr. Collett foruden Røraas ogsaa skulde besøge 
Juliane Maries Grube ved Kongsberg og afgive et Responsum om 
mulige Forbedringer i dennes Drift. Endelig skulde de undersøge, 
hvorvidt Arbejdet i Aardal Bjergværk burde genoptages for Kongens 
Regning3.

Der kan ikke være Tvivl om, at Vargas var glad for at skulle 
deltage i Ekspeditionen til Norge og derigennem faa Lejlighed til at 
gøre sine Anskuelser gældende angaaende de Forhold, han allerede 
var fortrolig med. Det vilde have været en direkte Fornærmelse, 
om man havde forbigaaet ham. Antagelig var det da kun en øjeblik
kelig Træthed eller Modløshed, der kort før Kommissionens Ned
sættelse fik ham til at skrive til Prins Christian, at han vilde betragte 
det som et Venskabstegn fra Grev Reventlows Side, hvis han ikke 
blev indvalgt og saaledes kunde slippe for denne nye anstrengende 
Rejse4. Men har der virkelig været nogen Uvilje fra hans Side mod 
igen at skulle udsættes for det barske nordlige Klima, er den sikkert 
øjeblikkelig forsvundet, da han fik at vide, at ogsaa Prins Christian 
Frederik rejste til Norge.

Det Aar, der var gaaet siden Vargas’ Tilbagevenden til Køben
havn, havde yderligere befæstet Venskabet mellem ham og Prinsen.

12
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Allerede en Maaned efter Hjemkomsten var Vargas blevet knyttet som 
Inspektør til Prins Christians Mineraliekabinet5, en Stilling, han be
holdt lige til sin Død, og som blev af den største Betydning for hans 
Livsskæbne. En Række Smaaepistler mellem ham og Prinsen fortæller 
om fælles Planer til Kabinettets Udvidelse paa Grundlag af de tal
rige Nyerhvervelser fra Norge, og den muntre, fortrolige Tone, som 
Vargas benytter, er tilstrækkeligt Vidnesbyrd om hans Tillid til sin 
fyrstelige Ven. Gang paa Gang blev han indbudt til private Middage 
eller større Festligheder paa Sorgenfri, men ofte maatte han und
skylde sig paa Grund af Sygdom. Et Eksempel paa de to Mænds 
smukke indbyrdes Forhold foreligger i det lille Brev, Vargas i Sep
tember 1812 sendte til Prinsen, og hvor han var fuld af Anger og 
Skam over ganske at have glemt at komme til Middag paa Amalien
borg. Han havde siddet og arbejdet, saa Tiden var løbet fra ham, 
indtil han pludselig opdagede, at Klokken var 5*4! Af Fortvivlelse 
var han Graaden nær og søgte Raad hos Biskop Münter, men denne 
trøstede ham med, at Prinsen var altfor højsindet til at anse en 
saadan Forglemmelse for en Forbrydelse. Vargas haabede derfor paa 
Tilgivelse, men selv vilde han aldrig kunde tilgive sig sin Forseelse6. -  
Naturligvis modtog han snart nogle beroligende Ord fra Prinsen7, 
og den lille Historie tjener begge til Ære. Prins Christian var til
strækkelig aandsoverlegen til at forstaa, at Studiernes Verden kunde 
tryllebinde en Mand, og Vargas var aabenbart saa meget af en 
Videnskabsmand, at han i sin Arbejdsglæde kunde glemme baade 
Slotte og Fyrstegunst.

Det Venskab, der var blevet vel befæstet i det forløbne Aar, 
skulde nu komme til at staa sin Prøve i en stormfuld Tid. Da Prins 
Christian rejste til Norge, var det som bekendt for at overtage den 
vanskelige Stilling som Statholder og søge at knytte Landet nærmere 
til Danmark ved at modarbejde de svenske Planer om en Adskillelse. 
Vargas var dog ikke med paa den dramatiske Overfart, som Prinsen 
foretog i en Sejlbaad, forklædt som simpel Matros for at undgaa at 
blive opsnappet af Englænderne. Den 21. Maj landede Prins Christian 
paa Hvaler, og først samme Dag begyndte Vargas sin mere fredelige 
Rejse tværs gennem hele Danmark over Aalborg til Fladstrand, hvor
fra han den 14. Juni sejlede til Fredrikstad8. Tre Dage efter mødtes 
de to Venner i Christiania, men den 22. Juni drog Vargas nordpaa 
mod Røraas for at tage fat paa det Arbejde, der var ham betroet9.

Afskeden fra Prins Christian havde bevæget ham dybt, fordi Øje
blikkets Alvor stod klart for dem begge. Allerede fra Foldalen maatte
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han give Luft for sine Følelser i et af sine impulsive Breve. Det er 
som altid noget højstemt i Tonen, men man mærker dog den ægte 
Varme bag Ordene. Han forsikrer, at hvordan end Landets Skæbne 
vil blive, saa kan Prins Christian stole paa ham som en Ven, der 
vil følge med til Verdens Ende og gerne dele alle Krigens Farer og 
Ulykker, en Ven, der helst altid vilde svæve som en Skytsaand om
kring Prinsens Skikkelse, saa intet ondt kunde naa ham. Med en 
elegant Afslutning paa disse Troskabsløfter udbryder Vargas tilsidst: 
»Rappelez Vous toujours, mon Prince, que le Marquis de Posa qui 
sut périr pour son ami Don Carlos, était aussi un chevalier de 
Malte«10.

Den 4. Juli var Vargas naaet til Røraas, og Rejsen havde været 
adskilligt mageligere, end da han forrige Gang foretog den, takket 
være den Kalechevogn, som var blevet stillet til hans Raadighed af Ge
neralløjtnant Carl v. Mansbach11. Kun tre Dage efter sin Ankomst be
gyndte han at rejse rundt til de omkringliggende Miner for at danne 
sig en Mening om deres Fremtidsmuligheder, og i de kommende 
Maaneder var han næsten uafbrudt paa Farten fra Fæmundsø og 
Tolgen i Syd til Aalen, Selbo og Grønskaret mod Nord. Rejsen til 
det sidstnævnte Sted gik over en Dal af Kjølen, og undervejs kom 
Vargas gennem Stuedalen, en af Norges utilgængeligste og mest ro
mantiske Dale, omgivet af Bjerge og opfyldt af Birkeskove. Ogsaa 
en anden Oplevelse havde han paa denne Udflugt. Paa Lau vans 
Højslette mente han at kunne finde Udspringet for de tre store norske 
Floder: Glommen, Tya og Holta. I den Anledning fyldtes hans Sind 
af en saadan Glæde og Stolthed, at han mindedes James Bruce, der 
i sin Tid havde fundet Nilens Kilder!12

Hvad de øvrige Kommissionsmedlemmer egentlig foretog sig, op
lyses man ikke meget om i Brevene til Prins Christian. De nævnes 
kun flygtigt, og Vargas undrede sig over, at Bergraademe Collett og 
Knoph havde afsluttet deres Rapport efter kun 2 Dages Besøg i Gru
berne. Selv havde han for 3 Aar siden tilbragt en hel Vinter i Røraas 
for at sætte sig ind i Driften. Han mente, at de havde haft saa meget 
mere Grund til at studere Forholdene nærmere, som Colletts Uviden
hed var en af Hovedaarsagerne til Elendigheden i Røraas, og Knoph 
siden sin Tilbagevenden fra Sverrig ganske ensidigt havde interesseret 
sig for Jernværkerne paa Bekostning af Kobberminerne. Men de syn
tes efter Vargas’ Mening udelukkende optagede af at komme af sted 
igen13. Det samme var Tilfældet med Skovrider Sarauw fra Frede
riksborg samt den unge Forst junker Tillisch, der skulde være Kom-

12*
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missionen en Støtte ved sit særlige Kendskab til det norske Skov
væsen. De sidste to rejste allerede i August, hvad der var saa meget 
mere beklageligt, som Undersøgelsen af Skovenes Ydeevne betød 
uendelig meget for Planerne om Mineralernes Udnyttelse. Nu kunde 
dette Spørgsmaal ikke blive endelig afgjort før næste Aar14.

Kommissionen havde i Begyndelsen af August indsendt en Rap
port til Prins Christian om Reorganisationen af Røraas15, men 
Vargas havde adskilligt at tilføje. Samme Maaned afgik der fra hans 
Haand en Indberetning til Kongen om hans Syn paa Mulighederne 
for Røraas’ Fremtid16, og i Oktober fulgte en meget udførlig Rap
port om samme Emne til Grev Reventlow. Den fylder 173 tætskrevne 
Sider og er ledsaget af Tegninger med Forslag til Indretning af for
skellige Maskiner17. I sine Privatbreve til Prinsen udtalte Vargas 
desuden stadig sine Tanker om de Forbedringer, der kunde og burde 
indføres, og sammenholder man de forskellige Kilder, faar man et 
klart Indtryk af hans Planer.

Vargas mente, at Minerne var saa righoldige, at de faktisk kunde 
yde meget mere, end man paa Grund af Brændselsmangelen kunde 
udnytte. Naar man flere Steder i Slakkedyngerne kunde konstatere 
en utilstrækkelig Udsmeltning af Metallerne, skyldtes det for en stor 
Del de daarlige Kul, der anvendtes. Kullene var aldeles pulveriserede 
ved den lange Transport, og man maatte bruge uforholdsmæssig 
store Mamgder til Smeltningsprocessen. Ved Fæmundsø brugtes der 
f. Eks. 2200 Læster Kul til 1200 Tons Mineraler, hvad der var et 
uhørt Forhold, og Omkostningerne blev saaledes altfor store. Man 
maatte derfor først og fremmest erstatte Lavovnene med et Par Høj
ovne og sørge for, at disse blev anbragt paa et Sted, der var bedre 
beliggende for Brændselstilførsel. Vargas foreslog, at man skulde an
bringe fire Højovne i henholdsvis Røraas, Tolgen, Dragaas og Fæ
mundsø, og at Mineraludvindingen skulde koncentreres om Kongens
grube, Mugsgrube og Storwartsgrube, hvor adskillige praktiske For
bedringer burde indføres. Der skulde endvidere anvendes finere Me
toder til Sortering af Mineralerne, og han fremsatte en Række For
slag til deres kemiske og mekaniske Præparering. I Lighed med Falun 
skulde der indrettes et Malm-Vaskeri, og med Tiden vilde det være 
nyttigt at bygge et Valseværk, saa Landet kunde spares for den Skam 
at eksportere Kobber i raa Tilstand og importere det bearbejdet. 
Endnu var det sikkert for kostbart et Projekt, men det vilde engang 
kunne skabe en ny national Industri og gøre Danmark-Norge uaf
hængigt af Nabolandene.



— 181 —

Der var dog ogsaa andre Problemer end de rent tekniske at tage 
Hensyn til. Arbejdernes og Funktionærernes Lønninger maatte sættes 
op, fordi Leveomkostningerne var steget, og man maatte betale Bøn
derne bedre for Brændselet og dets Transport, da man ellers ikke 
vilde faa tilstrækkelig Tilførsel. Til Gengæld skulde der holdes stren
gere Kontrol med Arbejdets Udførelse. Dovenskab og Ligegyldighed 
skulde modarbejdes, og en fast Arbejdstid vilde være at foretrække 
frem for Akkordarbejde, som medførte Jaskeri. Det var derfor nød
vendigt at faa en baade myndig og kyndig Direktør til at overvaage 
Gennemførelsen af den store Reorganisation. Til denne Post foreslog 
Vargas Direktør Daldorph fra Foldalen.

Et Hovedpunkt i Vargas’ Betragtninger over Genrejsningen af de 
norske Bjergværker var nu som tidligere hans Modvilje mod de pri
vate Ejere og Udnyttere. Han forstod, at det af økonomiske Grunde 
foreløbig ikke var muligt at gøre Minerne til Statsejendom, men 
han fremhævede atter de skadelige Følger af Privates manglende 
Organisationstalent og deres Rovdrift. Selv om Ejerne naturligvis 
havde Krav paa at beholde visse Rettigheder med Hensyn til den 
økonomiske Udnyttelse af deres Gruber, var det ønskeligt, om der 
i selve Røraas blev oprettet et Minekorps, som af Direktionen havde 
Bemyndigelse til at føre Overopsyn med den forsvarlige Behandling 
af Minerne.

At saa omfattende Reformforslag i første Omgang vilde kræve en 
betydelig Udgift for Staten, var en Selvfølge, men baade Vargas og 
de øvrige Kommissionsmedlemmer var overbeviste om, at det vilde 
lønne sig. Det synes ogsaa, som om man i København var tilbøjelig 
til at gennemføre i hvert Fald nogle af de foreslaaede Forbedringer. 
Vargas havde saaledes den Tilfredsstillelse allerede i Oktober Maa- 
ned at se Daldorph udnævnt til Direktør. Han skrev i den Anledning 
til Prins Christian og bad ham sørge for, at den nye Direktør blev 
Medlem af Kommissionen, fordi han maaske kunde bidrage til at 
samle de mange modstridende Meninger »dans laquelle confusion des 
langues l’on ne saura guères à quel Saint se vouer«18.

Efter Sommermaanedernes Udflugter til Bjergværkerne omkring 
Røraas fulgte Efteraarets stillesiddende Arbejde med den store Rap
port, der skulde indsendes. Vargas befandt sig hjerteligt slet paa 
dette ensomme Sted, »de tous les trous de ce bas monde le plus 
horrible«. Der var ikke en levende Sjæl, han kunde have Fornøjelse 
af, saa han var henvist til sit eget Selskab fra Morgen til Aften19.
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Kosten passede ikke for hans Helbred, da han havde svært ved at 
taale saa megen Mælkemad, og han slap heller ikke for nu og da at 
spise Barkebrød. Aarstiden var haabløs trist, og forskellige Smaa- 
daarligheder bidrog til yderligere at forøge hans Melankoli. Plaget 
af Tandpine frygtede han for at miste sine Tænder ligesom sit Haar 
og tænkte med Bekymring paa, at han vist vilde blive en smuk Ægte
mand for den 17-aarige Fanny! Voldsomme Hovedsmerter var des
uden en Overgang ved at gøre ham vanvittig. Pint af legemlige Svag
heder og sjælelig Depression var han undertiden saa langt nede, at 
han var parat til at sælge sit Liv for 12 Skilling!20

Intet Under derfor, at Vargas med Længsel saa hen til Vinterens 
Komme, hvor han skulde mødes med Prinsen i Christiania. Egentlig 
havde det været Hensigten at lægge Vejen derhen over Aardalens 
Bjergværker, som ifølge den kgl. Resolution ogsaa skulde besøges, 
men Vargas var fuld af Bekymringer over denne Rejse, der var be
sværlig og farlig saa sent paa Aaret. Hans Undersøgelser i Aardal 
vilde blive vanskeliggjort af Vejret, og han var klar over, at Bjerg- 
raad Collett, som skulde rejse med ham, ikke vilde være ham til 
megen Hjælp, da han ikke havde videre Interesse for Sagen. Vargas 
foreslog derfor Prins Christian, at Besøget i Aardal blev udsat til 
Foraaret, og at han i Stedet skulde tage til Kongsberg21. De gamle 
Drømme om at genrejse dette Etablissement begyndte atter at dukke 
frem i hans Breve, og han haabede inderligt, at Briinnich vilde gøre 
Alvor af at trække sig tilbage, saa han kunde indtage hans Plads. 
Vargas mente, at han saa maaske vilde blive i Stand til at gennem
føre de Reorganisationsplaner, han havde givet Udkast til i sin 
første Rapport22. Med vanlig Optimisme fremmanede han allerede 
den Lykke, det vilde være, om man kunde skaffe blot 100 Sølvmark 
i Stedet for 100.000 Sedler, ja om man en skønne Dag kunde skaffe 
fuld Dækning for alle Sedlerne23.

Som det fremgaar af de følgende Breve til Prins Christian, kom 
Vargas hverken til Aardal eller Kongsberg i 1813, sandsynligvis fordi 
Opholdet i Røraas var blevet mere langvarigt end oprindelig plan
lagt. Først i Begyndelsen af Oktober havde han afsluttet sin store 
Rapport til Reventlow, og han var da kommet i den pinlige Situa
tion ikke at kunne rejse bort, fordi han ingen Penge havde til at 
betale sin Vært med -  iøvrigt en hos Vargas ikke sjældent forekom
mende casus! Det hele blev endnu mere haabløst, fordi han heller 
ikke kunde gaa i Gang med Renskriften af Rapporten af Mangel 
paa Papir. I hele Røraas fandtes der nemlig ikke 10 Ark24. Naturlig-
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vis hjalp Prins Christian ham omgaaende ud af disse Vanskeligheder 
ved at sende ham 400 Rd. over Trondhjem25, og den 23. Oktober 
kunde Vargas endelig forlade Røraas. Han tilbragte nogle Uger i 
Foldalen med at renskrive sin Rapport, et Arbejde, som blev ham 
besvær liggjort af en pinefuld Øjenbetændelse. Sidst i November satte 
han saa Kursen mod Syd26. Der kan ikke være Tvivl om, at han 
efter sine mange Genvordigheder i de ensomme Maaneder var lykke
lig over igen en lille Tid at skulle leve i Prins Christians umiddelbare 
Nærhed.

Det var dog ikke en idyllisk Julestemning, der herskede ved det 
norske Statholderhof. De politiske Forhold var yderst spændte, da 
Norge og Danmark siden 3. September var i Krig med Sverrig, og 
Frederik VI ønskede aktive militære Handlinger fra norsk Side. Prins 
Christian havde imidlertid i det forløbne Halvaar paa alle Maader 
søgt at imødekomme Norges Selvstændighedstrang for derigennem 
at vinde dets Hengivenhed og sikre sin egen Position. I Juli Maaned 
havde det nye norske Universitet begyndt sin Virksomhed, og i 
Sommermaanederne var der oprettet en Overkriminalret og en Over
admiralitetsret. I det skjulte havde Prinsen desuden forberedt sig paa 
at have det politiske Maskineri i Orden, hvis det skulde blive nød
vendigt at danne et særligt Regeringsraad for Norge, og under Vargas’ 
Christiania-Besøg i December Maaned foregik der vigtige Forhand
linger om en Styrkelse af Landets finansielle Forhold. Der var saa- 
ledes Stof nok til Samtaler og Overvejelser mellem Prinsen og hans 
Venner, men foreløbig blev Samværet ikke langvarigt. I Begyndelsen 
af Januar 1814 foretog Prins Christian nemlig en Rejse til Vestlan
det, medens Vargas den 7. Januar tog til Drammen, hvorfra han den 
10. fortsatte til Kongsberg27.

Det var med en glad Overraskelse, han efter fire Aars Forløb 
gensaa de derværende Fabrikker. Han maatte indrømme, at Assessor 
Steenstrup havde bevirket Underværker. Staalet var blevet langt 
bedre, ofte helt frit for Jernaarer, men det var alligevel ikke stærkt 
nok til at anvendes som Møntstempler. Desuden var Smeltejerns- og 
Stangjemsfabrikationen blevet forbedret, efter at Højovnen var om
dannet efter svensk Mønster. Vargas troede dog ikke, at Stangjernet 
var egnet til Kanonstøberi -  ca. 80 % af Kanonerne vilde springe 
i Stykker ved Brugen. Efter hans Mening skulde man hellere anvende 
Mineraler fra Ulefoss til denne Slags Jern, men han beklagede over 
for Prins Christian, at private Stridigheder mellem Bjergraad Peter
sen og Kammerherre Løvenskjold hindrede en Samhandel, og at
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den Slags Smaating desværre ofte blev afgørende i'vigtige Spørgs- 
maal28.

Ogsaa Juliane Maries Grube blev besøgt29. Vargas var saaledes 
godt i Gang med at danne sig et Overblik over Forholdene ved de 
Kongsbergske Etablissementer, da han den 27. Januar modtog et 
Brev fra Prinsen med Opfordring til omgaaende at rejse til Chri
stiania. Brevets Ord talte tydeligt nok om Øjeblikkets Alvor: »des 
grands événements se préparent, je suis déterminé à tout oser pour 
defendre mon patrimoine«. I en forsigtig Efterskrift var der tilføjet: 
»Que ceçi reste entre nous«30.

Vargas ilede naturligvis straks tilbage. Den 28. Januar var han 
igen i Christiania, og den 29. fortsatte han til Eidsvold, hvor Prinsen 
allerede var ankommet Dagen i Forvejen31. Her hørte han den 
skæbnesvangre Nyhed om Kielerfredens Afstaaelse af Norge til Sver- 
rig. Meddelelsen derom var først den 24. Januar, ti Dage efter Fred
slutningen, naaet til Christiania og blev endnu hemmeligholdt for 
det norske Folk. Men Prins Christian havde hurtigt taget sin Beslut
ning. Han vilde prøve at bevare den norske Uafhængighed, give 
Landet en fri Forfatning og selv bestige Tronen som dets arveberet
tigede Konge32. Naar han nu ønskede at samles med sine nærmeste 
fortrolige hos Carsten Anker paa Eidsvold, var det for at drøfte de 
Forholdsregler, der kunde blive nødvendige at træffe.

Endnu var Tiden dog ikke moden til offentlige Erklæringer, og 
Opholdet paa Eidsvold varede kun faa Dage. Den 31. Januar rejste 
Prins Christian nordpaa, kun ledsaget af et lille Følge udelukkende 
af danske Mænd, hvoriblandt Vargas befandt sig33. Det var sikkert 
Hensigten med denne Rejse at prøve Stemningen hos Folket, og 
Prinsen mødtes overalt med Begejstring og Tillid. Den 5. Februar 
naaede han til Trondhjem, hvor han opholdt sig til den 10., og hvor 
han blev hyldet baade af Menigmand og Byens Dignitarer. Officielt 
vidste man endnu intet om Kielerfredens Indhold, men i Virkelig
heden betragtedes Frederik VI ikke længere som Landets Kon Je. 
Paa mange Maader mærkede Prins Christian, at det var ham, man 
saa hen til som Norges Frelse, og han var fast bestemt paa at gennem
føre sine Planer. Han skyndte sig derfor atter sydpaa til Eidsvold, 
men fik undervejs Tid til et lille Besøg i Røraas, hvor Vargas selv
følgelig har været hans ivrige og kyndige Vejviser.

Der foreligger derimod intet om, at Vargas deltog i det betyd
ningsfulde Møde paa Eidsvold den 16. Februar, hvor Beslutningen 
blev truffet om Prins Christians Udnævnelse til Prinsregent og om
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den grundlovgivende Rigsforsamlings Indkaldelse. Hans Navn næv
nes ikke blandt de Mænd, der var nærværende, og heller ikke paa 
anden Maade foreligger der Vidnesbyrd derom. Sandsynligvis har han 
fortsat fra Røraas over Eidsvold direkte til Christiania. Hans meget 
udførlige Regnskabsaflæggelse til Prinsen, der ellers giver saa gode 
Oplysninger om hans Udflugter, meddeler fra denne Periode kun, at 
han den 26. Marts rejste fra Hovedstaden til Kongsberg34.

Her opholdt han sig i de kommende Maaneder og fulgte saaledes 
kun paa Afstand de bevægede politiske Begivenheder. Da den ny
valgte Kong Christian Frederik den 22. Maj holdt sit straalende Ind
tog i Christiania, var Vargas dog muligvis til Stede, saa han kunde 
glæde sig over sin Fyrstes Lykke og over sin egen nye Værdighed 
som norsk Kammerherre. Den officielle Meddelelse om denne Ud
nævnelse er nemlig udsendt fra Eidsvold den 22. Maj og adresseret 
til Christiania, hvor man altsaa aabenbart formodede, at Vargas paa 
det Tidspunkt befandt sig. Mærkeligt er det dog, at Bestallingen 
ifølge Vargas’ egen Paaskrift først er kommet ham i Hænde den 
28. M aj35. Det kan derfor se ud, som om han ikke er kommet ind 
til Byen før efter den store Festdag. Hvordan det end forholder sig 
med dette Spørgsmaal, saa var han i hvert Fald i Christiania i den 
første Uge af Juni Maaned, men senest den 10. var han tilbage i 
Kongsberg, og her blev han nu lige til Begyndelsen af September36.

Naar Vargas næsten hele Tiden levede saa fjernt fra Begiven
hedernes Brændpunkt, skyldtes det ikke blot, at han af Prinsregenten 
havde faaet tildelt det Hverv at undersøge Forholdene paa Kongs
berg og aflægge en detaljeret Rapport37. Der var andre Grunde, 
som maaske var mere tungtvejende. I et Brev til Kong Christian 
Frederik siger Vargas nemlig udtrykkelig, at han er glad for at holde 
sig borte i denne kritiske Tid, fordi han som fremmed og mistænkt 
kunde skade Kongen i Folkets Øjne38. Det var derfor ganske uret
færdigt, naar dal Borgo over for Schubart luftede sit gamle Nag 
til Vargas i følgende spydige Bemærkning: »Hvilket Teater har ikke 
aabnet sig for ham, og han vil forstaa at spille en Rolle!«39 Ikke 
længe efter maatte dal Borgo da ogsaa tage sine Insinuationer til
bage. Den 31. Juli 1814 hedder det: »Det er ikke sandt, at Vargas 
staar i Spidsen for Udenrigsministeriet i Norge. Han er i Kongs
berg« -  men en lille giftig Efterskrift kan han ikke nægte sig: »M aa
ske har han fjernet sig fra Christiania for ikke at skære de misunde
lige i Øjnene, og deres Antal er ikke ringe«40.

Helt Uret havde dal Borgo iøvrigt ikke i den sidste Betragtning.
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Der er bevaret adskillige Udtalelser, som viser, at Vargas havde 
Fjender baade blandt Nordmænd og Svenskere. Et Brev fra den 
svenske Landshøvding Hans Järta omtaler ham som »en avanturier, 
hvilken man är högeligen missnöjd at se vid Prinsens sida«41, og et 
andet Sted kalder Järta ham »denne Spansk-Maltheser-Neapolitan- 
Sardinsk-Danske Man, Kammarherren Grefve Vargas Bedemar, Mi
nister för Norrska Regentens Utrikes Ärenden«, hvis »vidtomfattande, 
eller åtminstone vidtutsväfvande snille ... Veriden har att tacka för 
den fred med Norrige, hvarom dess Regent ... ädelmodigt försäkrat 
alla magter«42. -  Ligesom hos dal Borgo møder man saaledes her 
den forkerte Forestilling, at Vargas skulde have Indflydelse paa de 
politiske Afgørelser. En anden Svensker, Regeringsraad Pehr Wahl
ström, udtalte til den senere norske Biskop Claus Paveis, at Vargas 
»skal være en ren Avanturier, aldeles ikke Maltheserridder, uvist 
endog om han er Greve eller hedder Wargas«, og at han kun »ved 
sit behagelige Omgangstalent og sit Anstrøg af Lærdom« havde for- 
staaet at indsmigre sig hos Baron Schubart og Grev Schimmelmann. 
Ja, Wahlström erklærede rent ud, at ved Efterretningen om, at denne 
Mand var en af Prins Christian Frederiks Fortrolige »fomam jeg 
strax hvad Klokken var slagen«43.

Ogsaa Vargas’ Venner havde Øjnene aabne for den Uvilje, hvor
med man fra flere Sider saa paa hans Virksomhed. Den nylig ud
nævnte norske Regeringsraad Carsten Anker havde allerede tidligere 
vist Sympati for Vargas’ Reformbestræbelser paa Bjergvæsenets Om- 
raade44 og ønskede, at han nu maatte faa Lejlighed til at virkelig
gøre dem, men i et Brev til Prins Christian fra Marts Maaned kunde 
han ikke skjule de Vanskeligheder, der vilde være forbundne med 
at overdrage en saa betydningsfuld Opgave til netop denne Mand. 
Han mente dog, at man ikke burde tage Hensyn til den Slags For
domme og fremsatte sin Opfattelse paa følgende Maade: »Vargas 
er en Udlænding og som saadan ikke yndet af alle. Naar han der
imod fremkom med et fornuftigt og vel betænkt Forslag til Mis
brugenes Afskafning og Kongsbergs Redning, saa beviser han derved, 
at han er skikket til dette Embede, og da bortfalder enhver reel 
Indvending. Dadel bliver da ei at agte paa«45.

Det synes virkelig ogsaa, som om Vargas med stor Iver røgtede 
sit Hverv. Det var nu ikke mere som den danske Konges Udsending, 
men som Christian Frederiks betroede Mand, han skulde udføre sine 
Undersøgelser. I Løbet af Foraaret 1814 skrev han en udførlig Rap
port med vidtgaaende Reformforslag for Kongsbergs Miner og
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sendte den til sin nye Herre46. De tidligere velkendte heftige Angreb 
paa Bjergværkets ledende Mænd var her forsvundet til Fordel for 
en rent saglig Fremstilling, men det skyldtes maaske, at Briinnich 
omsider havde besluttet sig til at gaa af, saa at Vargas ikke mere 
behøvede at rette sit Skyts mod ham47. Tilbage var endnu hans 
gamle Antagonist Assessor Esmarch, hvis Interesser vilde blive truede 
ved de nye Planer for Driftén. Vargas haabede derfor inderligt, at 
denne vilde modtage Tilbudet om et Professorat ved Christianias nye 
Universitet48. Endelig kunde der ventes Vanskeligheder med Værkets 
Direktør Poul Steenstrup, der hidtil havde regeret med et Jern
scepter i alle Forretningsspørgsmaal, men da Vargas ventede inden 
længe at blive udnævnt til Oberberghauptmand, behøvede han ikke 
mere at frygte ham49.

Rapporten over Bjergværksdriften i Kongsberg begyndte med at 
understrege den Betydning, det vilde have for Staten at udnytte sine 
naturlige Rigdomme, og den fremhævede samtidig Nødvendigheden 
af at skabe en Eksistens for Minearbejderne, der var ved at gaa til 
Grunde i Elendighed. En Reorganisation var en uomgængelig Nød
vendighed. Den vilde kræve store Udgifter til Nyanskaffelser og 
Forbedringer, men i Løbet af faa Aar vilde der være Balance i Regn
skabet og senere Overskud. I Øjeblikket var kun to Miner i Gang, 
Dronning Juliane Maries Grube, som blev drevet for Statens Reg
ning, og Gamle Justitsgrube, som Assessor Esmarch ejede. Begge 
disse Miner kunde udnyttes paa langt mere intensiv Maade end nu. 
Man burde desuden genoptage Arbejdet i Kronprins Frederiksstolle 
og Armengrube, samt prøve at finde nye Aarer. En rationel Under
søgelse af Halderne (Affaldsdyngerne) vilde vise, at de endnu inde
holdt meget Sølv, som kunde udvindes, hvis man anskaffede bedre 
Knusemaskiner og brugte de gamle Pensionister til dette Arbejde. 
Den Omstændighed, at talrige private Selskaber, hvoriblandt Bjerg
værkets egne Embedsmænd50, havde forpagtet de forskellige Miner 
og Halder, kunde efter Vargas’ Mening ikke hindre Regeringen i 
atter at tage dem i Besiddelse og forene dem til eet Foretagende 
under een Ledelse. Naar man læste Overdragelsesdokumenterne51, 
fremgik det tydeligt, at Lejerne kun havde Ret til at beholde For
pagtningen, hvis de ikke blot udnyttede Halderne, men ogsaa Mi
nerne. Det gjorde de imidlertid ikke52. -  Som Følge deraf kunde 
der ikke være juridiske Vanskeligheder for Staten, hvis den selv 
vilde overtage Driften.

Vargas ønskede endvidere, at man efterhaanden vilde formindske



— 188 —

det altfor store Antal af Arbejdere og Embedsmænd, der var knyttet 
til Kongsberg. Lønnen kunde saa blive bedre for de tilbageblivende, 
og Kravene til deres Arbejdsydelse større og retfærdigere. Man 
maatte i det hele taget komme bort fra de forkerte Principper, der 
hidtil havde været fulgt, og som havde resulteret i en skadelig Rov
drift, der kun tilsigtede at opnaa det størst mulige Udbytte. Arbej
derne var blevet betalt efter Antallet af Tons og havde derfor fore
trukket de store Stykker, der fyldte mest i Tønderne, og ladet de 
smaa ligge, skønt de ofte var rigere53. Mineralerne var desuden ble
vet daarligt behandlede, men nu skulde de renses under kyndigt Op
syn. Arbejderne burde udnyttes mere systematisk, de skulde have en 
ordentlig Løn, en rigelig Proviantering af Korn, og de skulde høre 
sammen i en fast Stab med faste Pligter og Rettigheder. Forøvrigt 
bevirkede den store Arbejdsløshed, at Arbejderne i Øjeblikket var 
lette at forhandle med. Vargas haabede derfor snart at faa gennem
ført en fuldkommen Orden, saa Kongsberg kunde gaa som et Ur
værk, til Gavn for Staten og til Ære for ham selv.

Foruden de her skitserede Hovedlinjer i Vargas’ Rapport inde
holdt denne en Række konkrete Forslag om Enkeltheder, som det 
vilde føre altfor vidt at opregne. Den giver Indtryk af at være netop 
det, som Carsten Anker havde ønsket: »et fornuftigt og vel betænkt 
Forslag til Misbrugenes Afskafning og Kongsbergs Redning«, og 
Vargas vilde sandsynligvis have faaet Lov at prøve sine Kræfter paa 
den store Genrejsningsopgave, hvis de politiske Forhold ikke havde 
hindret Virkeliggørelsen af hans Drømme54.

Medens Vargas arbejdede i stilfærdig Tilbagetrukkethed i Kongs
berg, gik Bølgerne højt ude i det selvbestaltede norske Kongedømme. 
Med Uro og stor Deltagelse fulgte han Christian Frederiks Kamp for 
at bevare Landet uafhængigt og frit, og han forstod naturligvis ogsaa, 
hvor uløseligt hans egen Skæbne var knyttet til Kongens. Et Brev 
til denne udtrykker hans bitre Følelser over for det svenskvenlige 
Parti i Norge. Han havde haft Besøg af Justitsraad Cloumann og 
Kammerherre Løvenskjold, begge Deputerede i Rigsforsamlingen og 
Tilhængere af den svenske Klike. I den Anledning siger han, at 
han hidtil aldrig havde kunnet forstaa, hvorledes man kunde hade 
Folk for deres Meningers Skyld, men han havde nu opdaget, at det 
virkelig var muligt. Under sine Samtaler med de to Mænd maatte 
han flere Gange tænke paa Jean Pauls Ord: »Es giebt Menschen 
und Zeiten, wo einem rechtschaffenen Mann nichts mehr erquicken 
könnte als Prügel die er gäbe«55.
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Skønt Vargas ellers saa ofte var tilbøjelig til en ukritisk Optimisme 
over for Forhold eller Personer, han havde Tilknytning til, synes 
han ikke at have haft megen Tillid til det norske Frigørelsesforsøg. 
Han var ængstelig for Kongens Skæbne, og det forekom ham, som 
om alle onde Magter forenede sig mod Norge, saa at kun Forsynets 
Hjælp kunde frelse det56. Om en Hjælp af den Art gjorde han sig 
dog sikkert ikke store Illusioner. I Begyndelsen af September 1814 
var det da ogsaa tydeligt for alle, at den kortvarige Herlighed med 
det selvstændige Rige snart var forbi. Fra nu af havde Vargas sit 
faste Opholdssted i Christiania og forlod ikke mere sin Konge. Et 
lille rørende Træk viser, hvorledes han i al Beskedenhed søgte at 
yde sin Skærv til Hjælp i det store Sammenbrud. Da han den 8. Sep
tember indsendte sit Regnskab for Maanederne Juni, Juli og August, 
oplyste han, at hans Indtægt havde været 100 Rd. S. V. om Maane- 
den og 5 Rd. S. V. om Dagen57, men at han nu for at lette Finans- 
kassen vilde tilbyde at nøjes med 5 Rd. N. V. om Dagen. For allige
vel at kunne klare sine Udgifter, vilde han saa sælge sine Bøger og 
andre Ejendele58. -  Et Tilbud af den Art var naturligvis uden Be
tydning for Landets økonomiske Vanskeligheder og kom antagelig 
slet ikke til at træde i Kraft, men det er dog et Vidnesbyrd om 
Vargas’ personlige Offervilje og Trofasthed.

De sidste Par Maaneder af sin Kongetid i Norge opholdt Chri
stian Frederik sig paa Ladegaardsøen (Bygdø) ved Christiania i en 
lille Kreds af trofaste Tilhængere, deriblandt Vargas. Da han den 
10. Oktober 1814 havde givet Afkald paa sin Krone, forlod han og 
hans Venner samme Aften Øen og sejlede til Fredriksvæm, hvor de 
ombord paa et Skib afventede en gunstig Vind for at vende tilbage 
til Danmark. Sammen med Vargas og sin Adjudant, Major L. F. 
Brock spadserede Prinsen paa den befæstede 0  i Havnen, hvor han 
samlede nogle Stykker Feldspat til Erindring om sin sidste Udflugt 
i de norske Bjerge. Den 26. Oktober lettede Briggen »Bornholm« 
Anker, hilst med kongelig Salut fra Fortet og de norske Skibe. Den 
danske Brig svarede med 9 Kanonskud. Paa Dækket saa den unge 
Fyrste gennem et Slør af Taarer tilbage mod det Land, som han 
havde haabet at bringe Selvstændighed og Lykke59. Ogsaa Vargas 
har sikkert med bitter Skuffelse tænkt paa det store og nu unyttige 
Arbejde, han havde udført med sin egen og Bjergværkernes Frem
gang for Øje. Hans Muligheder i Norge var forspildte, og Fremtiden 
laa atter mørk foran ham.

Det blev en haard Hjemrejse. Først gik Skibet paa Grund ved
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Læsø, og derefter blev det af en stærk Storm tvunget til at opgive 
Indsejlingen til København og maatte sætte Kursen mod Aarhus, 
hvor den voldsomme Søgang gjorde Landingen besværlig. Ved An
komsten i Jyllands Hovedstad den 4. November blev Prinsen og hans 
Følge modtaget med megen Deltagelse og Hjertelighed60, men paa 
allerhøjeste Sted var Stemningen yderst kølig. Det norske Eventyr 
kunde let have bragt Danmark i en farlig Stilling til Stormagterne, 
og Frederik VI havde vanskeligt ved at tilgive Prins Christian hans 
selvraadige Handling. I et Brev til Kongen, der siden September 
1814 opholdt sig paa Kongressen i Wien, anmodede Prinsen derfor 
om Tilladelse til snarest muligt at faa Lejlighed til at retfærdiggøre 
sig. Han vedlagde desuden Breve til Kejseren af Rusland, Kejseren 
af Østrig og den prøjsiske Konge, hvori han gjorde Rede for sine 
Handlinger i Norge61. Efter at have sendt disse Depecher til Wien 
afventede han paa Augustenborg Slot, hvilke Beslutninger Frede
rik VI vilde træffe for hans Fremtid.

Det var ikke tilfældigt, naar Christian Frederik havde valgt at 
besøge sine Slægtninge i Augustenborg. Her genfandt han sin smukke 
Kusine Caroline Amalie, hvis »aménité incomparable« gjorde alt 
for at mildne hans Skuffelse og Smerte62. Allerede i Slutningen af 
December kunde han fortælle Vargas om sin Forlovelse med denne 
»englelige« Prinsesse. Meddelelsen herom er endnu et Bevis paa 
Prinsens Fortrolighed til Vargas. Forlovelsen maatte nemlig ikke de
klareres, før Kongen havde givet sit Samtykke, og kun de allernær
meste Venner blev indviede i Hemmeligheden63. Men Vargas’ Lyk
ønskningsbrev viser ogsaa, hvor nært forbundne de to Mænd var 
blevet. Hans Ord om den ham endnu ubekendte Prinsesse former 
sig ikke blot som en Hyldest til hende, men ogsaa til hendes Hjertes 
Udvalgte: »Comme je suis déjà attaché à cette charmante Princesse 
qui s’est chargée ainsi de la destinée de nous tous! Car vouloir rem
plir un coeur tel que le Votre, Monseigneur, c’est devoir réunir les 
qualités les plus dignes du respect, savoir captiver, brillante de jeun
esse et de beauté, l’imagination et le sentiment, connaître ainsi toutes 
les ressources de l’estime et de l’amour, allier également ce qui donne 
de l’éclat au trône à ce qui répand des attraits intarissables sur les 
intérêts de l’intimité et de la vie domestique. Votre choix faite après 
une longue connaissance m’en est pleinement garante«64.

I samme Brev fik Vargas Lejlighed til at forsikre Prins Christian 
om sin uforanderlige Deltagelse i alt, hvad der angik hans Livs Lykke : 
»Hélas! ayant dû renoncer pour toujours au bonheur, où pourrais -
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je en chercher encore un équivalent, que dans la félicité du seul 
homme sur la terre, que j ’aime, à qui tout me lie, dans lequel mes 
désirs, mes pensées, mes espérances toutes se concentrent!«65 Med 
god Grund understregede Vargas sit Skæbnefællesskab med Prinsen. 
Ogsaa de Mænd, der havde staaet ved dennes Side i Norge havde 
nemlig faaet den kongelige Unaade at føle. Ved et Reskript af 
10. Juni 1814 havde Frederik V I besluttet, at alle dansk-fødte Mænd, 
der stod i hans Tjeneste, og som havde modtaget Embede af den 
nye Regering i Norge, skulde udslettes af Fortegnelsen over danske 
Embedsmænd66. Vargas’ Kammerherrebestalling blev derfor fra
taget ham den 6. Juli 181467 sammen med den Pension paa 1200 
Rd., som han siden Oktober 1812 havde oppebaaret af Kongens 
private Kasse68.

Det er forstaaeligt, at han følte denne Straf som et tungt Slag, 
og i den første Tid efter Hjemkomsten holdt han sig helt borte fra 
Venner og Bekendte69. Han beskæftigede sig hovedsagelig med at 
bringe Orden i Prinsens Kabinet70, og for dog at faa nogen Glæde 
ud af det store Arbejde, der var nedlagt i Indberetningerne fra de 
norske Bjergværker, foretog han et Uddrag af de Iagttagelser, han 
der havde meddelt, og sendte dem til Paris, ledsaget af en indledende 
Oversigt. En af hans franske Venner, den kendte Mineralog og 
Redaktør af »Journal des Mines« Brochant de Villiers, havde lovet 
at sørge for at faa Afhandlingen trykt, men da Vargas havde fortalt 
Prins Christian den glædelige Nyhed71, skrev denne tilbage, at han 
vistnok først burde have indhentet Frederik V I’s Tilladelse. Man 
kunde ikke uden videre offentliggøre det videnskabelige Udbytte af 
en Rejse, som Kongen havde betalt72. Vargas forsvarede sig med, at 
han allerede i al Almindelighed havde faaet en saadan Tilladelse, 
og lovede, at han nu for en Sikkerheds Skyld vilde forespørge endnu 
engang gennem Overhofmarskal Hauch73. Hans Skrivelse til Hauch 
er bevaret, men er muligvis ikke blevet videresendt, da den stadig 
ligger i Prins Christians Arkiv74. Det hele Spørgsmaal fik dog ingen 
reel Betydning, for skønt Vargas faa Maaneder senere kunde med
dele Prinsen, at Afhandlingen nu var trykt, og at det kun gjaldt om 
at faa Eksemplarer af den hjem, foreligger der intet nærmere om 
dette Arbejdes Eksistens75. -  Ogsaa en anden litterær Plan løb ud i 
Sandet. Vargas havde tænkt at tilsende »Journal des Mines« sit K a
talog over de grønlandske Mineraler i Prinsens Kabinet76, men enten 
opgav han sin Hensigt, eller hans Arbejde blev ikke antaget. I hvert 
Fald indeholder hverken »Journal des Mines« eller dets Fortsættelse
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»Annales des Mines« nogen Afhandling af Vargas fra Aarene 
1815-18.

Et mere reelt Udbytte kom der ud af hans Virksomhed ved Ord
ningen af de nye Mineraler fra Norge. I December 1814 fortalte 
han Prins Christian, at de første 15 Kasser var ankommet, men at 
det kneb med at faa dem ordentlig opstillet. Et Forsøg paa at skaffe 
Plads ved at faa Prinsens Bibliotekar Carl Heger til at overlade sig 
et Værelse, hvori der kun stod faa Bøger, prellede af paa dennes 
Uvilje mod at give Slip paa noget som helst af sit Domæne. Vargas 
erklærede, at han ikke vilde insistere, da han nu var fast besluttet 
paa at leve i Fred og Fordragelighed med sine Naboer77.

Hans Virkelyst fik imidlertid Udløb paa andre Maader. Det 
skyldtes saaledes hans Initiativ, at man i December 1814 begyndte 
at sende Dubletter fra Prins Christians Samlinger til fremmede 
Videnskabsmænd, hvorved der indlededes en Bytteforbindelse og 
Gaveudveksling, der med Aarene skulde blive af den største Betyd
ning for Kabinettets Vækst. Den berømte franske Mineralog Haüy 
fik f. Eks. en Sending norske Mineraler, og en lignende Samling blev 
sendt til Naturforskeren Blumenbach i Göttingen78.

Allerede nu erklærede Vargas, at det var hans Ærgerrighed at 
gøre Prinsens Kabinet til det fuldstændigste om ikke i Europa, saa 
dog i Danmark79. Det var derfor ikke mærkeligt, at Prins Christian 
viste sin Paaskønnelse af hans Flid og Iver ved at yde ham økonomisk 
Støtte i den vanskelige Periode, hvor hans faste kgl. Pension var 
blevet ham frataget. I November og December Maaned 1814 fik 
han udbetalt 375 Rd. N. V. af Prinsens Kasse, og i det følgende 
Aar modtog han 100 Rd. S. V. hver Maaned, altsaa netop det 
Beløb, han havde mistet80.

I mange Henseender maa Vinteren 1814-15 have været en trang 
Periode for Vargas. Blandt hans Bekymringer var ogsaa Uvisheden 
om hans Tjeners Skæbne, som endnu ikke var vendt tilbage fra 
Norge81. Først i December Maaned naaede Tjeneren til København 
efter to Gange at have lidt Skibbrud paa Vejen herned, men heldig
vis medbragte han de fleste af Vargas’ Ejendele i god Behold. Hans 
Hjemrejse havde dog været meget kostbar, og en saadan ekstra Ud
gift bidrog naturligvis yderligere til at undergrave Vargas’ lidet be
fæstede Økonomi82. Naar han desuden var plaget af en voldsom 
Hoste, der undertiden holdt ham i Sengen i flere Uger, er det for- 
staaeligt, at han havde mange, mørke Timer og altfor god Tid til at 
gruble over sine usikre Fremtidsperspektiver.
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Det var unægtelig to haarde Slag, der havde ramt ham efter 
hans Hjemkomst fra Norge: først den kongelige Unaade og derefter 
det afgørende Brud med Fanny. I begge disse alvorlige Anliggender 
var Prins Christian hans Fortrolige og hans Raadgiver. Forholdet til 
Fanny var dog det, der var lettest at afvikle. Skønt Prinsen under 
Opholdet i Norge havde optraadt som Mellemmand mellem de to 
Elskende, var han aabenbart efterhaanden blevet klar over, at Mod
standen fra den Miinterske Familie var for stærk. Maaske havde 
han ogsaa ved Læsningen af den unge Piges barnlige Breve forstaaet, 
hvilket Misforhold der var mellem hendes og Vargas’ Alder og Ud
viklingstrin. I hvert Tilfælde fraraadede han nu indtrængende at 
genoptage Forbindelsen84, og selv om det vistnok i Begyndelsen var 
en Skuffelse for Vargas, at Fanny trods alle de store Løfter svigtede 
ham, saa genvandt han hurtigt sin Hjertefred. Allerede i November 
1814 kunde han skrive saaledes til Prinsen: »Quant à la tranquillité 
de mon coeur, elle commence à renaître, et si je parviendrais à la 
racquérir entièrement, je me persuaderai aussi, que cette liaison 
n’aurait jamais abouti à un haut dégré de félicité. Je  regretterai 
éternellement Fanny qui d’après mon sentiment est un caractère 
tout accompli, mais quant aux personnes auxquelles ce mariage 
m’eut approché je ne crois pas que j ’en dois avoir beaucoup de 
regrets«85. -  Beroliget af disse forstandige Betragtninger kunde Prins 
Christian kun udtrykke sin Tilfredshed med Vargas’ Holdning, men 
samtidig undlod han ikke at tilføje en lille Bemærkning, der vidner 
om hans Kendskab til Vennens Svagheder: »gardez vous seulement 
de liaisons nouvelles qui peuvent tirer en concequence«86.

Af langt større Betydning var Spørgsmaalet om, hvorledes Var
gas skulde genvinde Kongens Naade og dermed sin Titel og Under
støttelse. I December sendte Prins Christian ham den beroligende 
Oplysning, at han ifølge Overhofmarskal Hauchs Udtalelser godt 
kunde bære sin Kammerherrenøgle igen, men Prinsen mente allige
vel, at det vilde være klogest at afvente Dronningens eller Kongens 
Afgørelse. Foreløbig raadede han Vargas til i Selskaber at bruge de 
to med Guldtraad overspundne Knapper, som i Norge markerede 
Kammerherreværdigheden, og som nu anvendtes paa samme Maadc 
ved Hoffet i Wien87.

Vargas havde dog ikke megen Brug for hverken »Nøgle« eller 
»Knapper« til Galapaaklædning i denne Vinter, idet han levede 
yderst tilbagetrukkent. Først i Slutningen af November aflagde han 
en Visit hos Grevinde Schimmelmann. Hun fandt ham meget for-

13
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andret, og i Samtalen berørte man ikke hans personlige Vanskelig
heder. Derimod fik han Lejlighed til at fremsætte sit Syn paa det 
norske Spørgsmaal. Han mente, at daarlig Administration, Mangel 
paa militær Ledelse og Hofintriger havde haft en væsentlig Andel 
i den ulykkelige Udgang af Forsøget paa at bevare Norges Selv
stændighed88. -  Naar han kort efter blev indbudt til at spise Mid
dag en famille i den Schimmelmannske Familie, er det et tydeligt 
Vidnesbyrd om, at man ikke ansaa hans Bandlysning som noget 
alvorligt eller langvarigt. Ved Middagen drøftedes de norske Forhold 
naturligvis atter, og Vargas kunde i sit følgende Brev fortælle Prin
sen, h v o r le d e s  b a a d e  G r e v  o g  G r e v in d e  S c h im m e lm a n n  var h ø js t  

forbitrede paa den svenskvenlige Grev Wedel, men hver ud fra sine 
udpræget privatpersonlige Grunde. Schimmelmann var nemlig især 
krænket over den Kritik, Wedel havde rejst mod Danmarks Finans- 
væsen, medens Grevinden var forarget over, at han i sin Henven
delse til den svenske Konge havde været taktløs nok til at hentyde 
til den Tid, hvor Majestæten skulde stedes til Hvile hos sine glor
værdige Forfædre!89

Som det ovennævnte Brev viser, havde Vargas trods alle Gen
vordigheder ikke mistet sin Humorsans, og der var ogsaa adskillige 
Tegn til en Lysning i hans pinlige Situation. I November Maaned 
havde Dronningen modtaget ham i en naadig Audiens90, og i Januar 
1815 blev det i Statsraadet besluttet, at han under Kongens Fra
værelse skulde indsende en Ansøgning til Dronningen for at opnaa 
at faa sin Kammerherrebestalling tilbage91. I denne Ansøgning prø
vede Vargas at forklare og undskylde sin Handlemaade saaledes: 
»Ubekjendt med Sagernes sande Sammenhæng, uden eller med 
ufuldkommen Kundskab om Hans Majestæts Befalinger, omgiven af 
lidenskabelige Følelsers Yttringer og i Tillid til en Fyrste, jeg skyldte 
personlig Erkiendtlighed, øjnede jeg ikke Mueligheden af de Føl
ger, mit forlængede Ophold i Norge vilde medføre ... Jeg har ikkun 
ufuldkommen kjendt de Befalinger, hvis Ikkeefterlevelse har motive
ret hin Beslutning (□: at Kammerherrebestallingen blev ham fra
taget). Jeg har aldrig imodtaget og beklædt noget Embede i Norge 
under dets temporaire Regering. Jeg har ingen Deel taget i nogen 
Beslutning, som denne har iverksat«92.

Der er næppe Tvivl om, at Vargas virkelig ikke helt havde for- 
staaet den politiske Situation i Norge og vel derfor heller ikke været 
klar over, at han svigtede sin retmæssige Herre ved at aflægge Ed til 
en anden Fyrste. Saaledes maa Regeringen ogsaa have bedømt hans
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Stilling, og hans Bøn blev hørt. Under 3. Februar 1815 resolveredes 
det, at der skulde forundes ham en ny Bestalling med Bibeholdelse 
af Ancienniteten fra den første Udnævnelse 181393. Kort efter var 
Vargas inviteret til Middag hos Dronningen, der udtalte sin Til
fredshed over at have undertegnet denne Retfærdiggørelsesakt94. Fra 
Prinsen kom der en glad Lykønskning til »le Chambellan res
suscité«95, men den endelige Afgørelse kunde dog først komme, naar 
Frederik VI var vendt tilbage fra Wien. I Juni 1815 maatte Vargas 
derfor atter indsende en Ansøgning til Kongen og i en Audiens 
fremsætte sin Forklaring paa sin Optræden i Norge96. Saa sikker 
var han dog paa et gunstigt Udfald, at han samtidig i al Stilhed 
virkede for at opnaa endnu en Naadesbevisning: Generhvervelsen af 
sin Pension. Et Brev til Prins Christian fortæller, hvorledes han i 
den Anledning søgte Støtte hos den almægtige Finansminister Møs
ting ved at antichambrere hos ham og ved tre Gange om Ugen at 
drikke The hos hans Frue. Efter Vargas’ Erfaring var det nemlig 
nødvendigt paa en diskret Maade at kede Ministeren med en plag
som Udholdenhed, hvis man vilde opnaa noget!97 Det lykkedes ham 
da virkelig ogsaa at føre sin Sag igennem. Den 24. Juni modtog han 
sin nye Kammerherrebestalling, oven i Købet uden at skulle betale 
Afgift for den98, og den 8. August bevilgede Frederik VI, at han 
indtil videre maatte ligesom forhen nyde en maanedlig Understøt
telse af 100 Rd. Sølv99.

Endnu engang havde Vargas reddet sig ud af en mislig Situation, 
der let kunde have ødelagt hans Fremtid og styrtet ham i økono
misk Elendighed. Men det var ogsaa sidste Gang, hans Eksistens var 
saa truet. Skønt han aldrig faldt til Ro i en borgerlig Tilværelse og 
paa sine aarelange Rejser levede i en bestandig Kamp med Penge
bekymringer, var han dog fra nu af gennem sin Titel, sit Arbejde og 
sin Understøttelse fast knyttet til den danske Stat. Efter de mange 
Omskiftelser havde hans urolige Sjæl endelig fundet sit blivende Sted.

2. KAPITEL 

AARENE 1815-16

1. Slaglille Præstegaard.
»Depuis 15 jours Vargas qui ne s’est montré que peu ou point vit 

retiré dans un coin délicieux auprès d’un pretre aimable. C ’est tout 
près de Soroe à Slagelse d’où il a écrit une charmante lettre à mon

13*
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frere y étant heureux (?), content et vivant fort bon marché à Slag- 
lille. Il y passe l’été«.

Naar man læser disse Linjer i et Brev fra Grevinde Charlotte 
Schimmelmann til Grevinde Frederikke Charlotte Reventlow i Maj 
18151, føler man det ligefrem velgørende at møde en saadan Idyl 
og Harmoni i Forbindelse med Vargas’ Person. Efter sine anstren
gende Forskningsrejser og de sjæleligt oprivende Aar, der fulgte, 
kunde han nok trænge til at nyde Landlivets Fred i en hyggelig 
Præstegaard, og i Slaglille fandt han, hvad han søgte. Hvorfor han 
valgte just denne Landsby, kan næppe med Sikkerhed forklares. 
Sognepræsten her, Christian Gottlieb Zahle, var født i Gottorp 
Provsti, Student fra Halle og tidligere tysk Præst ved Vemmetofte 
Kloster. Hans hele Uddannelse og flittige Oversættervirksomhed 
betegner ham som en Mand, der tilhørte den tyske Kulturkreds i 
Danmark, og muligvis har Vargas derfor faaet Forbindelse med ham 
gennem Familierne Reventlow og Schimmelmann. Aldersforskellen 
imellem dem var saa stor, at de ikke kan have kendt hinanden fra 
Studenteraarene i Tyskland.

I Begyndelsen af Maj 1815 havde Vargas forladt Hovedstaden, 
og adskillige vægtige Grunde havde bevæget ham til for en længere 
Tid at fjerne sig: »loin du faste de la Cour, et du bruit des rejouis- 
sances«2. Da ydre Begivenheder havde umuliggjort en praktisk Ud
nyttelse af de Kundskaber, han havde samlet paa sin lange Rejse, 
var det nu af Vigtighed for ham gennem et videnskabeligt Arbejde at 
faa dokumenteret, at der virkelig var kommet et Resultat ud af hans 
Studier, og at Understøttelsen til Rejsen saaledes ikke havde været 
forgæves. Han ønskede desuden at vise Verden: »que j ’ai fait aussi 
d’autre chose en Norvège, que me promener et séduire en passant les 
démoiselles, comme mes amis prétendent«3. Det var hans Plan, at 
Bogen skulde skrives paa Fransk og udkomme i Paris4, og det var i 
væsentlig Grad for at faa Samling og Arbejdsro til denne Opgave, 
at han var søgt bort fra Byen. Men der var ogsaa en anden Grund, 
der bestemte ham dertil. Han trængte i høj Grad til at faa sine 
Finanser paa ret Køl, og paa Landet kunde hans Udgifter indskræn
kes til et Minimum. Opholdet derude blev derfor betydeligt læn
gere, end hans Venner havde tænkt sig. Først i Juni 1816 vendte 
han tilbage5, og selv om han et Par Gange var paa kortere Besøg 
i København6, havde han i disse 14 Maaneder sit faste Opholdssted 
i Slaglille.

Et Par Breve til Grevinde Schimmelmann fra August og Decem-
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ber 1815 taler med Tilfredshed om det tilbagetrukne Liv, han fører, 
og er fulde af Taknemmelighed over Kongens Naade og over 
den Godhed, han altid havde mødt i det Schimmelmannske Hus. 
Der synes nu virkelig at være kommet et hjerteligere Forhold i Stand 
imellem dem -  hun sender ham Bøger og Chokolade, og han beder 
hende interessere sig for Præstens unge Søn, der studerede Teologi 
og gerne vilde have en Huslærerplads »dans une famille de qualité«. 
Midt i al denne Smaapassiaren lyder saa pludselig som et Ekko fra 
den store Verden og fra hans egen urolige Fortid de Ord, hvormed 
han kommenterer Slaget ved Waterloo: »La grande tragédie Fran
çaise paraît actuellement terminée pour le bien de l’humanité, et je 
me flatte, que les anglais s’assureront mieux que la première fois, 
de l’acteur principal. Qui pourra s’en réjouir plus que moi qui en a 
tant souffert?«7 Ogsaa Brevene til Prins Christian genspejler nu og 
da de verdenshistoriske Begivenheder. Murats Henrettelse i Napoli 
inspirerede saaledes Vargas til nogle optimistiske Betragtninger om 
den svenske Kronprins Bernadottes lignende Fremtidsskæbne, hvis 
han ikke hurtigt lagde sig til at dø8. Prins Christian haabede ligeledes, 
at Bernadotte vilde føle sig ilde til Mode, naar han hørte, hvorledes 
Usurpatoren var blevet skudt ned som en simpel Sørøver9. Andre 
Udtalelser viser, at Situationen i Frankrig efter Napoleons Fald for
uroligede Vargas meget. Han frygtede Russernes Fremrykning og 
tvivlede paa, at Kalmukkerne og Baschkirerne vilde respektere Viden
skabens og Kunstens hellige Mindesmærker. Med vanlig Elegance 
afslutter han med en Bemærkning, der sikkert har fundet forstaaende 
Modtagelse hos Prinsen: »Ils porteront des mains sacrilèges aussi bien 
sur la Vénus de Médici, que sur les Vénus du Palais Royal«10.

De talrige Breve fra Slaglille til Prins Christian giver dog naturlig
vis først og fremmest et fyldigt Indtryk af Vargas’ Tilværelse i hans 
frivillige Eksil, af hans Arbejde og Fremtidsplaner. Som altid havde 
han fuldt op af begge Dele. Ved Siden af Udarbejdelsen af sin Rejse
beskrivelse var han travlt beskæftiget med systematisk at ordne, etiket
tere og katalogisere de omfattende Mineralsamlinger, som det lidt 
efter lidt lykkedes at faa bragt ned fra Norge. Paa Grund af Skibs
forlis gik dog hele 13 Kasser fra Trondhjem tabt, deriblandt sjældne 
Stenarter samlede ved Vargas’ Bestigning af Nordkap11. En Del af 
det ordnede Materiale blev sendt til Odense, hvor Prins Christian 
residerede, efter at han 1815 var blevet udnævnt til Guvernør og 
kommanderende General over Fyn. Samlingen var ledsaget af et K a
talog, hvis Numre nøje svarede til Mineralernes Etiketter, og disse
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var atter forsynede med baade tyske og franske Benævnelser12. Prins 
Christian havde saaledes sikkert god Grund til at være tilfreds med 
Kabinettets Inspektør og fortsatte da ogsaa med foreløbig at yde 
ham en maanedlig Understøttelse af 50 Rd., skønt Vargas nu atter 
nød godt af sin kongelige Pension. Takket være Opholdet i Slaglille 
var det efterhaanden lykkedes ham at arbejde sig ud af sin mest 
presserende Gæld, men han maatte dog 1816 ansøge Kongen om at 
slippe for Rangskat i to Aar13. I Januar samme Aar anmodede han 
Prins Christian om at faa sin foreløbige maanedlige Understøttelse 
konverteret til 300 Rd. een Gang for alle og udbetalt med det 
samme. Han haabede derved at faa sine økonomiske Forhold bragt 
helt i Orden og vilde for Fremtiden indrette sig, saa han kunde leve 
af Kongens Pension alene14.

Men for Vargas drejede det sig ikke blot om at opnaa en til
strækkelig Indtægt til Dækning af sine Livsfornødenheder. Han øn
skede ogsaa at finde Anvendelse for sine Kundskaber i en eller anden 
Gerning i Statens Tjeneste. I sin Takkeskrivelse for den nye Kammer
herrebestalling havde han derfor tilladt sig at antyde over for Frede
rik VI, at der var forskellige Omraader, hvor han mente, han kunde 
gøre Nytte, f. Eks. som Direktør for den kgl. Porcelænsfabrik eller 
som Inspektør for den kgl. mineralogiske Samling paa Rosenborg. 
Den sidste Stilling havde ganske vist hidtil været betroet Professor 
i Zoologi og Mineralogi Gregers Wad, men Vargas mente, at denne 
havde altfor mange Hverv til at kunne udføre sit Arbejde forsvarligt. 
Wad havde saaledes endnu ikke kunnet overkomme at ordne den 
mineralogiske Samling ved Universitetets Museum15. I en Samtale, 
som Vargas havde haft med Kongen, fik han det Indtryk, at Frede
rik VI var velvilligt stemt for Planen16, og ogsaa Prins Christian 
mente, at en saadan Opgave vilde være som skabt for ham. Prinsen 
var dog klar over, at man ikke uden videre kunde fjerne Wad, og at 
man maatte prøve at paavirke ham til frivilligt at trække sig til
bage17.

Men Vargas skulde snart faa at mærke, hvor vanskeligt det var 
for en fremmed at faa Foden indenfor i de højlærdes Kreds. Der 
fandtes ved det 19. Aarhundredes Begyndelse to naturvidenskabelige 
Samlinger i København, een, som tilhørte Universitetet, og som efter 
Bombardementet 1807 paa Grund af Pladsmangel var opmagasineret 
i nogle smaa Rum i Kommunitetsbygningen, og een, som tilhørte 
Staten. Denne sidstes mineralogiske og konkyliologiske Del opbevare
des under meget indskrænkede Forhold paa Rosenborg, medens den
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zoologiske Afdeling havde til Huse i en Ejendom paa Østergade. Det 
var da i høj Grad paakrævet at finde en Bygning, hvor »det kgl. 
Museum for Naturvidenskaberne« kunde faa en passende Ramme, 
og for at tilvejebringe en saadan var der 1796 blevet nedsat en Kom
mission. Den bestod nu af Gehejmestatsminister Grev E. Schimmel
mann som Præses, den tidligere Præsident i Rentekammeret Grev 
G. D. Reventlow, Overhofmarskal A. W. Hauch og Sekretæren, 
Assessor M. C. G. Lehmann.

Da Vargas mente at sidde inde med særlige Forudsætninger for 
at medvirke ved Ordningen af den mineralogiske Afdeling, ansøgte 
han i Begyndelsen af 1816 Kongen om at faa Sæde i Kommissionen. 
Han tilbød at katalogisere Samlingen efter Haüy’s System18, men 
paa Kongens Forespørgsel til Kommissionen svarede denne, at Etats- 
raad Wad, der havde Opsyn med Mineralerne, allerede længe havde 
ønsket selv at optage en videnskabelig Fortegnelse over dem. De 
daarlige Pladsforhold havde imidlertid hindret ham deri. Efter 
Wads Mening burde Mineralerne forøvrigt ordnes efter geologisk 
Følge, ikke efter Werners eller Haüy’s Systemer, og »saa længe denne 
Lærde ikke kan skaffes Ledighed til at iværksætte det længe attraaede 
Arbeide, vil der være endnu mindre for nogen Anden, med Samlingen 
mindre bekiendt, hvis Arbeid og Forhold desuden i flere Henseender 
maatte komme i Conflict med hiin berømte, dertil ansatte Lærdes«. 
Kommissionen mente desuden, at hvis man endelig skulde forøge 
Medlemmernes Antal, var det mere nærliggende at tænke paa andre 
af Statens første Embedsmænd, hvis mangeaarige Interesse for mine
ralogisk Museum gav dem større Ret til at blive indvalgt end 
Vargas19.

Som en Følge af dette Svar blev Vargas’ Anmodning afslaaet20, 
og allerede nu mødte han saaledes den Kulde hos sine Fagfæller, der 
forfulgte ham Livet igennem. Først 1829 kunde han, takket være 
kongelig Gunst, triumfere over sine Modstandere, da han blev Direk
tør for det Museum, ved hvis Oprettelse han ikke var fundet værdig 
til at medvirke21.

Tanken om at opnaa Direktørstillingen ved Porcelænsfabrikken 
synes ikke at have haft nogen Mulighed for Virkeliggørelse, siden 
Vargas ikke senere vendte tilbage til den22, og da han havde faaet 
Sikkerhed for, at man heller ikke ønskede at benytte ham ved Ord
ningen af den kgl. Mineraliesamling, søgte hans Fantasi nye Ud
veje. Han følte sig ikke blot saaret, men ogsaa forpint over, at han 
slet ikke kunde faa Lov at udrette noget til Gavn for Staten og Kon-
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gen, og ikke mere end fem Dage efter Kommissionens Afslag paa 
hans Anmodning, var han ivrigt optaget af en anden Plan. Der var 
blevet en Post ledig som Regeringsraad paa de vestindiske Øer, og 
Vargas forespurgte hos Prins Christian, om det ikke skulde være 
muligt, at han kunde faa den. Han mente ikke blot at kunne bestride 
Administrationen, men ogsaa finde Anvendelse for sine specielle 
Kundskaber til Udnyttelse af Jordens Produkter. Som en særlig 
Grund anførte han endvidere, at det varme Klima sikkert vilde være 
godt for hans Helbred, der led under det danske Vejrlig med dets 
Kulde og Fugtighed. Vargas vidste dog, at der var en anden Favorit 
til Stillingen, nemlig dens tidligere Indehaver, Guvernementssekretæ- 
ren i Odense C. H. Holten, og hvis Prinsen protegerede denne, vilde 
han naturligvis ikke insistere23.

I sit Svar takkede Prins Christian ham for hans tillidsfulde Hen
vendelse og paaskønnede den Finfølelse, der altid kendetegnede ham 
over for andre. Holten ønskede imidlertid ikke at genindtræde som 
Regeringsraad, og Prinsen foreslog Vargas underhaanden at søge 
Oplysninger om Mulighederne for at komme i Betragtning. Hvis 
det paa Forhaand var klart, at det var haabløst, skulde han ikke 
søge24. En Tilføjelse med Prins Christians Haand paa det Brev, 
hvori Vargas havde fremstillet Sagen, siger dog kort og godt: »be
svaret at jeg ej troede denne Post opnaaelig«. Som Prinsen for
modede, blev Stillingen da ogsaa givet til en anden. En lille Trøst 
maa det have været for Vargas, at Frederik VI i en samtidig Audiens 
lovede ham, at der nok skulde blive Anvendelse for ham25.

Men foreløbig sad han stadig i Slaglille, hvor han var fuldt op
taget af sit videnskabelige Arbejde. Han befandt sig saa vel i sin 
landlige Ensomhed, at han efter sit eget Udsagn gerne gav Afkald 
paa Diner’erne, de litterære Teer og de mandlige og kvindelige Skøn- 
aander i København26. Med Pastor Zahle stod han paa en god Fod 
og havde Glæde af mangen en underholdende Samtale med den kul
tiverede, livfulde Mand27. Kun efter en direkte Opfordring fra Prins 
Christian28 aflagde han Visitter hos de soranske Dignitarer, Amt
mand P. C. Stemann og den tidligere Overpræsident, Gehejmeraad 
Christian Urne, og han indrømmer, at det kostede ham noget at over
vinde sin Dovenskab og tage til Sorø29. Optaget af sit store og kom
plicerede Arbejde følte han sig ganske afdød fra Verden, og han har 
i et af sine Breve til Prinsen givet et smukt Udtryk for det indad
vendte, men rige Liv han i disse mange Maaneder førte i den stille 
Præstegaard: »La vie d’un solitaire est circonscrite par des événemens
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si peu intéressans, et les journées s’y ressemblent si parfaitement entre 
elles, qu’on n’ose pas en parler non plus que d’une pure végétation. 
Cependant Elle sera, je me flatte, bien persuadée, que ni mon esprit, 
ni mon coeur ne participent de cette mort apparente; le premier 
tâche d’épuiser le présent et de préparer l’avenir, le second est con
stamment animé des mêmes sentimens inaltérables d’amour et de 
reconnaissance pour Vous, Monseigneur«30.

Studierne og Ensomheden havde saaledes ikke tillukket Vargas’ 
Hjerte for hans Venner, og det har sikkert været ham en kærkommen 
Adspredelse, at hans gamle Ven Schubart to Gange kom paa Besøg 
hos ham i Slaglille, første Gang ledsaget af dal Borgo31. Allerede i 
Vinteren 1814-15 havde Vargas haft den Glæde at gense Schubart i 
København32, og det maa have været et mærkeligt bevægende Møde 
for dem begge. Schubart havde kort Tid forinden mistet sin Hustru, 
og Vargas’ straalende Løbebane var foreløbig endt med en kongelig 
Bandlysning, der endnu ikke var hævet. Alligevel har de sikkert gen
nem de fælles Minder for en Stund formaaet at genfinde Tonen fra 
deres Ungdoms inspirerede Samvær. Maaske har det været vanske
ligere at slaa Bro fra Fortiden til Nutiden. Det er vel næppe sand
synligt, at Fortroligheden imellem dem stadig var saa stor, at Vargas 
under Besøgene i Slaglille fortalte sin Ven om den store Begivenhed 
i hans Liv, der netop paa dette Tidspunkt var umiddelbart fore- 
staaende. End ikke til Prins Christian havde han betroet sig. Blandt 
de forskellige Grunde, der havde bevæget Vargas til at skjule sig i 
Slaglille, var der endnu een, maaske den tungestvejende af dem alle.

2. Vargas' Søn og Fru Dannemand.
I Flinterup Kirkebog1 findes der en Indførsel for den 12. Novem

ber 1815, ifølge hvilken Barnet Edmund Alphonso de Pons, der var 
født den 10. November2, paa denne Dag var blevet døbt i Kirken, og 
som Forældre angives Jomfru Charlotte Amalia Holm af Køben
havn og Koffardikaptajn Ludevig de Pons. Fadderne var Gartner 
Schmidts Hustru Martine Marie Hertz samt fire Gaardmænd fra 
Flinterup. En senere Tilføjelse med Præsten Jørgen Thisteds Haand 
meddeler, at Barnets rette Fader var kgl. Kammerherre Grev Vargas 
Bedemar, og at Sønnen var legitimeret som ægte Søn ved kgl. Bevil
ling af 15. Januar 1817.

Naar Vargas var taget ud paa Landet, var det saaledes aabenbart 
ogsaa for at være i Nærheden af den unge Kvinde, der skulde føde 
hans Barn, og som opholdt sig hos Gartner Schmidt i Flinterup. Han
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har ikke straks kunnet bestemme sig til at vedkende sig som Barnets 
Fader, men da Moderen døde kun to Maaneder efter dets Fødsel3, 
følte han sit Ansvar over for sin lille Søn. Hans Kærlighed til ham 
voksede sig saa stærk i Løbet af det følgende Aar, at han maatte 
foretage det afgørende Skridt at sikre hans Fremtid ved at lyse ham 
i Kuld og Køn4. Barnets Koppeattest5, der er udstedt af Distrikts
lægen i Sorø den 18. Juni 1816, bærer endnu Navnet de Pons, men 
Faderen angives som Vargas, og da Drengen i Januar 1817 var blevet 
lovformelig anerkendt, kunde den lille Grev Vargas de Bedemar nyde 
det adelige Privilegium at blive slettet af Lægdsrullen. Hans Fripas 
er undertegnet af Amtmand Stemann i Sorø den 27. Marts 18176.

I anden Udgave af Biografisk Leksikon anføres det som en Kends
gerning, at den yngre Grev Vargas’ Moder var Fru Dannemand, 
Frederik V I’s Elskerinde, der under Kongens Ophold paa Wiener
kongressen havde bedraget ham med Grev Edouard Vargas7. Den 
første offentlige Omtale af et saadant Forhold blev fremsat i et Fore
drag, der i Foraaret 1896 blev holdt af Gehejmekonferensraad M. H. 
Rosenørn om Statsminister P. G. Stemann8. Der nævnes her bl. a. 
en Gaard i Sorø, »som havde været ejet af Fru Dannemand, der vist 
under Kongens Ophold i Wien og senere havde beboet den med sin 
lille Søn med Maltheserridder Vargas de Bedemar«, og det antydes, 
at Stemann maaske havde haft Indflydelse paa den senere Forsoning 
mellem Kongen og Fru Dannemand.

Hvordan er nu Rosenørn kommet til denne Fremstilling? I C. F. 
Wegeners store haandskrevne Biografi af Stemann findes den ikke9, 
og Fru Dannemand omtales overhovedet ikke i denne, hvad der dog 
muligvis blot skyldes Diskretionshensyn. Der er da hos Rosenøm 
snarere Tale om en soransk Tradition, som har sit Udspring i de to 
hemmelige Kærlighedsforhold, der med kun eet Aars Mellemrum for 
en kortere Tid søgte Skjul i eller ved Sorø. I November 1815 blev 
Vargas’ illegitime Søn født i Flinterup, og Rygtet om denne Historie 
naaede uden Tvivl ogsaa til den nærmeste Købstad. I Oktober 1816 
flyttede Fru Dannemand til Sorø med en lille nyfødt Søn, som dog 
ikke længe efter blev fjernet fra Moderen, medens hun selv blev 
boende i Byen, indtil Forsoningen med Frederik VI havde fundet 
Sted i Juni 1818. En saa celeber Skandalehistorie blev naturligvis 
heller ikke upaaagtet i den lille By, og da man nu ikke vidste klar 
Besked om, hvem der var Moder til Vargas’ Søn, og heller ikke kendte 
Faderen til Fru Dannemands Søn, var det ret naturligt at sammen
kæde de to Historier, saa meget mere som Vargas havde Ry for at
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være en stor Kvindebedaarer, og han og Fruen kunde have haft rig 
Lejlighed til at dyrke hinanden under Kongens Bortrejse til Wien. 
Det laa snublende nær at kombinere de to Affærer, naar man ikke 
vidste nøjere Besked om de faktiske Forhold og Data.

Ved en Undersøgelse af Kilderne viser det sig imidlertid, at det 
er absolut udelukket at betragte Fru Dannemand som Moder til 
Vargas’ Søn. Flinterup Kirkebog fortæller ganske tydeligt, at dette 
Barn blev født den 10. November 1815 og døbt i Kirken to Dage 
efter den 12. November. Fru Dannemands Søn blev derimod født i 
Christiansfeld den 27. Marts 1816 og døbt i Tyrstrup Kirke den 
9. August samme Aar10. Barnets Navn var William Christian Ander
sen, og Moderen kaldte sig med Benyttelse af sit Pigenavn for Fri- 
derica Andersen f. Rausted11, medens Barnefaderen blev opgivet 
at være en afdød københavnsk Borger Christian Andersen. I Hoved
ministerialbogen i Tyrstrup er senere tilføjet følgende Bemærkning: 
»Villiam Chr. Andersen, uægte Barn af Frederik d. 6tes Frille, Fru 
Dannemand og en svensk Officer, avlet medens Kongen var paa 
Congressen i Aachen. Han blev opdragen af en Søster Frederiksen 
paa Christiansfeld, tog juridisk Examen i Kiel, nød 400 r. af den 
danske Regering, og var temmelig compromitteret i Oprøret 1848-50, 
blev 1854 ansat som Auditeur i preussisk Tjeneste«. Denne Tilføjelse, 
der formodentlig er foretaget i Tidsrummet 1854-64 af Pastor F. C. 
Carstens, er af afgørende Betydning, skønt den i hvert Fald indehol
der to Fejl: det var ikke i Aachen, men i Wien, Kongressen fandt 
Sted, og det var ikke en svensk Officer, men en Købmand William 
Åbjørnson fra Landskrona, der var Fader til Barnet.

Spørgsmaalet om Paterniteten til Fru Dannemands Søn er tid
ligere behandlet af Bering Lüsberg, der i »Kvinder i dansk Historie«, 
1916, har givet en paa Brevstof hvilende Fremstilling af hele denne 
mystiske Affære12. Af de der meddelte Breve fremgaar det, at Fru 
Dannemand over for Frederik VI selv udlagde Købmand Åbjørnson 
som Barnefader, og at hun vilde gifte sig med ham, men Bering Lüs
berg gaar alligevel -  under Indflydelse af Rosenørns Fremstilling13 -  
ud fra, at det var Grev Vargas, der var den rigtige Fader, og at 
Åbjørnson kun var en Straamand. Hvis man ikke gennem Skifte
papirerne i Vargas’ Dødsbo var blevet oplyst om, hvor og hvornaar 
dennes Søn var født, vilde man maaske aldrig have faaet Midler til 
at afkræfte den romantiske Historie om hans Afstamning.

Hvorvidt Åbjørnson virkelig var Fader til Fru Dannemands Barn, 
skal ikke afgøres her — hendes Ønske om at ægte ham14, og Barnets
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Opkaldelse efter ham tyder dog paa, at hendes Angivelse var rigtig — 
men da hun i November eller December 1815 højt frugtsommelig 
blev observeret i Christiansfeld af en fynsk Adelsmand15, var Vargas’ 
lille Søn allerede kommet til Verden i Flinterup. Den Mulighed 
eksisterer selvfølgelig, at den noget vidtløftige Greve skulde have 
været Ophavsmand til begge Sønnerne, men dette er ret usandsyn
ligt, da Fru Dannemands Søn fødtes i Marts 1816 og altsaa er undfan
get i Juni 1815, hvor Vargas allerede havde boet en Maanedstid i 
Slaglille Præstegaard. Han var ganske vist paa Besøg i København i 
Dagene omkring den 10. Juni, da han var i Audiens hos Kongen16, 
men det maa betragtes som en højst utroværdig Tanke, at Vargas 
netop paa det Tidspunkt skulde bedrage den Konge saa groft, der 
just havde givet ham Beviser paa sin Mildhed og fornyede Naade.

Eet kan dog siges med afgjort Vished: den Søn, som Vargas gav 
sit Navn, er ikke født af Fru Dannemand. Hvem var da den Kvinde, 
der blev Moder til hans Søn? Paa Skiftesamlingen efter Charlotte 
Amalia Holm i April 181617 mødte Pastor Zahle fra Slaglille paa den 
afdødes Faders Vegne, og det meddeles her, at denne var en Stole
mager Holm i København. Ifølge Folketællingen 1801 boede Stole
magermester Peter Holm i Store Brøndstræde 177 med sin 18 Aar 
yngre Hustru og tre Smaapiger, hvoraf Charlotte var den ældste. Da 
han anføres som Husejer, holder Tjenestepige og tre Læredrenge og 
har paataget sig Omsorgen for en fattig Dreng, har han paa dette 
Tidspunkt været en jævnt velsitueret Haandværker, men det maa 
senere være gaaet stærkt tilbage for ham. Endnu 1813 kan man finde 
ham i Vejviseren, men fra da af forsvinder hans Spor, og han døde 
1830 i den yderste Armod og Ensomhed, adskilt baade fra sin Kone 
og sine Børn18. Dengang Vargas 1814 indledede et Forhold til den 
purunge Charlotte Amalia var den sociale Afstand imellem dem saa 
stor, at han næppe har tænkt paa Muligheden af en varig Forbin
delse, men Barnet knyttede dem antagelig stærkere sammen, og hvis 
man tør tro hans egne Ord i hans Ansøgning til Kongen om Legiti
mering af Sønnen, var det kun hendes tidlige Død, der hindrede ham 
i hans Forsæt senere at indgaa Ægteskab med hende19. Nu maatte 
han nøjes med at anerkende hendes Barn som sit, og den lille Edmund 
Alphonso blev foreløbig sat i Pleje hos den barnløse Postmester Schna
bel i Sorø20.

En Erindring om den smukke Pige, der kunde være blevet Vargas’ 
Hustru, er maaske bevaret i det Billede, der som en Arv fra Faderen 
fulgte den unge Grev Vargas til Rusland, og som han selv mente var
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et Portræt af hans Moder. Det hang i hans Soveværelse sammen med 
Briinnichs Maleri af Faderen, men han udtalte sig aldrig om, hvem 
Moderen var, og den Fremstilling, man i Danmark gav af Forholdet, 
kendte han vistnok ikke21. Først gennem Læsningen af Th. Ewalds 
»historiske« Roman »Fru Dannemand«, 1911, blev hans Enke op
lyst om, hvilken prominent Person hendes Mands Moder skulde 
have været, og med megen Pietetsfølelse sørgede hun for, at begge 
Billederne efter hendes Død kom tilbage til hans Fædreland22.

Maleriet af Moderen, der nu hænger paa Frederiksborg Museum, 
har ikke megen Lighed med de andre Portrætter af Fru Dannemand, 
men da ogsaa de er indbyrdes højst forskellige, har man indtil nu ikke 
draget Billedets Autencitet i Tvivl, og man har betragtet det som et 
klassisk Eksempel paa, hvorledes den romantisk-idealiserende Por
trætkunst kunde omskabe sine Modeller. Kunstneren antages at være 
Maleren J. L. G. Lund23, som Vargas kendte allerede fra Italien24, 
saa at det er meget naturligt, at han har ejet et af hans Billeder. 
Spørgsmaalet er blot, hvem det forestiller. Da Ligheden med Fru 
Dannemands mere realistiske Portrætter er saa ringe, kan man sikkert 
lade den Mulighed ude af Betragtning, at det er hende. Hvorfor 
skulde Vargas dog eje hendes Billede, endsige skænke det til sin Søn?

Man kunde ogsaa antage, at det var et Portræt af Vargas’ trofaste 
Veninde Grevinde Piccolomini i Siena25, som Kunstneren har be
søgt26, og som kunde have ladet sig male som en Gave til den Mand, 
der var hendes Livs store Kærlighed. Hendes blide Kvindelighed 
kan udmærket tænkes legemliggjort i dette yndige Ansigt, og dets 
lidet sydlandske Præg kunde forklares af hendes engelske Afstam
ning27. Det kan dog med Rette indvendes, at det er vanskeligt at 
forstaa, hvorledes Vargas skulde have fortalt sin Søn, at denne Kvinde 
var hans Moder.

Vil man endelig ganske nøgternt formode, at der kun er Tale om 
et tilfældigt Modelstudie, som Lund havde foræret Vargas, saa maa 
man atter standse ved det besynderlige og usandsynlige i, at Vargas 
skulde udgive et vildfremmed Menneske for sin Søns Moder.

Mest nærliggende er det at tænke sig, at Portrættet forestiller 
den virkelige Moder, Jomfru Charlotte Amalia Holm, og da Lund 
endnu opholdt sig i København 181528, kan han godt have malet 
den unge Pige, der var Vargas’ Elskerinde. Det romantiske Arrange
ment og meget forfinede Ydre faar vel staa for Kunstnerens egen 
Regning, men efter Vargas’ Udsagn var hans Barns Moder almindelig 
anset for at være en af Københavns smukkeste Kvinder og tilmed
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saa blid og følsom som en Engel29. -  Den unge Pige/der har staaet 
Model til Billedet, maa i hvert Fald have haft noget af den samme 
Sødme og Ynde, som kendetegnede Drachmanns Edith.

En Opklaring af Problemet kan vel ikke betragtes som definitivt 
udelukket, og der ligger her en Opgave for Kunsthistorikere og Per- 
sonalhistorikere i Fællesskab. Indtil da maa man nøjes med at fast- 
slaa, at Fru Dannemand ingen som helst Forbindelse har med Vargas’ 
Søn, og at Portrættet paa Frederiksborg efter al Sandsynlighed fore
stiller den lille Stolemagerdatter fra København.

Det vilde unægtelig have været mere tilfredsstillende, om man 
havde kunnet finde fyldigere Oplysninger om Edmunds rette Moder, 
den Moder, han aldrig havde kendt, men hvis Billede fulgte ham 
fra Vuggen til Graven. -  Spørgsmaalet om, hvor meget hun har be
tydet i Vargas’ Liv, kan heller ikke besvares med Vished. Han er, 
som i alle andre personlige Forhold, fuldstændig tavs. Den Omstæn
dighed, at han sørgede for at bo i Nærheden af hende i de Maaneder, 
hun bar hans Barn, og at han vilde have giftet sig med hende, kunde 
dog tyde paa, at han har holdt oprigtigt af hende. Den store, aldrig 
svigtende Kærlighed, han nærede til Sønnen, og som er det smukke
ste Træk i hans Karakter, er maaske ogsaa et Bevis paa, at han i 
Barnet elskede den Kvinde, han kun saa kort Tid havde faaet Lov 
at beholde.

3. KAPITEL 

AARENE 1816— 18

1. »Reise nach dem Hohen Norden«.
Skønt Opholdet i Slaglille havde været fuldt af stærke Sinds

bevægelser, var det lykkedes Vargas at fuldende sin Rejsebeskrivelse 
fra Norge og sende den til Paris for at faa den trykt1. Men den fran
ske Forlægger stillede saa store Krav om Sikkerhed for Afsætningen 
uden for Frankrig, at den ikke kunde tilvejebringes, og Vargas be
sluttede sig derfor til at omarbejde Værket paa Tysk og lade det 
udkomme i Tyskland2. Ogsaa der forlangte man imidlertid, at For
fatteren skulde deltage i Omkostningerne, og han greb da til den 
Udvej at indsende en Ansøgning til Kongen for at bede om et Laan 
paa 150 Specier fra Fonden ad usus publicos3. Den 24. December 
1816 resolverede Kongen, at et saadant Forskud skulde udredes af 
Finanskassen4, og Vargas gik nu i Gang med Oversættelsen til Tysk.
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Manuskriptet til 1. Bind forelaa trykfærdigt September 1817% men 
først i Slutningen af 1818 fik han begyndt paa andet Bind6, og 1819 
udkom da endelig det Værk, der skulde blive hans største videnskabe
lige Indsats, »Reise nach dem Hohen Norden« I—I I 7.

Hvert Bind af Bogen er delt i to Dele, en saakaldt »historisk« 
Del, der bestaar af selve Rejsebeskrivelsen, og en »videnskabelig« 
Del, der meddeler detaljeredé geologiske, mineralogiske og merkan
tile Oplysninger. Begge Afsnit rummer en overordentlig Rigdom af 
Iagttagelser og vidner om Forfatterens Interesse for de forskelligste 
Foreteelser i Naturens og Kulturens Verden. For Forskeren af Da
tidens Norge bringer dette Arbejde en Række førstehaands Kilde
vidnesbyrd, og da det desuden er skrevet i et levende, personligt præ
get Sprog, er det endnu i vore Dage en i høj Grad fængslende Læs
ning. Der er tidligere under Omtalen af Vargas’ Ophold i Norge 
meddelt adskillige Prøver paa Bogens Indhold og Stil, og der skal der
for her kun gives en Oversigt over den Modtagelse, den fik i Sam
tiden, og den endelige Bedømmelse, den har fundet i vor Tid.

Aaret efter sin Fremkomst blev Vargas’ Arbejde oversat til En
gelsk, og det fik samme Aar en meget anerkendende Omtale i det 
franske Tidsskrift »Revue encyclopédique«. Det hedder her:

»Possédant parfaitement les langues de la Scandinavie, et jouis
sant, par sa mission, de plusieurs avantages que n’avaient pas les 
autres voyageurs, il a pu donner sur la Suède, la Norwege et la La
ponie, des détails plus intéressans et plus exacts que ceux qui avaient 
paru jusqu’ à présent ... Le style en est simple et facile; l’auteur y 
montre une érudition sans pédanterie«8.

En lignende Bedømmelse findes i tyske Tidsskrifter, hvor f. Eks. 
»Leipziger Literatur-Zeitung« ofrer Bogen en større Anmeldelse, der 
dog væsentlig beskæftiger sig med den historiske Del af Værket, idet 
den mineralogiske overlades til Fagkyndige.

Med stor Nøjagtighed refereres her Side for Side de kulturhisto
riske Oplysninger om Nordens fjerne Egne. Dommen over Vargas’ 
Arbejde er den smukkest tænkelige: »Ueberall zeigt sich der Verf. 
als geistreicher Beobachter, als Mann von umfassendem Blick und 
tiefem Gemüth. Sein Vortrag ist, einzelne Stellen abgerechnet, rein 
und anmuthsvoll; seine Schilderungen sind eben so treu, als kunst
reich; wir zählen daher dieses Werk den vorzüglichsten Reisebeschrei
bungen bey«9.

Tidsskriftet: »Allgemeines Repertorium der neuesten in- und 
ausländischen Literatur« kaldte Bogen et vigtigt Supplement til de
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foreliggende Skrifter om samme Emne, idet den berigtiger tidligere 
Fejl og føjer nyt til andres Iagttagelser. Ogsaa dette Tidsskrift frem
hæver de særlig gunstige Forhold, Vargas havde arbejdet under, og 
han roses for at have holdt sig fri af alle forudfattede Meninger og 
Systemer. Den videnskabelige Del kaldes lærerig og omhyggelig10 -  
nogen dybere mineralogisk-geologisk Kritik indlader Recensenten sig 
dog ikke paa at give, og det er ikke lykkedes at finde tyske natur
videnskabelige Tidsskrifter, der har ofret Værket Omtale.

Mærkeligt er det ogsaa, at det, til Trods for at Bogen kom paa 
Engelsk, ikke har været muligt at finde nogen Recension i engelske 
Tidsskrifter. Endnu mærkeligere er det dog, at Arbejdet heller ikke 
synes at være anmeldt herhjemme, og da Morten Briinnich nogle 
Aar senere i sin Bog om Kongsberg Sølvbergværk hentydede til Var
gas’ Værk, var hans Udtalelser, som tidligere nævnt, ikke meget 
smigrende11. De Angreb for Overfladiskhed i Domme og ukritisk 
Literaturbenyttelse, som Briinnich fremførte, genfindes i næsten alle 
Bedømmelser af Vargas’ Skrifter fra hans Ungdom til hans seneste 
Aar, saa helt uberettigede har de næppe været. Men sammenligner 
man »Reise nach dem Hohen Norden« med de to tyske Værker af 
lignende Art, der var udkommet faa Aar tidligere, er det vanskeligt 
at paavise en afgørende Forskel i videnskabelig Kvalitet.

De to europæisk anerkendte Geologer og Mineraloger J. F. L. 
Hausmann og L. v. Buch havde begge i Aarene 1806-07 foretaget en 
Rejse i Norge og nogle Aar senere udsendt Beskrivelser af deres Iagt
tagelser12. Hausmann’s Værk er det, der er nærmest beslægtet med 
Vargas’, og det bringer overordentlig grundige Oplysninger om Bjerg
værker og Jordbundsforhold. Til Gengæld rummer det ikke saa meget 
kulturhistorisk Stof som Vargas’ Bog, og selve Rejsen strakte sig ikke 
ud over det sydlige Norge. -  v. Buch havde været længere nordpaa, 
helt op til Kielvig i Finmarken, men heller ikke han naaede saa højt 
mod Nord og Nordøst som Vargas. Skønt hans Bog har mange geolo- 
gisk-mineralogiske Iagttagelser af stor videnskabelig og banebrydende 
Betydning, er der lagt lige saa megen Vægt paa at give kulturelle og 
folkloristiske Meddelelser, og han har paa dette Omraade en langt 
større historisk Baggrundsviden end Vargas. Men hans Beskrivelser 
mangler Liv -  det mærkes overalt, at v. Buch er den moraliserende 
Ræsonnør, hvor Vargas er Kunstneren, der oplever med alle Sanser.

Kun faa Aar efter Fremkomsten af Vargas’ Skrift bragte det nor
ske »Magazin for Naturvidenskaberne« en grundlæggende Afhandling 
om Geognosien i Norge, skrevet af Geologen M. Keilhau. Forfatteren
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henviser her bestandig til v. Buch og Hausmann, der betragtes som 
Hovedværker i den tidligere Litteratur, medens Vargas kun nævnes 
een Gang og ganske flygtigt13. Der er næppe heller Tvivl om, at de 
tyske Forskeres Arbejder var mere originale og lødige i videnskabe
lig Henseende end Vargas’, og denne siger ogsaa selv beskedent i sin 
Indledning, at hans Bog kun skal opfattes som et Supplement til de 
to foregaaende Værker. Det betyder dog ikke, at hans Rejseskildring 
ikke skulde indeholde mange interessante og nye Iagttagelser14. For 
ganske nylig er der fra sagkyndig dansk Side blevet udtalt følgende 
Dom om den mineralogisk-geologiske Del af hans Arbejde: »man 
faar det Indtryk, at Grev Vargas taler af Selvsyn om Ting, han har 
Forstand paa ... Hans Beskrivelser af de Bjergarter, som danner 
Fjeldgrunden i Egne, han har gennemrejst, er knappe i Formen men 
gode og detaillerede, og han er aabenbart en god Kender af Mine
raler«15. Om de geografisk-topografiske Afsnit har den norske Karto
graf Kr. Nissen velvilligst meddelt, at det er hans Opfattelse: »at 
fremstillingen er helt igjennem saklig og stort sett meget pålitelig uten 
nevneværdige misforståelser og fantasterier«16. Naar dertil kommer, 
at Bogen som litterært Kunstværk er langt betydeligere end de to 
andres, maa det vist siges, at Vargas’ store Rejse havde baaret 
god Frugt.

2. »Om Vulcaniske Producter fra Island«. -
Naturaliekabinettets Vækst.
Den 31. Maj 1816 var Vargas vendt tilbage til København fra 

Slaglille1, og det næste Halvaar bragte ham i flere Henseender Mod
gang og Sorger. I Juni Maaned maatte han tage Afsked med Schu- 
bart, der paany rejste sydpaa, og som var stærkt bevæget over at 
forlade sit Fædreland uden Haab om Gensyn2. Hans Ønske om at 
finde en Ansættelse herhjemme var ikke blevet opfyldt, og Vargas 
var paa sin Side sikkert ogsaa bedrøvet over at skulle skilles fra sin 
gamle Ven. -  I December døde Grevinde Charlotte Schimmelmann, 
for hvem Vargas oprindelig havde næret ret kølige Følelser, men 
som han efter sin Tilbagekomst fra Norge var kommet til at staa 
meget nærmere3. Han mistede i hende en moderlig og indflydelsesrig 
Veninde, men helt uden Brod blev det Eftermæle ikke, som han gav 
hende. Over for Prins Christian omtaler han den Bestyrtelse, hendes 
Død vakte, fordi man havde vænnet sig i den Grad til hendes svage 
Helbred, at man rent havde glemt, hun kunde dø, men da han vil 
begrunde den Tomhed, hun efterlader i det fornemme Selskab, er

14
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det med en lidt tveægget Karakteristik: »malgré qu’ ôn en crut, elle 
tenait le fil de l’opinion publique et de maintes petites intrigues«4.

Tungere end de personlige Tab, som Aaret bragte Vargas, var 
dog sikkert de Lidelser, der skyldtes hans svækkede Helbred. I Juni 
Maaned var han saa forpint af Hoste og Feber, at han hellere vilde 
dø end fortsætte Livet paa den Maade5, og i Vinteren 1816-17 fik 
han et fornyet Anfald af den Reumatisme, som de haarde Strabadser 
i Norge havde skaffet ham, og som han led under Livet igennem. 
Hænderne var lammede af ulidelige Smerter, saa han næsten ikke 
kunde skrive. Hans ellers saa sirlige Haandskrift bærer Præg deraf6.

Disse Hæmninger var saa meget mere uheldige, som Vargas netop 
var fyldt af Produktionstrang og i Gang med at afslutte et Arbejde, 
der skulde udkomme næste Aar. Under sin Gennemgang af Prins 
Christians Naturaliesamling var han stødt paa en Række Mineraler, 
som var bragt til Danmark fra Island af Stiftamtmand J. C. T. Ca- 
stenschiold7, og hans Undersøgelser af disse resulterede i en lille Af
handling paa Dansk: »Om Vulcaniske Producter fra Island«. Endnu 
i de første Maaneder af 1817 arbejdede han med Korrekturen, og 
skønt han maatte rose Prins Christians Bibliotekar Carl Heger for 
hans store Hjælpsomhed med Redaktionen af Sproget, klagede han 
samtidig over, at Trykningen kun gik fremad med en Skildpaddes 
Fart. Det iltre Temperament slaar igennem, naar han irriteret taler 
om den Flegma, der hersker her i Landet, og som man gør bedst i at 
prøve paa selv at tilegne sig8.

I Marts var Bogen endelig afsluttet. Dens første Kapitel bringer 
en Beskrivelse af de islandske vulkanske Produkter, Vargas havde 
gennemgaaet, og som han havde ordnet i Klasser efter Brongniarts 
System9. Andet Kapitel behandler vulkanske Produkter i al Alminde
lighed med talrige Henvisninger til andre Forskeres Udtalelser. For 
Islands Vedkommende bygger Vargas væsentligst paa den engelske 
Naturforsker G. S. Mackenzie, der 1810 havde besøgt Øen. Kapitel III 
er et Forsøg paa at forklare de kemiske Aarsager til Jordskælvs Op- 
staaen og er i høj Grad inspireret af den engelske Kemiker H. Davy’s 
Teorier. Fjerde Kapitel taler endelig om Island som det ideelle Land 
for Studiet af vulkanske Aarsager og Virkninger. Vargas jævnfører 
Island med Puy i Auvergne, som han selv havde besøgt, og han er af 
den Formening, at de to Lokaliteter har adskillige Lighedspunkter i 
de vulkanske Jordbundsforhold.

Naar Vargas i dette Arbejde viser en ganske særlig Interesse for 
Studiet af Vulkaner, skyldes det, at han hørte til de saakaldte Vul-
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kanister, der sluttede sig til den franske Mineralog Brongniarts 
Skole10, ikke til den Wernerske11. I Slutningen af det 18. Aarhun- 
drede havde den tyske Geolog A. G. Werner fremsat den Lære, at 
alle de Lag, der dannede Jordskorpen, med Undtagelse af Grund
fjeldet, var opstaaede under Vand, og Tilhængerne af hans Opfat
telse, Neptunisterne, mente, at de vulkanske Kræfter først senere 
havde haft Indflydelse paa Jordlagenes Dannelse. I Modsætning til 
denne Skole hævdede Plutonisterne eller Vulkanisteme, at kun en 
Del af Jordens Bjergarter var opstaaet ved Bundfældning i Vand 
(Sedimenter), medens de øvrige var dannet af ildflydende Masser 
fra Jordens Indre. De mente ogsaa, at Bjergene var hævede ved 
underjordiske Kræfter til mange forskellige Tider. Til den sidste Ret
ning hørte foruden Vargas Størstedelen af Naturvidenskabsmændene 
i det 19. Aarhundrede. Allerede i Bogen om de vulkanske Produkter 
paa Island møder man dog den Opfattelse hos Vargas, som han 
ogsaa senere gjorde gældende12, at man ikke altid med absolut Vis
hed kan afgøre, om Oprindelsen af en Formation er vulkansk eller 
neptunsk: »Naturen kan paa forskiellige Veie frembringe Legemer, 
hvis Udvortes synes os fuldkommen overeensstemmende ... Saaledes 
kan Basaltens Brud, Udseende og Former, hvis Forskiellighed vore 
Sandser ei altid formaae at iagttage ... let forlede til at forudsætte 
dens Frembringelse, som sk eet paa een eneste M aade«13.

Saasnart Bogen om de vulkanske Produkter var udkommet, blev 
den sendt over til Prins Christian i Odense. Vargas beder om Und
skyldning for den noget abrupte Stil, der er uundgaaelig for en Be
gynder i Sproget, og som Heger ikke havde kunnet bøde paa uden 
ved at støbe Bogen helt om14. Han maa desuden i Fortalen beklage, 
at der ikke for de enkelte Mineraler havde været angivet noget om 
Findestedet eller de geognostiske Forhold, og at han derfor har maat- 
tet grunde sine »Ansyn« paa Analogislutninger, hvis Anvendelighed 
først kan afgøres ved en Undersøgelse paa Stedet. -  Netop mod denne 
Mangel rettede Kritiken da ogsaa sine Indvendinger. Med Rette un
drede den sig over, at Forfatteren ikke til supplerende Sammenlig
ning havde benyttet den betydelige Samling af islandske Stene, som 
fandtes i det kgl. Mineraliekabinet, og som alle var forsynede med 
Angivelse af Findested. Her blev saaledes atter rettet en Anklage mod 
Vargas for Overfladiskhed, og i samme Retning gik den Udtalelse, 
at han var tilbøjelig »til at sammensmelte forskjellige Theorier med 
hverandre, uden dog, som det synes, tilstrækkeligen at have udtømt 
de Grunde, der tale for hver af dem; hvorved da en Uklarhed af

14'»
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Ideer fremstaaer, der ikke kan være andet end skadelig for Viden
skaben selv«. Samme Kritiker mangler dog ikke anerkendende Ord, 
som naar han siger, at Bogen »maa med Føie henregnes til de for
trinligste, vi have over hin mærkværdige Øe«, og at Forfatteren er 
»den første, som har ordnet denne Øes vulkanske Producter i for
skjellige Klasser« -  omend efter et System, der næppe hører til 
de bedste15.

Et Par Aar senere blev Vargas’ Arbejde paany taget op til kritisk 
Behandling i Danmark. I et Tillæg til sin Bog om Island meddelte 
G. Garlieb en Oversigt over hele den hidtil udkomne Litteratur om 
dette Emne, og Vargas’ Skrift nævnes her som det 36te. Dets Indhold 
refereres udførligt med hyppige Tilføjelser af kritiske Bemærkninger 
og ironiske Udraabstegn. Den meddelte Oversigt over vulkanske Pro
dukter i al Almindelighed betegnes som ufuldstændig, og om Vargas’ 
Undersøgelse af de islandske Stenarter siger Garlieb, at den hverken 
bringer nye Resultater eller interessante Anskuelser. Naar Vargas 
havde sammenlignet Island og Puy d’Auvergne og fundet Ligheds
punkter, kunde Garlieb ikke være enig med ham, fordi der ikke paa 
Island var fundet Spor af de Urbjerge, hvoraf hin Del af Auvergne 
hovedsagelig bestod. Paa Baggrund af denne skarpe Kritik skal man 
da næppe opfatte Garliebs Ord in bonam partern, naar han begrun
der sit udførlige Referat af Vargas’ Arbejde med det Ønske, at Ud
landet maa blive fortrolig »mit der Natur und dem Werthe der
selben«16.

Langt mere Virak fik Vargas fra tyske Videnskabsmænd. Da han 
havde sendt sit lille Arbejde til det mineralogiske Selskab i Jena, nød 
han den Udmærkelse at blive indvalgt som Æresmedlem17, og 
Bjergraad Lenz i Jena betegnede Bogen som et klassisk Værk, som 
han ønskede Tilladelse til at oversætte18. Geheimeraad Leonhard, 
den kendte Udgiver af »Mineralogisches Taschenbuch«, bragte først 
en rosende Anmeldelse, hvor han fremhævede Vargas’ gode Forud
sætninger til dette Arbejde, fordi han var fortrolig med Italiens, Sar
diniens og Auvergnes vulkanske Egne19, og senere kom der en Eks
trakt af Bogen, udarbejdet af Vargas selv20. Leonhard lovede at 
sende en Gave bestaaende af vulkanske Produkter fra nu udslukte 
Vulkaner i Tyskland, et Løfte, han ogsaa opfyldte, og som berigede 
Prins Christians Samling med gode Eksemplarer21.

Ogsaa andre tyske Tidsskrifter gav anerkendende Anmeldelser22, 
og Revue encyclopédique udtalte Ønsket om, at det lille Skrift maatte 
blive oversat til Fransk, da det var det bedste i sin Art om Island23.
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Der kom dog ingen rigtig saglig Bedømmelse, og Vargas forstod 
sikkert godt, at han for at komme videre maatte op og undersøge de 
vulkanske Jordbundsforhold paa selve Øen.

Ønsket om at faa Mulighed for at foretage en saadan Rejse var 
kun naturlig for en Tilhænger af den vulkanistiske Skole, og en 
anden Grund kan søges deri, at Vargas allerede i Italien havde haft 
Lejlighed til flere Gange at iagttage vulkanske Fænomener24. Ende
lig stod han sikkert med en vis romantisk Betagethed over for de 
lidet kendte, mægtige Kræfter, der boer i Jordens Indre. Den lille 
Bog om Island rummer i hvert Fald en Karakteristik af Øens Ejen
dommeligheder, der er typisk for Vargas, fordi den virker som Billed- 
tale om videnskabelige Spørgsmaal: »Et stort, aldeles isoleret Land, 
viser sig her blot som et Tag, der, giennemboret af utallige Skor
stene, ligger ovenpaa et uhyre Arnested for mangfoldige Giæringer«25. 
Paa en saa mærkværdig 0  maatte der være Mulighed for at se dy
bere i de gaadefulde vulkanske Problemer, og Vargas haabede inder
ligt at komme derop.

For at faa Lejlighed dertil og i det Haab ikke blot at kunne hjem
føre en fuldstændig Kollektion af islandske Mineraler, men ogsaa 
under sine Udforskninger at finde Stoffer, der kunde have økono
misk Interesse for den danske Stat, indsendte Vargas da i April 1818 
en Ansøgning til Kongen om at faa bevilget en Understøttelse til et 
to-aarigt Ophold paa Island. Hvis han i dette Tidsrum kunde faa sin 
Pension fordoblet og opnaa en Gratifikation paa 600 Rd. til Indkøb 
af Instrumenter, mente han at kunne gennemføre Rejsen26. Det var 
Fonden ad usus publicos, der skulde træde hjælpende til, og det vilde 
igen sige, at det var Finansministeren J. S. v. Møsting, Statsminister, 
Grev E. Schimmelmann og den Finansdeputerede Jonas Collin, der 
skulde træffe Afgørelsen. Vargas var dog kommet for sent med sin 
Ansøgning, saa at den aarlige Distribution allerede havde fundet Sted, 
og skønt baade Kongen, Schimmelmann og Collin havde Interesse 
for Planen, lod den sig ikke gennemføre samme Aar. Den strandede 
paa Møstings Uvilje mod at fravige Reglerne for Understøttelsernes 
Fordelingstid, en Uvilje, der synes at have været rettet ogsaa mod 
Vargas’ Andragende i sig selv. Trods flere skriftlige Henvendelser 
til Finansministeren værdigede denne end ikke Vargas et Svar, og det 
var gennem Collin, han fik det endelige Afslag27.

I et langt Brev til Prins Christian skildrer Vargas sine forgæves 
Anstrengelser. Han trøster sig med, at Kongen nu i det mindste kan 
se, at det ikke er hans Skyld, naar han forbliver i Uvirksomhed i
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Danmark, og han hævder, at der næppe havde været andre, der vilde 
have tilbudt sig til Undersøgelser af den Art paa saa gunstige Be
tingelser. Der kunde nu være den Udvej i Stedet for at foretage en 
Rejse til Færøerne, da den vilde være mere fordelagtig for Mineralie- 
kabinettet end 10 Islandsrejser og ikke vilde blive nær saa langvarig 
og kostbar, men Vargas erklærer rent ud, at han ikke mere ønsker 
at ansøge Møsting om noget. Denne havde udtalt sig saa uvenligt 
om »ma manie de courir le monde«, at Ideen til en saadan Rejse 
maatte udgaa fra Kongen selv. Vargas antyder dog som en Mulig
hed, at Prinsen ved Lejlighed kunde inspirere Kongen i den Ret
ning28.

Skønt Prins Christian omgaaende skrev til Møsting og anbefalede 
Planerne om en Rejse til Island eller eventuelt til Færøerne29, lykke
des det ikke at faa den ubøjelige Finansminister til at ændre sin Me
ning, men han lovede at støtte Sagen næste Aar. Efter en beroligende 
Samtale med Collin besluttede Vargas sig derfor alligevel til endnu 
engang og i rette Tid at forsøge sig med en Ansøgning om Islands
rejsen. Indtil da vilde han tage Ophold paa Landet. Han lejede sig 
2 Værelser paa Skovrødgaard ved Birkerød30, og naar han flygtede 
fra Byen, var det, som han skrev til Prinsen, baade af krænket Stolt
hed og af finansielle Grunde. Man behandlede ham stadig som en 
fremmed og som en Mand, der stod venneløs og uden Slægt. De 
økonomiske Forhold var desuden som sædvanlig haabløse. Han havde 
en Gæld paa 1400 Rd. og en udtømt Kredit, saa han maatte bede 
Prinsen om 100 Rd. til Huslejen ved sin Bortrejse fra Byen i Som
meren 181831.

I Vargas’ Breve til Prins Christian kommer disse Anmodninger 
om Pengehjælp igen Gang paa Gang. Allerede ved Aarets Begyndelse 
havde han været i Vanskeligheder, og da han i et Brev fra Januar 
havde fortalt Prinsen om sine forskellige Former for Energiudfol
delse til Bedste for Kabinettets Trivsel, maatte han samtidig bede 
om en lille Gratifikation paa 100 Rd. Med et afvæbnende, undskyl
dende Smil erklærer han selv, at det er »une bien méchante »tig
geri«!«32 Prinsen var imidlertid yderst anerkendende over for den 
Arbejdsindsats, der var gjort, og vilde gerne anvise Vargas det øn
skede Beløb, ikke, som han med megen Finfølelse udtrykker det, fordi 
han mente derved at kunne betale de ydede Tjenester, men fordi 
han var glad for at give ham en Haandsrækning33.

Helt uberettiget var det heller ikke, at Vargas søgte om pekuniær 
Støtte, naar man betænker, hvilket stort Arbejde han udførte i Prin-
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sens Tjeneste. Indordningen af det omfattende Materiale, han havde 
haft med fra Norge, varede flere Aar, og først i Januar 1818 kunde 
han meddele, at Kasserne var tømt, og det næsten herkuliske Ar
bejde tilendebragt34. I December 1816 havde han sendt det Katalog, 
han havde udarbejdet, til Odense35, hvor Prinsen efterhaanden 
havde anbragt den mest udsøgte Del af sine Samlinger36. Jævnsides 
disse Arbejder gik hans Virksomhed for yderligere at berige Naturalie- 
kabinettet. Han kom derigennem i stadige Bytteforbindelser med tal
rige europæiske Lærde, til hvem han sendte Eksemplarer af Samlin
gens overskydende Dubletter for til Gengæld at modtage, hvad de 
kunde undvære, og som savnedes her. Af de norske Mineraler blev 
der f. Eks. sendt Prøver til Mineralogerne Haüy, Brochant og Beu- 
rard i Paris, til Bjergraad Lenz i Jena, Leonhard i München, Mineral
handleren Menge i Hanau, Prof. Targioni i Firenze, Prof. Ricca i 
Siena, Prof. Monticelli i Napoli, Mineralogen Swedenstierna i Stock
holm og dal Borgo i Brasilien37. Vargas kunde da ogsaa bestandig 
fortælle Prinsen om nye Sendinger, der var ankommet fra Udlandet, 
saaledes fra Firenze, Napoli, München, Hanau og Ostindien38. Til 
Hertugen i Napoli skrev Vargas og foreslog ham at sende en Gave 
til Prins Christian, f. Eks. Mineraler fra Ischia, Kalabrien og Sicilien. 
Han gav sin Opfordring ekstra Vægt ved at stille den forfængelige 
Mand et personligt Takkebrev fra Prinsen i Udsigt, ja antagelig en 
skønne Dag Dannebrogsordenen!39

Ogsaa Landsmænd var betænkt paa at forøge Kabinettets Skatte, 
som da dal Borgo i April 1817 vendte hjem fra Egnen ved Montblanc 
med en Kasse med 80 Bjergarter som en Gave til Prinsen40. I sin 
Glæde herover gav Vargas dal Borgo nogle Timers Undervisning i 
Mineralogi, for at denne under sit forestaaende Ophold i Brasilien 
kunde skaffe værdifulde Ting til Danmark41.

Det ligger nær at spørge, om Vargas da udelukkende interesserede 
sig for Prins Christians Mineralkabinet, og om han ikke ogsaa havde 
Forpligtelser over for den kgl. Samling, da han jo modtog den 
væsentligste Del af sin Understøttelse fra Frederik VI. Prinsen var 
selv opmærksom paa dette kildne Spørgsmaal42, men Vargas oplyste 
ham i et Brev om Grunden til, at de fleste norske Mineraler med 
fuld Ret var blevet indlemmede i Naturaliekabinettet. Hvis de 13 
Mineraliekasser fra Trondhjem ikke var gaaet tabt ved Skibsforlis, 
vilde de have føjet meget nyt til Kongens Samling, men som det nu 
var, stammede Hovedparten af det bevarede Materiale fra Arendals 
Omegn, som allerede var godt repræsenteret paa Rosenborg. Vargas
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vilde dog efter Prinsens Ønske forhøre nærmere, skønt det var ham 
en Overvindelse at skulle forhandle med Professor Wad!43

Ved samme Lejlighed fik han Anledning til at beklage sig over 
den overlegne Maade, hvorpaa Wad havde modtaget de betydnings
fulde grønlandske Mineraler, der var blevet foræret Kongen af Pro
fessor K. L. Giesecke fra Dublin44. Naar Danmark nu var saa langt 
tilbage for alle andre Nationer i den mineralogiske Videnskab, paa
stod Vargas, at det skyldtes netop de styrendes Stupiditet og Mis
undelse45.

Professor Giesecke havde iøvrigt ogsaa betænkt Prins Christians 
Kabinet med en smuk Samling grønlandske Mineraler, og det siger 
sig selv, at Vargas havde modtaget dem med den største Taknemme
lighed46. Da Prinsen viste sin Paaskønnelse ved at forære Professoren 
en Tobaksdaase, havde denne lovet senere at sende en Række Fossi- 
lier fra Grønland47.

En Overraskelse var det utvivlsomt for Vargas, da han i Juli 1818 
fik Løfte om en Sending sardinske Mineraler fra sin gamle Anta
gonist Konsul Navoni i Cagliari48, og man forstaar hans Udbrud: 
»Je ne saurais qu’ en dire ou penser!«49 Navoni ønskede at vise baade 
Prins Christian og Prinsesse Caroline Amalie en Opmærksomhed, og 
foruden Mineralerne vilde han sende en Æske kunstige Blomster 
»travaillés à pointes de ciseaux de ces Réligieuses du couvent Snte 
Lucie, que vraiment pour la finesses sont applaudies dans plusieurs 
Courts«50. De skulde være en Hilsen til Prinsessen fra Mme Navoni51, 
og da den foretagsomme Konsul ikke glemte at underrette Kommerce- 
kollegiet om sine gode Gerninger52, var Vargas ikke i Tvivl om, hvad 
Hensigten var. Blottet som han var for smaaligt Nag og personlig 
Hævnlyst erklærede han ganske ærligt over for Prinsen, at disse Kas
sers Indhold var af stor Værdi, da Kabinettet slet ikke ejede Mineraler 
fra Sardinien, og man ikke kunde vide, om Vargas nogensinde fik 
sin egen Samling dernedefra tilbage. Skønt han ikke kunde nægte, 
at han var langt fra at elske Navoni, der i sin Tid havde forfulgt 
ham, maatte han dog rose Konsulens Iver for at tjene den danske 
Konge. Mere end nogen af de andre dekorerede italienske Konsuler 
fortjente Navoni derfor at modtage et kongeligt Naadestegn53. -  
Som en Paategning til Vargas’ Brev har Prins Christian bemærket, 
at han ikke vilde blande sig i dette Spørgsmaal, men vilde raadføre 
sig med Schubart54. Den ordenssyge Konsul, der var saa uvidende, 
at han i sine Ansøgninger forvekslede Storkors og Ridderkors, op- 
naaede dog aldrig at faa sit Ønske opfyldt.
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3. Geologiske Undersøgelser paa Fakse, Stevns og Møns Klint 
samt Bornholm i Sommeren 1818.
Vargas og H. C. Ørsted.
Naar man fra saa mange forskellige Sider overvældede Naturalie- 

kabinettet med værdifulde Gaver, var det nødvendigt at finde Midler 
til at gøre Gengæld, og det var kun muligt ved nye Indsamlinger 
paa nye Steder1. Da nu Planerne om en længere Rejse var strandet 
i Forsommeren 1818, besluttede Prins Christian efter Vargas’ Til
skyndelse at bekoste en lille Udflugt samme Sommer til Klinterne 
ved Møn, Stevns og Fakse2.

Selv kunde Prinsen ikke deltage i Ekskursionen, fordi han i det 
kommende Halvaar vilde foretage en Rejse til Rhinegnene og Svejts. 
I den Anledning havde Vargas givet ham Oplysninger om de be
tydeligste tyske Mineraloger, som han antagelig vilde faa Lejlighed 
til at træffe personligt, og af hvilke flere allerede havde gjort sig 
meget fortjent af Kabinettet gennem deres værdifulde Gaver. Mænd 
som Bjergraad Lenz i Jena, Geheimeraad Leonhard i Heidelberg og 
Direktør Menge i Hanau hørte alle til dem, der først og fremmest 
skulde have Del i de nyerhvervede Stykker fra Møn, Stevns og 
Fakse3. Og da Prins Christian paa sin Rejse knyttede nye indbrin
gende Forbindelser4, voksede Æresgælden stadig, saa at det var ab
solut nødvendigt at skaffe Midler til dens Afbetaling.

Prinsens Tilskud til Vargas’ mineralogiske Ekskursion var paa 
300 Rd., en Sum, der var saa rigelig, at Rejsen til Møn yderligere 
kunde udvides til Bornholm. Denne 0  havde netop i Aaret 1818 
faaet aktuel Interesse, fordi nogle Dybdeboringer, foretaget af Eng
lænderen Coulthard, havde ladet formode, at den skulde gemme hid
til uanede Rigdomme af Stenkul og Jernsten5. Baade Kongen og 
Prins Christian ønskede en nærmere Undersøgelse af Sagen, men 
desuden skulde Vargas naturligvis indsamle Mineraler til deres Sam
linger. I sidstnævnte Henseende gav Rejsen et rigt Udbytte, og det 
10 Dages Besøg paa Klinterne ved Møn, Fakse og Stevns indbragte
7 Kasser med Stenarter, hvoraf dog Størstedelen var Dubletter til 
Brug for Gaveudvekslingen6. Det var Vargas’ Hensigt at skaffe 10-12 
komplette Mineralserier fra hvert enkelt Sted, fordi den Slags Sam
linger efter hans eget Udsagn i Øjeblikket var Mineralogernes Orm 
(»coqueluche«) og paa højeste Mode i Frankrig og Tyskland7. Paa 
Bornholm, hvor han opholdt sig hele August Maaned8, samlede han
8 Kasser, og efter endt Gennemgang af Materialet med fuld For
syning af Prinsens Kabinet, var der saa meget tilovers, at Kongens
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Samling modtog 109 Stk., Leonhard 154, Jena-Selskabet 137, Menge 
115 og Herlufsholm Skole 79 Stykker9.

Samtidig med sine Indsamlinger paa Bornholm foretog Vargas 
baade Barometermaalinger til Bestemmelse af forskellige Højdepunk
ter10 og geologiske Undersøgelser af Jordbundsforholdene. Han kom 
til det Resultat, at Øen ikke, som man hidtil havde formodet, hvilede 
paa Granit, men paa Gnejs, og gav i Breve til Prins Christian vidt
løftige Fremstillinger af de forskellige Dannelser, han havde iagtta
get11. Mindst glædeligt var det Resultat, han var kommet til 
med Hensyn til de formodede industrielle Udnyttelsesmuligheder af 
Bornholms Kullag og Jernsten. Han hævdede med Bestemthed, at 
der ikke var Tale om Stenkul, men om jævnt gode Brunkulslag, og 
at Jernstenen var en Ler jernsten, der ikke med Udbytte kunde an
vendes for at udvinde Malm. En ganske modsat Anskuelse var sam
tidig blevet fremsat af et af Danmarks kendteste Navne inden for 
Naturvidenskaben, H. C. Ørsted. Sammen med Landmaaleren, Fuld
mægtig i Rentekammeret L. Esmarch og den unge Student J. G. 
Forchhammer besøgte Ørsted efter kgl. Befaling Bornholm umiddel
bart efter Vargas’ Ophold paa Øen, og ved deres Hjemkomst erklæ
rede disse Mænd, at der var endog særdeles gode Betingelser til Stede 
for at grunde et Jernbjergværk12. Jernstenen, »Kuljernstenen«, inde
holdt nemlig mindst 30-40 % Jern og hørte saaledes til de bedste 
Malme af Middelklassen13. Kullene, som de haardnakket benævnede 
Stenkul, vilde desuden kunne benyttes ved Jernsmeltningen, saa at 
man altsaa havde Brændselsmaterialet paa Øen selv14.

Denne Vurdering og de dermed sammenhørende Projekter be
tegnede Vargas kort og godt som Ørsteds »fanfaronnades«15, og han 
fremførte overfor Prins Christian en skarp Kritik af Kommissionens 
Indberetning. Naar denne mente at have fundet et Eldorado paa 
Bornholm og talte om en uudtømmelig Skat af Jern, svarede det efter 
Vargas’ Mening omtrent til, at man vilde kalde Saltholms Kalksten 
og Møns Kridt for Guld- og Sølvmineraler! Han kunde da heller 
ikke dy sig for en sarkastisk Bemærkning om den store Ørsted: »A 
être bien poli envers Mr. Ørsted, s’il se mêle de Minéralogie et 
Métallurgie, on peut dire, que c’est Newton qui explique l’Apo
calypse, ou le Prophète Daniel«. -  Desuden oplyste han Prinsen om, 
at det jernholdige Sand var saa almindeligt analyseret af Europas 
første Kemikere, saa man maatte le ad denne Nyopdagelse ved en 
Person, der indtil nu aldrig havde set et Bjerg. Hvad der ærgrede 
Vargas mest, var det Tab, Kongens Kasse utvivlsomt vilde lide ved
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det paatænkte industrielle Foretagende. Det vilde efter hans Mening 
være nyttigere at samle Interessen om Leret, som kunde anvendes til 
Porcelæn, Fajance og lignende, men da han ikke var blevet spurgt, 
vilde han tie, og han havde af sin Rapport om Bornholm borttaget 
det Afsnit, der handlede om Jern og Stenkul. Over for Prinsen ud
malede han derimod med levende Fantasi, hvorledes Bornholm al
drig vilde kunne producere Jern, der kunde konkurrere med Sverrigs 
og Ruslands, end ikke om Øen forvandledes til Elba, fik Sydameri
kas endeløse Skove som Brændsel og Niagaras Vandmasser til at 
drive Maskinerne. Hvad kunde man saa vente af en 0 ,  der var 
blottet for Brændsel og Vandkraft? Selv havde han sendt en Prøve 
af Jernstenen til det mineralogiske Selskab i Jena og bedt om at faa 
den analyseret, og hvis man der virkelig mente, at det var Kuljern
sten, ikke Lerjernsten, vilde han for stedse renoncere paa Mineralo
gien og udelukkende hellige sig Teologi eller Metafysik!16

Det virker ganske ejendommeligt for en Gangs Skyld at møde 
nøgtern Kritik og Skepsis hos den ellers saa fantasifulde Vargas, og 
endnu mærkeligere er det, at en Mand som Ørsted i dette Tilfælde 
repræsenterer de uholdbare Paastande og farlige Fantasterier. Nægtes 
kan det nemlig ikke, at Eftertiden har givet Vargas Ret, og at Ørsted 
virkelig havde vovet sig ind paa et Felt, han ikke var tilstrækkelig 
fortrolig med17. Esmarch har sandsynligvis ladet sig paavirke af den 
store Mands Autoritet, og Forchhammer var endnu kun Student, 
men iøvrigt den eneste virkelig geologisk kyndige af de tre. Da han 
18 Aar senere skrev sin Afhandling om de bornholmske Kulforma
tioner, var ogsaa han mere forbeholden i sin Karakteristik af deres 
Kvalitet18.

Samme Aar som Ørsted og Esmarch udsendte deres første Be
retning om Bornholms Mineralogi, udkom der et andet Arbejde om 
Øen, forfattet af to praktiske, mineralogisk kyndige Industrimænd 
G. Garlieb og O. J. Rawert19. I Fællesskab havde de 1815 berejst 
Bornholm med det Hovedformaal at finde Naturprodukter, der kunde 
anvendes i danske Industrivirksomheder, særlig dog i den kgl. Porce
lænsfabrik, der ved Norges Tab havde mistet Adgangen til vigtige 
Raastoffer. Ogsaa de berører Spørgsmaalet om de bornholmske Kul 
og vurderer dem i Forhold til de engelske som 100 til 240. For
sigtigere end Ørsted og Esmarch raader de til at »lade det born
holmske Kulgraverie gaae sin langsomme, men naturlige Gang, og 
ikke fra Regjeringens Side gjøre noget Anlæg ... men at indskrænke 
sig til at veilede Bornholmerne i Almindelighed«20.
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Adskillige kyndige Mænd sluttede sig da ogsaa efterhaanden til 
Vargas’ Anskuelser, saaledes hans gamle Modstander Jens Esmarch 
i Norge, Konferensraad P. J. Monrad og Professor Gregers Wad, der 
indgav en Rapport til Rentekammeret imod Ørsted21. En Krigs
assessor, Abraham O. H. Schäffer, udsendte desuden et aabent Brev 
til Kongen22, hvori han kritiserede det Coulthardske Jernværkspro
jekt23, mest dog for at fremhæve sine egne Planer til Salt- og Linned
fabrikationens Fremme. 1822 rettede han i »Politievennen« et direkte 
Angreb paa Coulthard og paaberaabte sig Vargas’ Autoritet med 
Hensyn til Kullenes Art24. Ørsted, Esmarch og Forchhammer ryk
kede nu ud med et Svar i »Dagen«25. De fastholdt ganske vist her 
i al Almindelighed, hvad de tidligere havde fremført, men Tonen 
var stemt ned, og der var flere personlige Ubehageligheder mod 
Schäffer end virkelige Argumenter. Kullene omtaltes nu ikke ude
lukkende som Stenkul, og de dækkede sig bag den Erklæring, at 
Grænsen mellem Brunkul og Stenkul ikke var saa skarp i Naturen 
som i Bøgerne26. Om Jernstenen sagde de, at »Mineraloger, som 
fulgte udvortes Kiendetegn, havde erklæret den for Leerjernsteen«, 
men at de ved kemisk Undersøgelse var kommet til andet Resultat. 
Efter andre Steders Erfaring skulde den derfor være en udmærket 
god Jernsten27, men de kunde rigtignok ikke forklare, hvorfor der 
endnu ikke var kommet noget ordentligt Foretagende i Gang til 
dens Udnyttelse.

Schäffer vandt ingen Laurbær paa sine Angreb paa Ørsted og 
Esmarch. Ved en Højesteretsdom blev han idømt en Mulkt og hans 
Beskyldninger erklærede for usande28. Hans Kundskaber blev desuden 
betegnede som utilstrækkelige29, og det var derfor heldigt, at Vargas 
havde forholdt sig ganske passiv og ikke paa nogen Maade støttet 
Schäffer, skønt denne havde henvist til hans Bog om Bornholm30. 
Men det er værd at understrege Vargas’ Holdning, fordi han vovede 
at gaa imod en Mand af Ørsteds Kapacitet31 og at hævde en Mening, 
der ikke gav Popularitet. Han staar i den her omtalte Sag virkelig med 
Palmerne i Hænderne -  betydelige Forskere som Brongniart og Hen
rik Steffens støttede faa Aar efter hans Opfattelse32, og den svenske 
Kemiker Berzelius kritiserede en anden af Ørsteds Bestemmelser33. En
delig har de praktiske Erfaringer da ogsaa med Tiden givet ham Ret.

Efter Hjemkomsten fra Bornholm blev Vargas boende paa Skov- 
rødgaard hele Efteraaret og den følgende Vinter og var kun i Hoved
staden paa kortere Besøg, naar Naturaliekabinettet krævede det. I
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sin landlige Ensomhed havde han god Tid til litterære Arbejder, og 
foruden den endelige Afslutning af Norgesrejsen fik han udarbejdet 
en lille geologisk Beskrivelse af Bornholm samt nogle Rapporter til 
Kongen om sine Undersøgelser paa Bornholm, Møn, Stevns og 
Fakse. 1819 udkom »Die Insel Bornholm in geognostischer Hin
sicht«, der blev optrykt i Leonhards Taschenbuch für Mineralogie 
1820. Samme Sted stod en Afhandling om »Kalk- und Kreide-Forma- 
zion von Faxøe, Stevens- und Møens-Klint«34, som vel i det væsent
lige var identisk med den Rapport, der var indsendt til Kongen35.

Fortalen til Bogen om Bornholm bragte en rosende Omtale af 
Rawert & Garliebs samme Aar udkomne Rejsebeskrivelse fra Øen36. 
Den havde været Vargas en god Fører og sparet ham adskillig viden
skabelig Ulejlighed, saa at han trods kort Tid havde faaet meget 
udrettet. Han hævdede dog samtidig, at alle de fremførte Bemærk
ninger var Frugten af egne Iagttagelser. Et Par kortfattede Kapitler 
omtaler de bornholmske Kul og Jernsten og deres Beliggenhed. De 
vurderes meget rigtigt som mindreværdige og uden økonomisk Be
tydning, men der er ingen Polemik mod andre Opfattelser. Vargas 
fremsætter desuden sit Syn paa det bornholmske Grundfjeld og me
ner afgjort, at det er Gnejs, ikke Granit, og at de Granitlag, der 
findes, er opstaaede af Gnejs, er en Art gnejsagtig Granit. Gennem 
sine Udtalelser viser han, at han har større teoretisk og praktisk 
Kendskab til Geologi end Ørsted og Esmarch. Han kender Bjerg
arterne og nævner, naturligt og hjemmevant, de mange Basaltgange 
paa Bornholm, hvor de andre forsigtigt taler om »Grønsten«. Vargas 
ved, hvordan Granit og Gnejs skal se ud og kender Tidens Opfattelse 
af deres indbyrdes Forhold, medens Ørsted og Esmarch staar uvisse 
og famlende over for »Urbierget«37.

Sammenholder man Vargas’ nøgterne Bedømmelse af de born
holmske Kul og Jernsten og hans Skildring af de geologiske Forhold 
paa Øen, maa det vistnok siges, at han havde evnet at gøre baade 
selvstændige og rigtige Iagttagelser under sit Besøg paa Bornholm. 
Hans Arbejde fik dog kun en ganske kort Recension i Dansk Littera
tur-Tidende 182038 og blev paa et enkelt Punkt imødegaaet af P. C. 
Pingel i Tidsskrift for Naturvidenskaberne39. Pingel hævdede, at det 
var forkert, naar Vargas talte om Forekomsten af Graavakke i Om
egnen af Hasle , da det her drejede sig om en typisk Jernsandsten. 
En saadan Fejlbestemmelse var efter Pingels Mening vanskelig at 
undskylde. -  Heller ikke Leipziger Literatur-Zeitung40 og Allgemei
nes Repertorium41 ofrede Bogen megen Omtale, da den saa langt
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overstraaledes af de to samtidigt udkomne udførligere Værker om 
samme Emne.

I Indledningen til Afhandlingen om Klinterne paa Møn, Fakse 
og Stevns42 meddeler Vargas ærligt, at han har benyttet Søren 
Abildgaards og Steffens’ fortræffelige Arbejder43, som vilde have 
gjort hans egne Bemærkninger overflødige, hvis ikke Videnskabens 
stadige Fremgang aabnede Forskeren Mulighed for nye Synspunkter 
og Formodninger. Han giver med disse Ord et Forhaandsforsvar mod 
de Angreb for alt for nærgaaende Benyttelse af andres Værker, som 
han saa hyppigt havde oplevet, men det lille Arbejde blev overhove
det ikke fundet værdigt til Anmeldelse i Samtiden. I sin Bog om 
Møns Klints Geologi fra 1937 siger V. Hintze, at Afhandlingen ikke 
bragte noget nyt, og at de Tegninger af Artilleriløjtnant Paludan, der 
ledsagede den, og som Vargas i 1820 fandt saa mageløs nøjagtige44, 
var altfor ukorrekte til, at man nu kan bygge noget som helst paa 
dem med Hensyn til senere Forskydninger. Vargas var iøvrigt selv 
blevet opmærksom paa Tegningernes Mangelfuldhed, da han 1823 
paany besøgte Møns Klint, og det havde voldt ham megen Ærg
relse45. Men Hintze kan anføre endnu flere Mangler og Fejlopfat
telser, og som et pudsigt Eksempel paa Vargas’ Overfladiskhed refe
reres hans Teori om, at Forsteningerne i Kridtet skulde være blevet 
sjældnere i den nyere Tid. Denne Forestilling havde han faaet, fordi 
Abildgaard nævnede adskilligt flere, end han selv havde fundet46. 
I kort Begreb kan Hintzes Bedømmelse da sammenfattes i den kendte 
Formel: det gode, der bringes, er ikke nyt, og det nye er ikke godt.

4. KAPITEL

A ARENE 1819-21

1. Rejsen til Færøerne 1819-20. Hjemkomst.
For de litterære Sysler glemte Vargas ikke sine Planer om at

komme ud paa en længere Rejse til Island, og denne Gang skulde 
de i det mindste ikke strande paa en forsinket Ansøgning. Allerede i 
December 1818 var han i Virksomhed, og da han forstod Nødvendig
heden af at vinde den almægtige Møsting for sin Sag, bed han den 
tidligere Krænkelse i sig og skrev til ham i de høfligste Vendinger 
for at understrege Vigtigheden af netop nu at faa denne Rejse gen-
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nemført. Den tyske Mineralog Menge havde nemlig til Hensigt i 
Løbet af Aaret 1819 at tage til Island, og hvis han kom først, vilde 
han købe alt det værdifuldeste og ødelægge enhver Udsigt til Be
rigelse af Kongens Samling1.

Et Brev af næsten ligelydende Indhold af gik samme Dag til Stats
minister Schimmelmann2, og endelig modtog ogsaa Schimmelmanns 
Privatsekretær, F. C. Dankwart en Opfordring til at gøre Etatsraad 
Jonas Collin interesseret i Rejsen3. Vargas var nemlig overbevist om, 
at denne indflydelsesrige Mand var Møstings højre, om ikke ogsaa 
venstre Haand!4 I Begyndelsen af det nye Aar henvendte Vargas 
sig selv direkte til Collin og bad om at faa hans Støtte ligesom saa 
ofte tidligere5. Han kunde saaledes med fuld Ret skrive til Prins 
Christian, at han nu havde udnyttet alle de smaa Midler, han raa- 
dede over -  de store maatte Prinsen anvende6. Hans fyrstelige Ven 
svigtede ham da heller ikke, men skrev anbefalende Breve baade til 
Kongen og til Møsting, hvori han fremhævede den Gavn, Mineralo
gien og de kgl. Samlinger kunde have af en saadan Rejse7.

Naar Vargas nøjedes med skriftligt at henvende sig til sine for- 
maaende Velyndere og ikke opsøgte dem personligt, skyldtes det efter 
hans eget Udsagn et daarligt Knæ, der hindrede ham i at tage ind 
til Byen fra Skovrødgaard, men i Brevet til Prins Christian lader han 
skinne igennem, at Knæet kun var et Paaskud. Han havde faktisk 
ikke Raad til at bo paa Hotel i København og vilde helst undgaa at 
se sine Kreditorers Ansigter. Desuden havde han næppe Lyst til at 
møde den Tilbageholdenhed eller Uvilje, han ventede at finde over 
for sine Planer, især hos Møsting8. Heller ikke Ansøgningen til Kon
gen blev derfor overrakt af ham selv, men sendt gennem Kammer
herre Gössel, der samtidig afleverede Rapporten over Fakse, Stevns 
og Møns Klinter. Ansøgningen gentog de samme pekuniære Ønsker 
som den tidligere9, og Vargas udtalte sit Haab om at kunne bidrage 
til Vulkanernes Udforskning, samt antydede den Mulighed, at der 
kunde findes Produkter, der lod sig udnytte økonomisk. Endelig 
mente han at kunne bringe en fin mineralogisk Samling med hjem10.

Skønt der saaledes var gjort alt, hvad der kunde gøres for at 
skaffe en Understøttelse fra Fonden ad usus publicos, lykkedes det 
heller ikke denne Gang. Direktionen var uvillig, og Kongen benyttede 
ikke sin Myndighed til at sætte Sagen igennem. Den 18. Februar 
1819 resolveredes det, at da man ikke turde have nogen bestemt Me
ning om Rejsens Udbytte for Videnskaberne, fordi Resultaterne af 
de tidligere Rejseundersøgelser endnu ikke var offentliggjort, vilde
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man udsætte Afgørelsen, til Grevens Norgesbeskrivelse var ud
kommet11.

Afslaget var en Skuffelse for Vargas, og dog var Motiveringen 
velbegrundet. Den blev sikkert Anledning til, at han i det kom
mende Aar endelig fik sin store Bog udsendt. Kun anden Del mang
lede at skrives færdig, og i de sidste Maaneder af 1818 havde han 
arbejdet Dag og Nat, saa at Manuskriptet kunde afleveres til Frank
furter Bogtrykkeren i Februar 181912. Men Mulighederne for en 
Studierejse var paa det Tidspunkt allerede forspildt.

Endnu før den offentlige Kendelse forelaa, havde Vargas faaet 
at vide, at hans Forhaabninger ikke vilde blive opfyldt13, og den 
9. Februar indgik han derfor med en ny Ansøgning til Kongen, hvori 
han under Henvisning til, at han ikke kunde faa bevilget Understøt
telse til Islandsrejsen i Aar, bad om Hjælp til at tage til Færøerne. 
Hele Turen kunde tilendebringes paa fire Maaneder og vilde ikke 
være af mindre Interesse i geognostisk Henseende end den islandske. 
Foruden de kostbare Mineraler, der kunde skaffes til Kongens Sam
ling, skulde Stenkulslejerne og Kobberertsaarerne grundigt udforskes, 
og Rejsen kunde gennemføres for 200 Specier plus 300 Rd. til In
strumenter14. -  Heller ikke denne beskedne Anmodning fandt et 
naadigt Øre. Kongen og Direktionen stod aabenbart fast paa den 
een Gang trufne Afgørelse15.

Vargas var nu blevet saa klog, at han ikke lod sig mærke med 
nogen Form for Fornærmelse, ja han takkede endogsaa den vrang
villige Møsting baade skriftligt og mundtligt for hans Velvilje med 
Hensyn til Rejsen!15 Men der er ikke Tvivl om, at hans Sind stadig 
var fyldt af Udlængsler. Allerede i Brevene til Hertug Vargas Ma- 
chuca fra 1816 kan man mærke, hvorledes nye Planer gærede i ham. 
Han tænkte dengang paa at rejse til Madrid for at ordne sine Affærer 
og vilde blot afvente en Stigning i Kurserne for at komme afsted17. 
Hertugens alvorlige Advarsel mod denne Flyvegrille fik dog Vargas 
til at love ikke at forlade Danmark, før han følte sig sikkert forankret 
her. Kun hvis han kunde opnaa Permission af Kongen og beholde sin 
Løn, vilde han foretage Rejsen. Naar han tilføjer, at han havde haft 
nok i sine forbigangne Ulykker og følte sig fuldtud lykkelig i sit Føde
land, er der vel næppe Grund til at betvivle Sandheden af hans Ord18. 
Men han havde nu levet flere Aar inden for det lille Danmarks Græn
ser, og selv om han var taknemmelig over at have faaet et Hjemsted, 
kunde hans urolige Temperament ikke i Længden omstøbes til sat 
Borgerlighed. Han trængte til nye Oplevelser og Indtryk, og da han
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maatte opgive Tanken om en Rejse til Syden, vendte han Blikket 
mod de spændende Muligheder, der fandtes inden for det danske 
Monarki.

I 1819 var der kommet den yderligere Tilskyndelse, at Prins Chri
stian forberedte sig til en fleraarig Udenlandsrejse, saa at Vargas for 
lange Tider maatte give Afkald paa Samværet med ham. Adskillelsen 
vilde blive lettere, hvis han ogsaa selv fik Lov at komme ud, og 
Naturaliekabinettet kunde desuden bedre undvære ham, naar Prinsen 
var borte. Der var endvidere andre Grunde, som gjorde sig gældende. 
I et Brev til Prins Christian fra Januar 1819 gav Vargas en Oversigt 
over sin finansielle Situation, der var alt andet end straalende. Hans 
mdl. Indtægt paa 100 Rd. S. V. havde hidtil været ensbetydende 
med 187 Rd. N. V., og da hans faste Udgifter til de mest elemen
tære Livsbetingelser beløb sig til 164 Rd., var der kun 23 Rd. til
bage til Paaklædning og andre Fornødenheder. Som Følge deraf 
havde han efterhaanden paadraget sig en betydelig Gæld, og nu, 
hvor man var gaaet over til Udbetaling af Lønningerne i Specier19, 
voksede Underskuddet yderligere hver eneste Dag. Før eller senere 
maatte han gribe til et radikalt Middel for at forbedre sin Stilling, og 
undertiden havde han tænkt paa at søge Lykken i Rusland eller 
Amerika! Men han var fortvivlet ved Tanken om et saa afgørende 
Skridt, der vilde skille ham fra Prins Christian. Som en frelsende 
Mulighed udkastede han derfor en Plan til en Færørejse, som Prinsen 
skulde understøtte, og som ikke blot skulde bringe Naturaliekabinettet 
en smuk Forøgelse, men især give et godt Udbytte i merkantil Hen
seende baade for Prinsen og ham selv. Han fremlagde de Grunde, 
der kunde anføres for et sandsynligt godt Udfald. Der var over hele 
Europa stor Interesse for Mineralogien, og Priserne paa Mineraler 
laa derfor højt. Hvis Vargas nu tog til Færøerne paa sin sædvanlige 
billige Rejsemaade, vilde han naturligvis først og fremmest drage 
Omsorg for, at de bedste Erhvervelser blev indlemmet i Kabinettet, 
og at Dubletterne blev brugt til Bytteforbindelser, men desuden 
skulde han have Lov til at danne smaa Samlinger til Salg i Udlandet 
i sit eget Navn. Af det derved fremkomne Udbytte kunde Prinsen 
tilstaa ham saa stor en Gratifikation, som han vilde, og Resten skulde 
da lægges til Side til nye Rejser. Paa denne Maade vilde Naturalie
kabinettet med Tiden blive det første i Verden uden altfor store Om
kostninger, og Vargas selv blive i Stand til at leve ordentligt og 
sørge for sin Søn20.

Prins Christian har aabenbart følt sig tiltalt af Planen, og da han
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havde faaet Underretning om det negative Udfald af Ansøgningen 
til Kongen, gav han Bemyndigelse til, at Færørejsen skulde gennem
føres. For at faa Mulighed for nærmere Drøftelse af Planerne og for 
at faa Hjælp til Ordningen af sine Mineraliesamlinger i Odense 
inviterede Prinsen Vargas til at besøge sig paa Fyn. Med Henblik 
paa sin kommende Udenlandsrejse foreslog han desuden, at de kunde 
læse Italiensk sammen21. Det siger sig selv, at Vargas var lykkelig 
ved Tanken om at forlade sin beskedne Bolig paa Skovrødgaard og 
at tilbringe nogen Tid paa Slottet i Odense22. I Midten af Februar 
tog han afsted og opholdt sig antagelig nogle Maaneder hos Prins 
Christian. Senest i Begyndelsen af Maj var han tilbage i Hoved
staden.

Her fik han før sin Afrejse Lejlighed til at gøre Mineralhand
leren Menges personlige Bekendtskab, da denne paa Vejen til Island 
gæstede København. Man har dog ikke Indtryk af, at han omfattede 
ham med megen Sympati, for han beklagede sig til Prinsen over 
Menges Plagsomhed og kritiserede stærkt hans Ødselhed og taabelige 
Indkøb i København23. Den sidste Anke skulde dog maaske nærmest 
tjene til at stille Vargas’ egen Beskedenhed og Sparsommelighed i et 
smukt Relief paa et Tidspunkt, hvor han vilde blive nødt til at 
trække store Veksler paa Prins Christians Hjælpsomhed. Af samme 
Grund var han ivrig for at fremhæve, hvor energisk og grundigt 
Ekspeditionen skulde blive gennemført, og han forsikrede, at han før 
sin Tilbagevenden til Danmark vilde finde alle de Lejer paa Fær
øerne, der indeholdt Ædelstene. Han vilde besøge hver eneste Udø, 
saa han kunde bringe en komplet mineralogisk Suite fra hver især, 
om han saa skulde blive nødt til at overvintre blandt Hyrderne og 
Faarene24.

Den 18. Maj 1819 sejlede Vargas nordpaa. Det blev en meget 
haard Tur. Først 2. Juni ankom han til Thorshavn efter at have været 
søsyg i 16 Dage uden Afbrydelse. Indtrykket af Landet var tungsin
digt og barsk, Luften var fuld af tæt Taage, eller ogsaa skylregnede 
det. For denne Sydens Søn maa det have været besynderligt at komme 
til et Land, hvor Sommeren efter hans eget Udsagn ikke havde mere 
end 10 fulde Soldage, og han var næppe heller forberedt paa de 
Farer og Vanskeligheder, selve Terrænet frembød. Under en livsfar
lig Tur til Nolsø maatte han saaledes balancere paa en ganske smal 
Klippekant langs det brølende Hav, og da Klippen tilmed var dækket 
af løse Sten, var han hvert Øjeblik ved at styrte i Vandet. Men karak
teristisk nok slutter han sin dramatiske Beskrivelse til Prinsen med føl-
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gende Ord: »De l’autre coté est-ce le pays le plus remarquable et 
intéressant que j ’ai jamais vu«25. -  Alt fremmedartet fængslede hans 
Kunstnersind, og Sportsmanden i ham glædede sig ved at overvinde 
enhver Hindring.

Samtidig har det dog nok været ham en Nydelse, at han ind imel
lem de anstrengende Udflugter til alle Smaaøerne havde sit faste 
Stamkvarter i Amtmand E. M. G. Løbners kultiverede Hjem26. Da 
Opholdet kom til at strække sig over et helt Aar i Stedet for de paa
tænkte 4 Maaneder, var det sikkert behageligt, at ogsaa den forfinede 
Verdensmand kunde faa sine Krav til Komfort fyldestgjort. Amt
manden og hans Frue blev som saa mange andre charmerede af hele 
Vargas’ Apparition, og hans Stilling som Prins Christians Ven og 
Udsending gjorde dem naturligvis endnu mere tilbøjelige til at vise 
ham Gæstfrihed27. I deres Hjem fik han Kost, Logi, Vask, Varme og 
Lys, og der blev antaget en Tjener og en Pige til hans private Op
vartning, men Forudsætningen var unægtelig, at disse Udgifter skulde 
refunderes. Efter 13 Maaneders Ophold skyldte Vargas saaledes sin 
Vært 400 Rd. Da han og Amtmanden paa Nedrejsen til Danmark 
fulgtes ad, laante Løbner ham ved Ankomsten i København yderli
gere 100 Rd. uden at forlange Gældsbevis derfor, da det var en 
Aftale, at de omgaaende skulde tilbagebetales. Heller ikke disse Penge 
fik han dog nogensinde igen28. Skønt Vargas senere gentagne Gange 
forsikrede Prins Christian, at han nu havde bragt sin pinlige Gælds
post til Løbner ud af Verden, ja  skønt han endog dristede sig til at 
paastaa, at han altid havde vist den strengeste Samvittighedsfuldhed 
over for den Art Forpligtelser29, saa ligger der ikke desto mindre i 
hans Skiftepapirer fra 1847 en Fordring fra Amtmanden paa 500 Rd., 
der bringer hin 28-aarige Forsyndelse i Erindring. Det forekommer 
næsten humoristisk, at den Sum, der endelig opnaaedes udbetalt af 
Boet, beløb sig til 63 Rd.30.

Naar Vargas i dette Forhold paa saa lidet tiltalende Maade ud
nyttede den Tillid, man viste ham, skyldtes det, at hans Beregninger 
over de nødvendige Udgifter til Ekspeditionens Gennemførelse som 
sædvanlig hurtigt viste sig at være aldeles forkerte. Han erfarede, at 
Rejserne mellem Øerne var langt dyrere, end han havde tænkt sig, 
da enhver Udflugt over Havet krævede 8 Roere, og han paa sine 
Ture ind over Land maatte ledsages af 4-6 Mand. Desuden var Mine
ralerne ikke saa billige i Indkøb, som han havde ventet, fordi Eng
lænderne tidligere havde betalt dem med svimlende Priser, og man 
stadig haabede paa fornyede Køb fra den Kant31.

15*
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Alligevel lykkedes det Vargas at erhverve en meget betydelig Sam
ling paa ca. 12.000 Stk., deraf 500 særlig værdifulde32. De blev 
efterhaanden nedpakkede i Kasser og sendt til København, hvor de 
opbevaredes i Færøske Handels Magasiner33. Eftersøgningen af Opa
ler viste sig at være besværlig, da de maatte mejsles ud af Klippen34, 
men han fik dog en smuk Repræsentation for de ca. 100 Varieteter, 
han fandt. Da han antog, at Prinsen gerne vilde have en komplet 
Suite i sin Samling, foreslog han at lade dem slibe i Hamburg35. 
Ganske særlig ivrig havde Vargas været for at faa fat i saa mange 
fejlfri Ildopaler, at de kunde anvendes til et Collier til »den smukke
ste af Prinsesser«, Prins Christians Gemalinde. Efter mange Vanske
ligheder kunde han endelig sende hende en fin lille Samling, som 
hun modtog under sit Ophold i Paris, hvor Ædelstene fra et af Prin
sens egne Lande maatte formodes at vække særlig Interesse36.

Skønt Hovedformaalet med Vargas’ Rejse var Indsamlingen af 
Mineralerne, anstillede han ogsaa flere geologiske Undersøgelser. Han 
foretog Højdemaalinger, lavede Gennemsnitsplaner af de mest ud
prægede Overfladedannelser, samlede Data til et geognostisk Kort 
med detaljeret Angivelse af Navne paa Bjerge, Strømme, Søer osv. 
og tegnede adskillige Vuer af de ejendommelige Formationer, som 
Landet var saa rigt paa. Intet af disse Kort eller Tegninger blev senere 
udgivet, skønt det efter Vargas’ eget Udsagn vilde være blevet et 
Værk, som kunde have staaet ved Siden af det bedste, der var frem
kommet i de sidste 10 Aar37.

Medens hele dette Materiale synes tabt, er der bevaret et lille 
Hefte med Bemærkninger om de forskellige Mineraler paa Fær
øerne38, som, skønt det ikke er skrevet med Vargas’ Haand og heller 
ikke dateret eller signeret, har været tilskrevet ham. En nærmere 
Undersøgelse har dog vist, at det snarere drejer sig om et Skrift af 
Mineralogen K. L. Giesecke, saa at der ikke vil være Anledning til at 
behandle det her (jvf. Exkurs S. 354 ff.).

Det litterær-videnskabelige Udbytte af Færørejsen blev da ikke 
saa betydeligt, som Vargas, og maaske ogsaa Prins Christian, havde 
haabet. Et lille Resultat foreligger dog i den Afhandling: »Der Opal 
auf den Färöern«, der 1822 fremkom i Leonhards »Taschenbuch für 
Mineralogie«, og hvori Vargas udførligt beskriver de mangfoldige 
Opal-Varieteter, han havde fundet39. Han indfriede dermed det 
Løfte, han tidligere havde givet Leonhard om at sende Beretninger 
om sine Iagttagelser til hans Tidsskrift. Allerede 1820 havde der her 
staaet en ganske kort, foreløbig Meddelelse om de første Maaneders
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Ophold: »Uber das Allgemeine der geognostischen Konstitution der 
Färöer«40. 1825 bragte Tidsskriftet en lille Notits: »Über den Apo- 
phyllit von Hestöe« med en Beskrivelse af en særlig Art af dette Mine
ral, som Vargas havde fundet deroppe41. Det danske »Tidsskrift 
for Naturvidenskaberne« indeholdt 1823 en Artikel paa to Sider: 
»Analyser af færøiske Mineralier«42, hvori Vargas dog kun refererede 
den tyske Kemiker Du Menils Analyser af tre forskellige Apophyl- 
liter43. Disse Smaating i Ud- og Indland er de eneste litterære Vidnes
byrd om Vargas’ mineralogisk-geologiske Forskninger paa Færøerne.

Naar Vargas ikke fik gennemført sin Plan om at udgive en ud
førlig Topografi over Færøerne, havde det sine særlige Grunde. Han 
var kommet til det Resultat, at den færøske Basalt maatte være af 
uomtvistelig neptunsk Oprindelse, og en saadan Anskuelse gik direkte 
imod Tidens Modestrømning, Vulkanismen, hvortil de fleste Natur
forskere, deriblandt ogsaa Leonhard, havde sluttet sig. Vargas var 
derfor klar over, at hans Synspunkter vilde møde stærk Modstand. 1 
sin Bog om de vulkanske Produkter paa Island havde han iøvrigt 
allerede været inde paa Tanken, da han anførte den Mulighed, at der 
eksisterede Basalter af neptunsk Karakter, og at Naturen saaledes 
kunde naa til samme Maal ad forskellige Veje44.

Brevene til Prins Christian indeholder ofte Iagttagelser og Over
vejelser vedrørende dette Spørgsmaal45, men Prinsen stillede sig 
noget skeptisk og bad ham indtrængende om for alt i Verden ikke 
at slutte sig til Neptunisternes Parti. Det vilde betyde total Tilintet
gørelse! Hellere maatte man efter Prins Christians Mening gaa den 
Middelvej at tænke sig begge de store skabende Kræfter, Ilden og 
Vandet, som samvirkende ved Jordoverfladens Dannelse, og at den 
færøske Basalt sandsynligvis var opstaaet ved submarine Vulkan
udbrud. Til yderligere Oplysning sendte han Vargas Italieneren 
Breislaks Hovedværk: »Institutions géologiques«, hvori et stort Afsnit 
bragte en indgaaende Argumentation mod Neptunismens Syn paa 
Basaltdannelser46.

Skønt Vargas senere omtalte denne Bog som et klassisk Værk47, 
mente han, at dens ensidigt vulkanistiske Forklaring af de forskellig
ste Fænomener var uholdbar. Mere tilbøjelig var han til at sammen
smelte Vulkanisternes og Neptunisternes Synspunkter ved at opstille 
en Hypotese om submarine Vulkanudbrud, hvis uendeligt fintdelte 
Eruptionselementer var blevet opløste i Vandet og derefter under en 
paafølgende rolig Periode aflejret med stor Regelmæssighed. Derved 
kunde man maaske forklare, at de forskellige Lag over hele den
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færøske Øgruppe var saa mærkelig ensartet lejrede, men der var sta
dig Problemer, som ikke kunde løses ad denne Vej. Hvorledes kunde 
der f. Eks. være regelmæssige Lejer af Brunkul inde i Basalten?48 I 
Virkeligheden var Vargas mest tilbøjelig til fortsat at foretrække den 
rent neptunske Forklaring paa den færøske Basalts Oprindelse, men 
Prinsen indskærpede ham stærkt at holde sig til de faktiske Oplysnin
ger uden at fremsætte Teorier, før han havde et tilstrækkeligt Sam
menligningsgrundlag at bygge paa49.

Antagelig var dette Grunden til, at Vargas ikke fik afsluttet det 
Værk om Færøernes Topografi, som han efter sin Hjemkomst var 
begyndt at skrive. Det skulde have været en Slags Parallel til Be
skrivelsen af Norge, og af Brevene til Prinsen fremgaar det, at han 
haabede at faa Bogen ud i Slutningen af 182150. Men naar Hoved- 
spørgsmaalet maatte være Bedømmelsen af den færøske Basalts K a
rakter, dens Opstaaen og Struktur, og han paa dette Punkt havde 
saa afvigende Meninger fra Samtiden, indsaa han sikkert selv, at det 
var klogest at tie og ikke gennem en offentlig Udtalelse risikere en 
Polemik med mere kyndige Fagfæller.

Det er ikke uden Interesse at sammenligne Vargas’ Udtalelser i 
Brevene til Prins Christian med den Afhandling, der kun faa Aar 
efter blev trykt i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og som var Resul
tatet af Geologen J. G. Forchhammers Rejse til Færøerne 182151. 
Man finder her en virkelig saglig, dybtgaaende Fremstilling af de geo
logiske Lejringsforhold paa Øerne, men ogsaa han staar tøvende over 
for Forklaringen af Basaltens mærkelige Art. Typisk er saaledes føl
gende Udtalelse: »Disse Iagttagelser om Trappens bassinformige Lei- 
ring paa Færøerne, stemme slet med Ideen om en Oprindelse ved 
Ilden, under Betingelser, som nu finde Sted paa Jordens Overflade; 
de lade sig aldeles ikke forene med den Virkningsform, vi kjende 
ved vore Vulkaner, og dog findes paa Færøerne ligesaa tydelige, 
ligesaa unægtelige Spor af Ildens Indflydelse paa Bjergenes Dan
nelse«52. Skønt Forchhammer altsaa indrømmer, at Vulkanismens 
Teorier ikke ganske dækker Fænomenerne, er han i Modsætning til 
Vargas53 overbevist om, at Jordlagene alligevel bærer uomtvistelige 
Spor af tidligere vulkansk Virksomhed54. Men han forsøger ikke at 
give nogen Forklaring og nøjes med at fremstille Kendsgerningerne.

Samme Usikkerhed i Forstaaelsen af de gaadefulde færøske For
mationer prægede de Udtalelser, der tidligere var blevet fremsat af 
de engelske Forskere G. S. Mackenzie og Thomas Allan efter deres 
Besøg paa Øerne 1812. Mackenzie mente, at Trapdannelserne baade
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paa Færøerne og Island maatte skyldes submarine Vulkandannelser55, 
og Allan sluttede sig til hans Opfattelse. Den forbavsende Regelmæs
sighed i Lejringsforholdene fik dog Allan til at tilføje: »But the 
circumstances under which that powerful agent has performed its 
office, are to me, I confess, as inexplicable as ever«56.

Naar saa betydelige Geologer maatte opgive at finde nogen sikker 
Forklaring paa Opstaaelsen af den færøske Basalt, kan det ikke undre, 
at heller ikke Vargas formaaede at løse Problemet. Han vilde forøvrigt 
næppe have været i Stand til at give en saa grundig geognostisk Skil
dring af Færøerne som den, Forchhammer leverede, og Forskningen 
gik derfor antagelig ikke Glip af et værdifuldt Værk, da han opgav 
at fuldende sit Arbejde. Allerede nu viste det sig tydeligt, at Vargas’ 
Evner ikke slog til for videnskabelige Undersøgelser i større Stil. Han 
var den utrættelige og kyndige Indsamler af Mineraler, og det blev 
paa dette Omraade, han skulde yde sin betydningsfuldeste Indsats.

Foruden sin Virksomhed som Mineralog og Geolog havde Vargas 
ogsaa faaet overdraget andre Hverv paa Færøerne. Kommissionen 
til Oldsagers Bevaring, der 1807 havde indvalgt ham som uden
landsk Medlem og senere i 1810 gjort ham til virkeligt, indenlandsk 
Medlem57, havde opfordret ham til paa sin Rejse i disse fjerne, nor
diske Egne at iagttage og eventuelt købe, hvad der kunde være af 
kulturhistorisk Interesse for Danmark. Vargas havde allerede i Norge 
vist sin Forstaaelse for den Art Opgaver58 og gjorde sig ogsaa nu 
Umage for at udføre sit Hverv. I Oldsagskommissionens Mødeproto
kol, hvor hans Navn ellers glimrer ved sin Fraværelse, omtales han 
flere Gange i Løbet af 1820, og der gives Meddelelser om de Gen
stande, det var lykkedes ham at sikre for Landet, deriblandt store 
Sten-Vievandskar fra færøske Kirker59. I »Antiquariske Annaler« fra 
1820 findes der et Udtog af et Brev, som han i November 1819 fra 
Thorshavn havde sendt til Professor E. C. Werlauff, og hvori han 
meddeler Resultatet af forskellige Undersøgelser. Det er specielt Kirke
ruinen paa Kirkebø, hvis Ydre, Indre og Inventar han beskriver. Af 
Munkeinskriptionen paa Muren, som Botanikeren H. C. Lyngbye 
tidligere havde afskrevet, giver Vargas en ny Læsemaade, paa Grund
lag af hvilken Filologen Børge Thorlacius og Arkæologen Ghr. Thom
sen forsøgte en Nytolkning. Brevet indeholder desuden folkloristiske 
Oplysninger om Sagn og Overtro, Forsøg paa filologiske Stednavne
tydninger samt Meddelelser om en bestemt Stilart for færøske Smyk
ker, der skulde være af frisisk Afstamning. Der gives mange Enkelt-
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heder, som baade supplerer og korrigerer de tidligere af Lyngbye 
indsendte Efterretninger60. Vargas havde saaledes gjort sit bedste 
for ogsaa paa dette Omraade at tjene Videnskaben.

Gennem Brevene til Prins Christian er det muligt at følge Vargas’ 
utrættelige Farter rundt til de mange vanskeligt tilgængelige Smaaøer, 
som det krævede baade Mod og fysisk Udholdenhed at besøge. Hans 
Helbred var -  som altid paa Rejser -  fortrinligt, og efter den regn- 
og stormfulde Sommer fulgte en smuk Vinter, hvor han glædede sig 
over det stille Frostvejr og den skyfri Himmel. Saa stor var hans Til
pasningsevne, at han med fuld Sandhed kunde karakterisere sig selv 
som den evige Jøde, der trodser alle ydre Omskiftelser61. Forholdene 
havde gjort det nødvendigt for ham at finde sig til Rette »à ce siège 
éternel des brouillards et des tempêtes«62, og det var al Ære værd, 
at han energisk søgte at udfylde sin Plads. Men da han engang havde 
faaet Brev fra Prinsen, som netop nu opholdt sig i Italien, brød der 
alligevel et længselsfuldt Suk frem fra hans Hjerte ved Tanken om 
det tabte Paradis: »ce pays enchanteur, le seul où je puis dire d’avoir 
vécu plutôt que végété, et où, quoique dans un conflit constant entre 
les plus vives sensations de douleur et de jouissance, j ’ai épuisé tous 
les plaisirs, que le coeur de l’homme puisse désirer, et fournir«63.

Den bitre Forfølgelse, Vargas i Aarene 1807-08 havde været udsat 
for i Italien, og som paa et hængende Haar havde kostet ham Livet, 
var vel efterhaanden traadt saa meget i Baggrunden, at de blide 
Minder var blevet de stærkeste. Naar han nu stadig gennem Prinsen 
modtog Hilsner fra sine tidligere Venner, var det derfor smerteligt 
at tænke paa, at hans kære Fyrste færdedes blandt de samme Menne
sker i de samme Egne, hvor han selv för godt 10 Aar siden havde hørt 
hjemme. Professorerne Targioni i Firenze, Ricca i Siena og Monti
celli i Napoli havde alle tilhørt Vargas’ videnskabelige Vennekreds, 
og de modtog Prins Christian med den største Imødekommenhed64, 
fortryllede af denne Mand, der ikke blot var Danmarks vordende 
Konge, men ogsaa en kyndig og kultiveret Dyrker af Naturvidenska
berne. Paa alle Maader søgte de at skaffe den danske Kronprins mi
neralogiske Samlinger, og Prinsen antydede med elskværdig Beske
denhed over for Vargas, at en saadan Iver sikkert skyldtes deres 
gamle Venskabsforbindelse med ham65. Som Tak for de mange Ga
ver maatte Vargas sende adskillige færøske Mineraler til Kabinetterne 
i Firenze, Rom og Napoli, og Professor Monticelli, som havde for
æret en fuldstændig Samling fra Vesuv og iøvrigt været Prins Chri
stians stadige Ledsager paa Udflugter i de vulkanske Egne, mod-
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tog som Belønning en fyldig Repræsentation af Mineraler baade fra 
Færøerne og Island66.

Blandt Prinsens Omgangsfæller i Napoli var ogsaa Vargas’ saa- 
kaldte Fætter Hertug Vargas Machuca67, der allerede et Par Aar 
tidligere havde vist sin gode Vilje til at berige det danske Mineralie- 
kabinet ved at love at sende Bidrag fra Ischia, Kalabrien og Sicilien68. 
I et Brev til Vargas fortæller Hertugen om sin Tilfredshed ved nu at 
kunne opvarte de høje Gæster med personlige Tjenester, og han for
sikrer, at det er ham en ganske særlig Glæde at prøve at erstatte hin 
anden Vargas, som de desværre har maattet lade blive tilbage. Da 
han i samme Brev klager over endnu ikke at have faaet Svar paa fire 
tidligere Breve, alle skrevne siden Fyrsteparrets Ankomst, viser det, 
hvor ivrig han har været for at faa Luft for sin Beundring og Be
gejstring69. Vargas istemte naturligvis af fuldt Hjerte Hertugens 
éloge og frydede sig over, at denne nu havde lært en Fyrste at kende, 
hvis Lige ikke fandtes i Nutidens Europa, og som det var en Lykke 
at faa Lov at tjene70.

Af de mange Hilsner, der gennem Prins Christians Breve kaldte 
paa gamle Minder, er der sikkert ingen, der fandt saa stærk en Gen
klang som den fra »Familien Piccolomini«71. Skønt Vargas havde 
haft adskillige Kærlighedsaffærer i de Aar, der var gaaet, siden han 
forlod Grevinde Piccolomini, og skønt han havde skuffet baade hende 
og Schubart ved sin Tavshed og tilsyneladende Troløshed, havde 
hans Hjerte ikke glemt Ungdommens lykkelige Dage. Naar han siger, 
at Italien er det eneste Land, hvor han virkelig har levet og har 
tømt Glædens Bæger til Bunds72, saa lyder der gennem disse Ord 
en Tak og Hyldest til hans skønne Veninde i Siena. Men Ordene 
har ogsaa en Tone af vemodig Resignation. Maaske ligger heri For
klaringen paa, hvorfor han saa yderst sjældent talte om sin Fortid. 
Trods flygtigt Sind og ukuelig Livsvilje var Vargas ikke gaaet usaaret 
ud af Kampen. Selv en let Berøring af de gamle Saar voldte Smerte.

I Juli 1820 var Vargas atter i København efter en hurtig og be
hagelig Nedrejse73. Egentlig skulde han have besøgt Skotland paa 
Hjemturen, men der var ingen direkte Forbindelse dertil fra Fær
øerne, og Overfarten paa en lille Skude var for vanskelig. Desuden 
stillede Regnskabet sig ikke videre gunstigt, da det nu skulde gøres 
op74. Oprindelig havde der jo kun været Tale om et Besøg paa Fær
øerne i fire Maaneder, og Vargas havde anslaaet Udgifterne til 
400 Rd., men da Prins Christian i 1819 rejste ud paa sin fleraarige 
Udenlandsrejse, havde han ladet tilstille Vargas et Kreditiv paa
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1000 Rd.’s N. V. gennem den færøske Handelsdirektion. Heraf var de 
400 Rd. beregnet som Hjælp til Rejseudgifter og Indkøb, medens 
de resterende 600 var at betragte som et Laan, der forhaabentlig 
kunde dækkes gennem senere Salg af Mineraler75.

Skønt Vargas straks var glad overrasket og overvældet over den 
uventet store Sum, opdagede han, som tidligere omtalt, snart, at 
den langtfra kunde slaa til, og allerede i Oktober 1819 anmodede 
han Direktionen om et yderligere Tilskud paa 500 Rd.76. I November 
blev der givet ham Adgang til at hæve saa meget, som han havde 
Brug for, og der udleveredes ham desuden adskillige Varer paa Kre
dit, saaledes 6 Ris Konceptpapir, 2 Favne Brænde, 1 Pund Te, 10 
Flasker Malaga og et Glas syltet Ingefær. Man haabede derved at 
»bidrage lidet til at blidgiøre Hr. Greven Opholdet i Færøe Vinteren 
over«77, og han har da vel forlystet sig med de gode Sager i sin En
somhed om Aftenen, naar han havde trukket sig tilbage til sine egne 
Værelser.

Det var en farlig Ting at give en Mand som Vargas carte blanche, 
og naar Direktionen stillede sig saa imødekommende, skyldtes det 
naturligvis, at Prins Christian stod som Garant for Summen. Ved 
sin Afrejse fra Færøerne underskrev Vargas et Gældsbrev paa 2000 
Rd. for de Varer og rede Penge, han havde modtaget78, og heri var 
altsaa ikke iberegnet de 400 Rd., han skyldte Amtmanden. Umiddel
bart efter sin Hjemkomst sendte han Prins Christian et udførligt 
Regnskab over sine Udgifter og Indtægter. Sin fulde Udgift opgav 
han til 3173 Rd. og hævdede, at han af Regnskabsbøgerne kunde 
bevise, at ikke 10 Rd. var udgivet overflødigt. Som Indtægt havde 
han haft sin kgl. Pension paa 1200 Rd., der dog paa Grund af 
Gældsafdrag og Udgifter til Sønnen skrumpede ind til 668 Rd. Af 
Prinsens kontante Tilskud paa 400 Rd. var de 100 blevet brugt til 
Rejseudstyr, saa at der kun var 300 at lægge til de 668, ialt altsaa 
968 Rd. paa Kreditsiden imod 3173 paa Debetsiden -  Restgæld ca. 
2210 Rd.™

Men Vargas fortvivlede ikke over dette store Beløb. Han havde 
en sikker Tro paa, at de indkøbte Mineralers Salg ikke blot vilde 
dække det, men give et klækkeligt Overskud. Hans Bekymring gjaldt 
derfor kun hans øjeblikkelige Eksistens, da det vilde vare mindst et 
Aar at faa de mange Stykker udpakkede og rubricerede, og han i 
den Tid vilde være elendigt stillet uden Prinsens Hjælp. Han kunde 
ikke leve af Kongens Pension, som netop nu var saa stærkt redu
ceret80, og han bad derfor Prinsen om et maanedligt Bidrag paa
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50 Rd. i det første Aar for blot at kunne klare det allernødvendigste. 
Pengene skulde blive tilbagebetalt gennem de Opaler, han havde 
bragt med sig hjem, og som skulde sælges i Udlandet81.

Det kunde synes en dristig Bøn at anmode om yderligere Hjælp 
efter det Regnskab, Vargas havde maattet opstille, men han op- 
naaede foreløbig at faa bevilget en kvartaarlig Understøttelse paa 
150 Rd., indtil Pensionen fra Kongen igen var ubeskaaret. Som en 
Forudsætning for sin fortsatte Støtte stillede Prinsen dog det absolutte 
Krav, at Pengene til Amtmand Løbner omgaaende skulde betales, 
og det var for at sætte Vargas i Stand dertil, at han fik Tilladelse til 
at trække 500 Rd. paa W. H. Harbou, der som Kæmner bestyrede 
den fyrstelige Hofstats Finanser82. Trods Prinsens skriftlige Ordre 
varede det næsten et halvt Aar, før Vargas kunde fravriste Harbou 
de 500 Rd.83, men selv da han havde faaet Pengene, undlod han, 
som tidligere omtalt, at opfylde sit Løfte til Prins Christian, og Æres- 
gælden til Løbner blev ikke betalt.

Direktionen for den grønlandske Handel havde ogsaa Vanskelig
heder ved at inddrive sine Fordringer, som man maatte præsentere 
Prins Christians Kæmner, da Vargas var ude af Stand til at opfylde 
sine Forpligtelser. Først i Juni 1823 lykkedes det at faa denne gamle 
Gældspost indfriet84.

Naar hele Affæren trak saa længe ud, skyldtes det naturligvis i 
første Række Prinsens Fravær fra Landet samt den uheldige Kæm
ner, han havde valgt til at bestyre sine Pengesager85. Men maaske 
har man ogsaa haabet og ventet, at Vargas efterhaanden skulde blive 
i Stand til at deltage i Gældens Afbetaling, saa at Prins Christian 
ikke alene skulde bære Byrden. Vargas var dog desværre lovligt und
skyldt, naar han intet ydede. Den økonomiske Succes, som han havde 
ventet sig ved Salget af de færøske Mineraler, opnaaede han nemlig 
ikke. Han klagede over de daarlige Tider og mente, at Interessen 
for Videnskaben var saa ringe, fordi Politiken optog de bedste 
Hoveder86. Selv Opalspekulationen mislykkedes, skønt han forsøgte 
sig baade i Paris, London, St. Petersborg og Tyskland. De Priser, 
han kunde opnaa, dækkede blot Arbejds- og Transportomkostnin
gerne87. Et Projekt om en Forretningsrejse til Amsterdam, hvor der 
skulde være et gunstigt Marked for Mineral- og Diamanthandel, blev 
opgivet igen af Mangel paa fornøden Kapital88.

Forgæves søgte Vargas ogsaa at udnytte sine italienske Forbindel
ser. Han sendte Opalerne baade til sin gamle Ven Konsul Morellet 
i Genua89 og til Hertugen i Napoli, og Brevene til denne sidste af-
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spejler de skiftende Stemninger i Aarene efter Hjemkomsten. Straks 
er der idel Glæde over de kostbare Stene, der skal bringe Guld og 
grønne Skove, og Vargas lover at sende Opalkæder som Gaver til 
Hertuginden og Datteren Teresa90. Snart efter beder han imidler
tid sin Slægtning om at skaffe sig Forretningsforbindelser i Napoli, 
da det har vist sig at være lidt vanskeligt at faa Opalerne afsat91. 
Grunden er den, at det ikke er moderne at anvende dem som Smyk
ker. Han haaber dog, at de muligvis kan sælges til det kgl. Kabinet 
eller til en Privatsamler, og at der kunde skabes Interesse for dem 
hos Juvelererne92. Gentagne Gange appellerer han til Hertugens 
Forstaaelse og Hjælp og fremhæver den Betydning, det vilde have 
for ham, at vinde en vis økonomisk Uafhængighed i sit Forhold til 
Prins Christian. Som et Argument, der maatte formodes at virke sær
lig stærkt paa den slægtsstolte Vargas Machuca, anfører han, hvor 
svært det er at værne Navnets Ære, naar det er den eneste Rigdom, 
man har, og man staar ganske uden Støtte i Formue eller Gods
besiddelser!93 Disse Udtalelser viser, at Vargas følte sig forpint over 
det Gældsforhold, han var kommet i til Prins Christian. Men alle 
Anstrengelser var forgæves, og tilsidst maatte han lade Hertugen 
forære de fleste af Opalerne bort94. Spekulationen med de færøske 
Samlinger havde saaledes faaet samme Skæbne som alle hans tid
ligere Finansoperationer.

Naar man betænker, under hvor trykkede pekuniære Kaar Vargas 
maatte leve i det Aar, der fulgte paa Færørejsen, hvor mange Skuf
felser han maatte opleve, og hvorledes han tilmed led under Hoste, 
Blodspytning og Nervefeber95, forstaar man, at det kunde knibe at 
holde Modet oppe. Sommerferie havde han ikke Raad til at holde, 
skønt Prinsen tilraadede ham at tage en lille Ferie ved Sorø96. Per
sonligt havde han ønsket at kunne tage et Par Maaneder til Fredens
borg, hvis Natur han nærede en særlig Forkærlighed for, men ogsaa 
det maatte opgives97. I Stedet derfor arbejdede han flittigt med Ind
ordningen af de nyerhvervede Skatte, en Opgave, der var saa om
fattende, at han havde taget en Betjent med hjem fra Færøerne, som 
kunde assistere ham98.

Havde Rejsen skuffet de store Forventninger om økonomisk Vin
ding, saa blev den i det mindste af virkelig videnskabelig Betydning 
for Prins Christians Samling. I Januar 1821 var Vargas naaet saa 
vidt, at han kunde fortælle Prinsen, hvordan han havde sorteret sit 
Materiale, og at 764 af de bedste Stykker, deraf adskillige Unica, 
var tilfaldet Kabinettet. Men af lige saa stor Betydning var det, at



— 237 —

ca. 8000 Dubletter kunde anvendes som fremtidige Gaver eller ved 
Bytteforbindelser. Der var desuden straks blevet afsendt ca. 1450 Stk. 
til forskellige, som man stod i Taknemmelighedsgæld til for tidligere 
modtagne Sendinger, eller som man af andre Grunde vilde udmærke. 
Ialt regnede Vargas med, at Rejsens Udbytte var 10400 Stk. til en 
Værdi af mindst 7800 Rd.99.

Selvfølgelig modtog ogsaa Frederik VI en Samling Mineraler til 
sit naturvidenskabelige Museum, samt 24 af de skønneste Opaler, 
men Vargas følte sig ikke sikker tpaa, hvor naadigt det vilde blive 
modtaget. Han udtalte sig over for Prinsen med Bitterhed om Stem
ningen efter den bornholmske Affære: man skulde næsten tro, at det 
var hans Fejl, naar Bornholm ikke havde disse Milliarder af Kubik
fod Kul, som Ørsted havde bebudet, og at Jernet heller ikke 
duede!100 -  Kongen takkede dog for Gaven ved at forære Vargas en 
Diamantring101, men det var i de følgende Aar stadig Prins Chri
stian, der satte ham i Virksomhed med Indsamlinger og Rejser, og 
Frederik VI synes at have forholdt sig passiv uden at kræve nogen 
Ydelse for den aarlige Pension. Det kølige Forhold til Kongen 
havde vel iøvrigt netop sin Aarsag i denne nære Tilknytning mellem 
Vargas og Prins Christian102. Ingen elsker sin Kronprins eller hans 
Venner, og Vargas havde jo truffet sit Valg 1814 i Norge.

2. Vargas' Forbindelse med Goethe.
Selv om Vargas ikke spandt Guld paa sin færøske Ekspedition, 

fik den alligevel Betydning for ham ved at gøre hans Navn kendt i 
mineralogiske Kredse over hele Europa og ved at sætte ham i For
bindelse med interesserede Fagfæller rundt i Landene. Blandt disse 
kan nævnes Kemikeren Dr. Du Menil i Wunstorf ved Hannover, 
der synes at have været meget optaget af sin Analyse af de modtagne 
færøske Stenarter1. Da han mente at have opdaget et hidtil ukendt 
Mineral fra Nolsø, foreslog han at benævne det Bedemarit, en Ære, 
som Vargas dog beskedent afslog2. Ogsaa i Sverrig var man blevet 
opmærksom paa Vargas’ Navn. C. G. Retzius, der var Lærer i Kemi 
ved Universitetet i Lund, skrev til ham, at han havde opdaget et nyt 
Alkali i det færøske Mineral, som han havde faaet tilsendt, og at 
han derfor meget ønskede at faa yderligere Materiale til Undersø
gelse. Vargas kviede sig dog ved at sende sit sidste Stykke af samme 
Slags. Det var det eneste, han havde tilbage, og Opdagelsen vilde 
jo let blive problematisk, naar den analyserede Genstand ikke mere 
eksisterede3.
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Antagelig var det ogsaa Udsigten til at faa sjældne Mineraler fra 
det høje Nord, der paa dette Tidspunkt bragte Vargas i Forbin
delse med Mineralogerne Dr. Müller i Breslau og Dr. Zipser i Un
garn. Den første lovede at sende gode Stykker fra Schlesien4, og fra 
den sidste ankom der fire Kasser med smukke ungarske Mineraler5.

Det interessanteste, som Rejsen bragte Vargas, var dog utvivl
somt Bekendtskabet med Goethe. Allerede saa tidligt som 1817 var 
man i Weimar blevet opmærksom paa ham, fordi han havde til
sendt det mineralogiske Selskab i Jena sit Skrift »Om Vulcaniske 
Producter fra Island«, og han var til Gengæld blevet indvalgt som 
Æresmedlem af Selskabet6. 1818 skrev Goethe til Bergrat Lenz, at 
han gerne vilde vide noget nærmere om Vargas Bedemars Fortjene
ster, fordi han ønskede at vise Greven en Venlighed7. En saadan nær
mere Forbindelse blev der Lejlighed til, da Vargas i Juli 1820 sendte 
en Samling færøske Mineraler til Jena8. Goethe foreslog nu Hertug 
Carl August at give ham en Guldmedalje, naar han vendte hjem fra 
sin Færø-Rejse, fordi man maaske paa den Maade kunde oplive 
hans Interesse for Selskabet9. I August modtog Vargas derefter et 
Brev fra Goethe personlig, hvori denne meddelte ham, at man havde 
udnævnt ham til Vicepræsident for det mineralogiske Selskab. Da 
Ober-Berg-Hauptmann v. Trebra netop var død, haabede Goethe: 
»einen jungen, thätigen, der Sache ergebenen, unterrichteten und 
weitwirkenden Mann an seiner Stelle zu sehen«, og han ønskede, at 
de i Fremtiden kunde drøfte det mineralogiske Selskabs Interesser. 
Goethes Brev indeholdt desuden den gyldne Medalje med Billedet af 
Carl August, og Hertugen udtalte, at han med Fornøjelse havde set 
de modtagne Samlinger10.

At Vargas følte sig lykkelig og stolt over denne Ære viser sig tyde
ligt i hans Meddelelse derom til Hertugen i Napoli. Han kalder 
det den største Æresbevisning, en Mineralog kan ønske sig11, og hans 
Takkebrev til Goethe maa have udtrykt det samme. Goethe refe
rerer nemlig hans Ord saaledes til Hertug Carl August: »Graf Vargas 
Bedemar dankt auf das allerbeste für die übersendete Medaille; man 
sieht, dass er sich tief geehrt fühlt. Von seiner nordischen Reise hat 
er grosse Ladungen mitgebracht und verspricht uns reichlichen Theil, 
so dass das, was er bisher gesendet, davor verschwinden soll. Lenz 
exultirt über den Plural der Kisten. Ich möchte mich selbst mit dem 
Manne in ein näheres Verhältniss setzen; denn es ist offenbar, dass 
hiedurch dem Kabinett Grosses Zuwachsen kann«12.

Som et yderligere Bevis paa sin Taknemmelighed afsendte Vargas
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en Gave til Storhertugen og Goethe13, saa at de i Dec. 1820 begge 
modtog en Pakke med sjældne Stene. Deriblandt var ogsaa Opaler, 
som Carl August var særlig glad for, da hans Samling helt manglede 
Prøver paa denne Ædelsten. Hertugen takkede Vargas personligt, og 
ogsaa fra Goethe modtog han et meget smigrende Brev som Tak for 
»seltene Naturproducte aus fernen unwirthbaren Gegenden, durch 
einen treuen, einsichtsvollen und jetzt so nah verbundenen Mit
arbeiter auf den beschwerlichsten Wanderungen gesammelt und dann 
durch künstliche Behandlung zu völliger Evidenz des Werthes ge
bracht«. Vargas maa desuden have talt om den Betydning, Goethes 
digteriske Arbejder havde haft for hans Udvikling, for denne slutter 
sit Brev med at sige: »Nicht weniger has es mich gefreut, dass man
ches, was ich auf meiner schriftstellerischen Laufbahn zu leisten 
fähig gewesen, auch auf Ihr Leben und Bildung einigen Einfluss 
haben können«14.

I September 1821 fulgte en ny Sending, denne Gang fra Island, 
og Goethe fandt den saa ypperlig, at Lenz med fuld Ret kunde juble 
af Glæde15. Men Vargas vilde nu gerne have yderligere offentlig 
Anerkendelse for sin Tjenstivrighed, og i 1824 maa han over for 
Lenz have antydet Muligheden af at opnaa en Ordensdekoration. 
Lenz lod Spørgsmaalet gaa videre til Goethe, der straks var interesse
ret i Sagen og øjnede Mulighed for en Udnævnelse ved Carl Augusts 
forestaaende 25 Aars Regeringsjubilæum. Han paalagde derfor Lenz 
paa en diskret Maade at skaffe nærmere Oplysning om Vargas’ ydre 
Forhold: hans Familie, dens Alder, hans Fornavn, Karakter, offent
lige Ansættelser, øvrige Beskæftigelse og Statsforhold. Derimod er
klærede han, at man vidste tilstrækkelig Besked om hans Kundska
ber, Rejser og den almindelige Agtelse, han nød i den lærde Verden16.

I en Skrivelse til Friherre G. W. v. Fritsch fra August 1825 ud
talte Goethe sig for det ønskelige i at tildele Vargas en Orden ved 
det kommende Jubilæum og mente, at denne sikkert med Taknemme
lighed vilde modtage Ridderkorset af den hvide Falk. Skulde han op
naa Comthurkorset, vilde han dog blive endnu mere energisk i sin 
Støtte af Jena-Selskabet17. Som Bilag fulgte en kort Oversigt over 
Vargas’ Liv paa Grundlag af hans egne Meddelelser18.

Man havde i Weimar intet imod at tildele Vargas en Orden, men 
da han i sit Vita havde oplyst, at han var Malteserridder, var man 
i Tvivl, om det var foreneligt med denne Værdighed at bære frem
mede Ordner. Paa Forespørgsel herom svarede Goethe, at da Vargas 
selv havde gjort det første Skridt for at opnaa en Udmærkelse fra
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Weimar, og da han ikke var uvidende om, at det var af den Grund, 
han skulde meddele Oplysninger om sit Liv, maatte han jo bedst 
selv vide, om han havde Lov til at modtage en Orden19. Den 13. Sep
tember 1825 kunde Goethe endelig meddele Vargas, at Storhertugen 
af Sachsen-Weimar i Anledning af sit 25 Aars Regeringsjubilæum 
havde tildelt ham Comthurkorset af den hvide Falkeorden, og at man 
haabede, han stadig vilde lade de videnskabelige Anstalter i Hertug
dømmet nyde godt af Frugterne af sine Rejser20. I et Brev faa Dage 
efter takkede Goethe Carl August for den Udmærkelse, han havde 
tildelt Vargas og mente, at den vilde anspore til yderligere Iver »da er 
sich nunmehr auch im edelsten Sinne zu den Ihrigen rechnen 
darf«21.

Da Vargas det følgende Aar havde besøgt Skotland, sendte han 
kort efter sin Hjemkomst i Oktober en lille Pakke med skotske Ædel
stensvarieteter til Hertugens private Samling22, og samtidig modtog 
Goethe et Brev med forskellige geologiske og kulturhistoriske Op
lysninger om Forholdene i Omegnen af Edinburgh23. Vargas be
budede desuden, at han inden kort Tid vilde afsende en Samling 
Stene til Jenas mineralogiske Selskab, men der er ikke bevaret Breve, 
som taler om en saadan Sending. Det eneste senere Vidnesbyrd om 
en Forbindelse mellem Vargas og Weimar er Goethes Anmodning til 
ham i December 1828 om at lade Jenaselskabets Samling faa Del i 
de nyopdagede nordiske Mineraler24.

Der foreligger intet om, at denne Henvendelse har ført til noget 
Resultat, saa det ser ud, som om Vargas’ Interesse for Jena-Societe- 
tet var blevet svækket. Maaske var Grunden den, at han ikke kunde 
vente yderligere Æresbevisninger end dem, han allerede havde mod
taget, maaske var det hans slette økonomiske Forhold, der hindrede 
ham i at sende nye Gaver. Forklaringen kan dog ogsaa ligge i den 
Karakterfejl, der prægede ham i alle Livets Forhold: en Over
fladiskhed og Troløshed over for de Personer og Ting, han i Be
gyndelsen havde omfattet med saa stor Entusiasme.

5. KAPITEL 

AARENE 18.22-25

1. Mindre Rejser i Ind- og Udland.
Der havde dog været rig Lejlighed til at tænke paa Musqet i Jena

i de følgende Aar, hvor Vargas næsten stadig befandt sig paa Rejser.
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Skønt de første Forsøg paa at gøre Forretninger med færøske Opaler 
var mislykkede, tabte han ikke Modet eller Initiativet, og Aaret 1822 
var i væsentlig Grad optaget af teoretiske og praktiske Studier over 
Ædelstene og deres Værdi1. I hans efterladte Bogsamling fandtes 
adskillige Værker om dette Emne2, der viser hans oprigtige Ønske 
om med Tiden at blive »om ogsaa den fattigste, saa den lærdeste 
Juveler«. Ikke helt med Urette erklærede han, at dette Fag passede 
i lige høj Grad med hans Tilbøjelighed og hans Stilling3. En Rejse, 
som han foretog fra Midten af Maj til Midten af Juni 1822, og paa 
hvilken han besøgte Kiel, Lübeck og Hamburg, havde som Hoved- 
formaal at knytte vigtige mineralogiske Forbindelser og skaffe sig 
Underretning om Ædelstenshandelen. I Lübeck havde han Lejlig
hed til at se Menges store Mineralmagasin og fik Løfte om nye Styk
ker til Naturaliekabinettet4. Trods sine personlige Interesser glemte 
han nemlig ikke, at han først og fremmest havde Pligter over for 
Prins Christian, og han glædede sig oprigtigt over, at denne nu 
snart skulde vende hjem fra sin lange Rejse.

Fra Italien var Prins Christian kommet til Paris, hvor han under 
sit maanedlange Ophold stiftede Bekendtskab med en Række af T i
dens kendteste Navne inden for den mineralogiske Videnskab. Gen
nem Vargas var han straks kommet i Forbindelse med den snart 80- 
aarige J. B. Beurard5, som kunde introducere ham i hele den natur
videnskabelige Lærdomskreds, og han var hurtigt blevet nært knyttet 
til den berømte franske Mineralog og Geolog Alexandre Brongniart. 
Da denne var specielt interesseret i Kridtdannelser, maatte Vargas 
sende ham Eksemplarer af Kabinettets Dubletter samt Tegninger af 
de Forsteninger, som ikke taalte Forsendelse6. Prøver paa færøske 
og svenske Stenarter blev yderligere føjet til, og som Gengæld for 
Prinsens Gavmildhed forærede Brongniart ham en Serie Mineraler 
fra Paris’ Omegn, hvis Jordbundsforhold han samme Aar havde be
skrevet7.

Ogsaa paa anden Maade blev der Brug for Kabinettets store 
Dubletreserver. Saaledes hyldede Prinsen Krystallografiens Grund
lægger R.-J. Haüy ved at forære ham en ædel, sleben Opal8, og der 
blev sendt Gaver til École des Mines, til Jardin des Plantes og til 
det kgl. mineralogiske Museum, hvis øverste Leder, Grev Boumon 
havde vist Prins Christian sin store og pragtfulde Privatsamling af 
Krystaller9.

Af ikke mindre Betydning end alle disse fornemme Bekendtskaber 
var det, at Prinsen i Paris kom i Forbindelse med Mineralkøbmanden

16
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Roussel, gennem hvem Vargas havde søgt at afsætte en Mængde af 
sine færøske Opaler og andre Mineraler. Forretningen med disse var 
som tidligere omtalt ikke gaaet godt, og Prins Christian købte derfor 
resolut hele Partiet for 800 francs. Dels haabede han at drive Priserne 
i Vejret, dels vilde han anvende Stenene som Gaver til parisiske 
Samlinger. Efter at Roussels Provision var fradraget, var der 700 frc. 
tilbage, og Prins Christian bad Vargas om at oplyse, hvad Kabinettet 
trængte til, saa at Mineralhandleren kunde levere Varer for den 
disponible Sum10. Det siger sig selv, at Vargas var fuld af Taksigelser 
over denne largesse, da Prins Christian jo faktisk havde købt, hvad 
der egentlig tilhørte ham11. Men Vargas havde nu selv opgivet Haa- 
bet om nogensinde at kunne tilbagebetale sin Gæld, og han maatte 
da nøjes med at vise sin Taknemmelighed gennem sit fortsatte, ivrige 
Arbejde for Kabinettets Ordning og Vækst.

Desuden søgte han vedblivende paa alle Maader at være Prins 
Christian til Nytte ved at skaffe ham gode mineralogiske Forbindelser 
paa Udenlandsrejsen. Under Besøget i England i Sommeren 1822 
sendte han Oplysninger om forskellige Mænd i London, der kunde 
have Interesse for Prinsen12, og Brevvekslingen fra denne Periode 
viser, hvorledes de begge var levende optagede af de betydningsfulde 
Landvindinger, der i de senere Aar var blevet gjort af engelske Na- 
turvidenskabsmænd. Kemikeren Sir Humphrey Davy havde drøftet 
sine Teorier om Krystaldannelser med Prins Christian13, og Vargas 
var især interesseret i Fysikeren David Brewsters Undersøgelser af 
Lovene for Lysets Polarisation og for de toaksede Krystallers For
hold til Lyset. Han bad Prinsen købe alt, hvad der omhandlede disse 
Spørgsmaal og om at anskaffe et Polarisationsapparat, saa han kunde 
lære at anvende det14. For Prins Christian maa det have været en 
særlig Glæde at erfare, at de engelske Forskere netop nu var stærkt 
interesserede i H. C. Ørsteds Opdagelse af Elektromagnetismen, og 
at de udgav flere Skrifter derom15. Selv blev Prinsen hædret med 
Optagelse i det gamle fornemme »Royal Society of London for Im
proving Natural Knowledge« og i det langt yngre Selskab »The 
Geological Society of London«16.

Rejsen hjemad gik over Hamburg, og ogsaa her ønskede Vargas, 
at Prins Christian skulde gøre interessante Bekendtskaber. Han havde 
under sit eget Ophold i Byen samme Aar boet hos den russiske Mini
ster, Mineralogen G. A. Struwe, som havde været yderst gæstfri, og 
han anbefalede nu et Besøg i dennes Privatsamling, den største, han 
nogensinde havde set17.



— 243

Det var med et bevæget Hjerte, Vargas i Efteraaret 1822 gensaa 
sin Fyrste efter den lange Adskillelse18. Og først nu kunde han for 
Alvor tage fat paa den endelige Anbringelse af de fire Aars talrige 
Nyerhvervelser, hvortil der hidtil slet ikke havde været Plads. I Maj 
1823 kunde han med Stolthed berette, at de 12 høje Skabe var kom
met i Orden, og at han vilde fortsætte med at anbringe Lavaerne, 
indtil Montrene var disponible19. Men naar man kender Vargas’ 
urolige Sind, forstaar man, at han efter Vinterens intense Flid og 
indendørs Arbejde trængte til friske Indtryk. Han erklærede da ogsaa 
ligefrem, at hans Helbred krævede lidt Adspredelse gennem noget 
helt nyt, og inspireret af Prins Christians Interesse for Kridtformatio
nerne ved Møn og Stevns tilbød han at gøre en Udflugt til Skaane 
for at prøve, om man derovre kunde finde Nøglen til Forstaaelse 
af Jordbundsforholdene baade paa Bornholm og Sjælland. Han lo
vede samtidig at købe saa mange nye Sager, som smaa Midler vilde 
tillade, og at danne komplette geognostiske Samlinger til Prinsen og 
hans lærde franske Ven Brongniart20.

Helt let var det nu ikke at opnaa Rej setillad else til Sverrig21, 
men en direkte Intervention fra Kongen og en Henvendelse fra 
Udenrigsminister Niels Rosenkrantz til den herværende svenske Mini
ster Carl Hochschild med Oplysning om det rent videnskabelige For- 
maal for Vargas’ Rejse skaffede ham dog den ønskede Pasvisering. 
For yderligere at sikre sig en god Modtagelse hinsides Sundet fik han 
gennem Hochschild en Anbefalingsskrivelse til Landshøvdingen i 
Malmø22. Men ogsaa i videnskabelige Kredse ønskede han at blive 
introduceret og bad derfor Arkæologen Chr. J. Thomsen, med hvem 
han havde Forbindelse gennem Oldskriftselskabet, om at medgive sig 
en Anbefaling til Sven Hylander, Docent i Historie i Lund. Han 
vilde dog næppe have været helt tilfreds, hvis han havde kendt det 
samtidige Privatbrev, der afsendtes til Hylander, og som tydeligt rø
bede Thomsens Uvilje mod at skulle anbefale en saa lidet estimeret 
Kollega. Thomsen understregede, at Vargas ikke var en Ven, men 
en Bekendt, som han havde været nødt til at give denne Rekommen
dation, og med Hensyn til Vargas’ videnskabelige Kapacitet fældede 
han den kategoriske Dom: »Oldsagerne ... forstod han ikke det 
mindste«. Desuden tilføjer Thomsen -  muligvis som et Varselskud til 
Ægtemænd og Fædre »Det smukke Kjøn har altid været Grevens 
svage Side og er det endnu, endskjøndt han i det Capitel har havt 
adskillige Fata her og andre Stæder«23.

Der blev dog ikke Grund til Ængstelse hos det lærde Societet i
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Lund, for Vargas opholdt sig kun faa Dage i Byen, og i de halvanden 
Maaned, han besøgte Sverrig24, rejste han fra den ene Minebedrift 
til den anden, saa at der næppe er blevet Tid til større erotiske Eska
pader. Hans Aktionsradius var, paa Grund af de sparsomme Penge
midler, ikke stor, og det længste, han fjernede sig fra Lund, var 52 
svenske Mil, men han besøgte inden for dette Omraade mindst 6 for
skellige Miner og aflagde omhyggeligt Rapport om deres Produkter 
og Driftsmaade25.

Den 17. Juli var Vargas atter i København, og kort efter tog 
han ned til Stevns og Møn, som han efter Prins Christians Ønske alle
rede forrige Aar skulde have besøgt. Nu var denne hans Ledsager i 
flere Dage ved Stevns, og efter hans Afrejse fortsatte Vargas sine 
Observationer over Kridtdannelser og sin Indsamling af mineralske 
Prøver. Han fik en rig Høst, adskillige Kasser blev sendt til Køben
havn, men han var ogsaa saa træt efter sine Anstrengelser, at han 
ved sin Hjemkomst den 6. August ikke straks havde Kræfter til at 
skrive og aflægge Beretning26.

Naar Prins Christian stadig var saa ivrig for at lade Jordbunds
forholdene paa Sjælland og de tilgrænsende Øer og Landsdele under
søge, var Grunden den, at han paa sin Udenlandsrejse med stor In
teresse havde gjort sig bekendt med de geologiske Arbejder, der var 
blevet offentliggjort i Frankrig og England, og som specielt havde be
skæftiget sig med Kridt- og Kalkformationer27. Han vilde nu gen
nemføre en lignende Undersøgelse for Danmarks Vedkommende og 
blandt andet prøve at faa en Bestemmelse af vore fossile Konkylier. 
Han haabede, at man maaske derigennem kunde bekræfte eller af
kræfte en Paastand, der var fremsat af det geologiske Selskab i Lon
don, og som gik ud paa, at samme Forsteninger skulde findes overalt 
i samme Terræn28.

Som et Led i disse Udforskninger maa man sikkert betragte den 
Rejse til Bornholm, som Prins Christian foretog i Sommeren 1824 
under Ledsagelse af Vargas, Lektor i Mineralogi J. G. Forchhammer, 
Geologen Dr. Pingel og den unge Zoologi-Studerende H. H. Beck29. 
Takket være den udførlige Dagbog, Prinsen har ført i de 18 Dage, 
Besøget varede, er man meget velunderrettet om alt, hvad de op
levede30, og i en broget Blanding møder man her Beskrivelser af 
Kirker, Borgruiner og Fabrikker, af Landskaber og Mennesker, af 
kulturhistoriske og geologiske Mærkværdigheder. Med særlig Interesse 
undersøgte Prins Christian naturligvis de omstridte Brunkul, men 
skønt han ligesom Vargas var af den Opfattelse, at der absolut ikke
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var Tale om Stenkul, mente han, at det ved en tilstrækkelig kyndig 
Ledelse og med Anvendelse af bedre tekniske Hjælpemidler alligevel 
nok kunde betale sig at udvinde Kullene. Han satte sin Lid til den 
økonomiske Støtte, der var lovet fra det københavnske Handelshus 
Suhr & Co.31, og da han havde set, hvor godt de bornholmske Kul 
kunde brænde i Hammerens Fyr, noterede han i sin Dagbog: »jeg 
glædede mig over at man ej, uden Grund, havde fordømt dette Lan
dets Product«32. Tiden skulde dog vise, at Vargas’ Skepsis ikke havde 
været uberettiget. Ligesom allerede Staten havde tabt Penge paa 
Coulthards privilegerede Foretagende, saaledes blev det nu Suhr, der 
gjorde den dyrekøbte Erfaring, at Kulbrydningen paa Bornholm var 
en daarlig Forretning33.

De straalende Fester til Ære for Prins Christian var naturligvis 
ogsaa fornøjelige for hans Ledsagere, men Vargas blev altid hurtigt 
træt af Mennesker, og han benyttede da undertiden Lejligheden til 
smaa private Ekskursioner i videnskabeligt Øjemed. Blandt andet be
søgte han i Dynddalen ved Rø et Sted ved Aaens Bred, hvor der fand
tes et Lag Brunkul, som ganske havde gennemtrængt den graa 
Skiferier og farvet den sort. Næste Dag kunde han vise Stedet til 
Prins Christian, der undrede sig over »at finde denne Kulformation 
imellem Urbierget, som trindt om staaer til Dagen«34. Ogsaa andre 
Bemærkninger i Dagbogen vidner om, hvorledes Vargas og Prinsen 
i Fællesskab drøftede Øens geologiske Mærkværdigheder, og Rejsen 
har utvivlsomt været en virkelig Forfriskelse for dem begge.

Eftersommeren 1824 bragte Vargas endnu en Oplevelse af baade 
menneskelig og videnskabelig Betydning, idet han fik Lejlighed til at 
lære en af Europas berømteste Mineraloger personligt at kende. 
Franskmanden Brongniart besøgte i September København paa 
Vejen fra Christiania til Paris35 og ønskede vel i særlig Grad at 
gense Prins Christian, der som ovenfor nævnt paa sin Udenlands
rejse havde sluttet et nært Venskab med ham. Brongniart og Vargas 
maa have truffet hinanden den 30. September, da der var Selskab 
paa Sorgenfri hos Prins Christian, hvor Vargas var inviteret »avec ou 
sans uniforme, comme il vous convient«36.

Antagelig har han desuden vist Brongniart Naturaliekabinettets 
Skatte37, men der foreligger intet om deres gensidige Indtryk af hin
anden. Henrik Steffens, den tyske Naturforsker og Filosof, der kom 
til København kort efter Brongniart, nævner heller ikke det aller
mindste om sit Bekendtskab med Vargas, skønt ogsaa han maa have 
truffet ham hos Prins Christian. Begge de fremmede maatte dog
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afgive deres Votum i Stridsspørgsmaalet om den bornholmske Jern
sten, og efter Vargas’ eget Udsagn bekræftede de hans Synspunkter38.

2. Vargas, J. G. Forchhammer og Charles Lyell.
I Sommermaanederne 1825 plagedes Vargas af hyppige Feber

anfald, der stadig maatte bekæmpes med Kinin, og som nedbrød 
hans Kræfter1, men forskellige Rejseplaner spøgte alligevel i hans 
Hjerne. Om en af dem udtaler han sig i temmelig vage Ord til Prins 
Christian, og det fremgaar heraf, at han efter dennes Ønske i For
ening med Geologen P. C. Pingel og den unge Zoolog H. H. Beck, 
der var Inspektør ved Prinsens Konkyliesamling, skulde foretage en 
Rejse for at fremskaffe kompromitterende Afsløringer af et Arbejde 
af J. G. Forchhammer. Vargas understregede dog over for Prinsen 
det farlige i at lægge sig ud med den saakaldte tyske Klike, som Forch
hammer tilhørte, og som havde saa stor Indflydelse paa alle Embeds
besættelser og Naadesbevisninger, og han mente, at den unge Beck 
vist var lidt ængstelig ved at indlade sig paa Sagen. Mellem Pingel 
og Forchhammer herskede der fuldkommen Kulde, og for Vargas 
selv var Forchhammer »tout à fait incombinable«. Han anførte ogsaa 
den praktiske Indvending, at det vilde være uheldigt at rejse ud før 
Offentliggørelsen af det Værk, der skulde kritiseres. Man vilde i saa 
Fald meget vanskeligt kunne skaffe sig tilstrækkelige Oplysninger om 
de Lokaliteter, det drejede sig om2.

I Forchhammers Produktion kan der i denne Sammenhæng kun 
være Tale om et Arbejde fra 1826, nemlig hans Afhandling: »Om de 
geognostiske Forhold i en Deel af Sjelland og Naboeøerne«. Den ud
kom i Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige Afhandlinger, II, 
1826, og omhandlede nogle Undersøgelser, han havde foretaget ved 
Stevns, Fakse og Møn i Foraaret og Efteraaret 1824. De Teorier, 
Forchhammer her fremsatte om Kridtformationerne og Ler- og Sand
lagene ved Stevns og Møn, var en Videreudvikling af hans tidligere 
Betragtninger over Jordbundsforholdene ved Limfjorden3, og de 
havde allerede mødt en stærk og velbegrundet Modstand hos hans 
Fagfæller. I en Fremstilling fra vor Tid er der blevet sagt, at de »for 
en mindre betydelig Mand end Forchhammer vilde have været dræ
bende«, og der tales sammesteds om »den Letsindighed, der her præ
ger Forchhatamers løse Argumentation«4.

Sagen var den, at Forchhammer oprindelig var Kemiker og der
for ret autodidaktisk og ukyndig i sine første geologiske Arbejder. 
Han lod sig imidlertid ikke overbevise af de Indvendinger, han
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mødte, og udgav alligevel sin Afhandling. Der var altsaa god Grund 
for Prinsen til at ønske, at kyndige Folk ved Undersøgelser paa Ste
det skulde skaffe Materiale til at modbevise Forchhammers Postu
later, og i August 1825 rejste baade Vargas, Pingel og Beck til Møn 
for at foretage Udgravninger5. Den unge Beck skrev paa Grundlag 
heraf »en klar og ædruelig Fremstilling af Klintens Lejringsforhold«, 
der imødegik Forchhammers Fantasterier, men hans Arbejde blev 
aldrig trykt og foreligger nu kun i Brudstykker6. Heller ikke fra 
Vargas kom der en »kompromitterende« Kritik af Forchhammer -  
til Gengæld nævnede Forchhammer aldeles ikke Vargas’ Navn eller 
hans tidligere Arbejder i sin Afhandling7.

Der blev saaledes ikke fra dansk Side ført et afgørende Fremstød 
mod Forchhammer, og der skulde gaa adskillige Aar, før han blev 
tvunget til at erkende sin Fejlopfattelse8. Det skete først, da den 
engelske Geolog Charles Lyell i 1834 kom til Danmark for ved Selv
syn at studere de mærkværdige Lejringsforhold ved Møn. Han og 
Forchhammer foretog i Fællesskab en Udflugt derned9, og det lykke
des nu endelig at overbevise Forchhammer om, at hans Fremstilling 
var urigtig. Da Lyell senere talte med Prins Christian, Vargas og 
Beck, følte han sig i en pinlig Stilling, fordi disse Mænd gerne vilde 
have, at han skulde fælde en haard Dom over Forchhammers Vild
farelser, men med megen Takt forstod han at fastholde sin egen Op
fattelse og samtidig undskylde Forchhammers Fejltagelse. I sine Erin
dringer slutter han sin Beretning af Sagen saaledes: »In short, I took 
care to do Forchhammer justice, praising also the candour with which 
he was now inclined to abandon opinions to which he stood so 
pointedly committed«10.

6. KAPITEL
REJSER TIL SKOTLAND, SVERRIG,

FINLAND OG RUSLAND 1826-28

Den kortvarige Udflugt til Møn blev den eneste, Vargas kom til 
at foretage i 1825, men trods Feber og Svaghed drømte han om læn
gere Farter, og som en klog Taktiker begyndte han i Tide at berede 
Jordbunden for sine Planer. Allerede i August 1825 sendte han Prins 
Christian en Gave bestaaende af en komplet Samling Krystaller af 
kostbare Stene fra Prag, og samtidig bad han, om han maatte over
drage ham en fin Samling Ædelstene mod at faa tilstaaet 200 Specier
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til en mineralogisk Rejse næste Aar til Lissabon eller til Skotland. 
Prinsen vilde ganske vist helst foreløbig beholde sin Inspektør i Lan
det, saa at Kabinettet kunde ordnes færdigt2, men han forstod, at 
en Indsamlingsrejse kunde være til Gavn for ham selv, og næste Aar 
fik Vargas sit Ønske opfyldt3.

Den 13. Juli 1826 gik han i Land i Skotland efter en 12 Dages 
haard Overfart4. Han opholdt sig et Par Maaneder derovre, væsent
ligst i Edinburgh, men Rejsen gav ikke det Udbytte, han havde haa- 
bet. Næsten intet kunde erhverves ved Udveksling af Dubletter, og 
de Mineraler, der var til Salg, blev holdt i himmelhøje Priser. Selv 
ude ved Minerne var der intet at faa, da Arbejderne øjeblikkelig 
lagde Beslag paa alt, hvad der blev fundet, og sendte det til London 
eller andetsteds hen. Størst Betydning fik Rejsen derfor rent personligt 
for Vargas ved de interessante Privatsamlinger, han fik Lejlighed til 
at studere. En af disse tilhørte den kendte Samler og Mineralog 
Thomas Allan, og den var saa omfattende, at det varede tre hele 
Dage at gennemgaa blot Krystallerne. Ædelstenene vilde kræve 
mindst en Maaneds Studium5. Samlingen indeholdt talrige Mineraler 
fra Grønland og Færøerne, og hvis Vargas har truffet Ejeren selv, 
har de to Mænd sikkert faaet sig en Diskussion om det vanskelige 
Problem vedrørende færøsk Basalt, som havde optaget dem begge 
stærkt under deres Ophold paa Øerne6.

En Skuffelse var det for Vargas, at han ikke fik Held til at stifte 
Bekendtskab med Walter Scott, hvis Romaner han satte saa megen 
Pris paa7. Heller ikke Fysikeren David Brewster lærte han at kende, 
og han vilde dog gerne i personligt Samvær have drøftet dennes 
Undersøgelser over primitive Krystalliseringsformer8. Begge de be
rømte Mænd ferierede paa Landet under Vargas’ Besøg i Edin
burgh9, og han maatte derfor nøjes med at sende Brewster en udsøgt 
Samling Mineraler. I et Brev til H. C. Ørsted fra November 1826 
takkede Brewster Vargas for den smukke Gave og ud trykte sin Be
klagelse over ikke at have lært Greven at kende. Han tilføjede, at 
Vargas vilde gøre ham yderligere taknemmelig ved at sende en For
tegnelse over sine mineralogiske Arbejder10.

Kort efter sin Ankomst til Skotland skrev Vargas til sin Fætter 
Hertugen for at bede ham tage venligt mod en ung Mand, Mac
pherson, en Søn af den berømte Udgiver af de Ossianske Digte, naar 
han nu snart kom til Napoli. Familien Macpherson havde vist Vargas 
megen Gæstfrihed, og med aldeles kritikløs Begejstring lovpriste han 
nu denne ældgamle Adelsslægt, om hvem han fortalte, at den ned-
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stammede fra Kong Fingal og Ossian, og endnu var Overhoved for 
en af de keltiske Bjergstammer11. Vargas vidste nok, at en saadan 
Introduktionsskrivelse ikke vilde forfejle sin Virkning paa den adels
stolte Hertug, men hans Ord karakteriserer ogsaa ham selv og vidner 
om den Overfladiskhed, hvormed han ofte dømte om Personer og 
Forhold. Kort efter sendte han iøvrigt sin Fætter et Signet fra Edin
burgh med det hertugelige Vaaben indgraveret »til daglig Brug«12. 
En saa usædvanlig Opmærksomhed var dog næppe beregnet paa at 
stemme Hertugen venligt over for den skotske Gæst. Snarere skulde 
den vel understøtte Vargas’ tidligere fremførte Ønsker om Tilladelse 
til i sit eget Sigil at indføje den kejserlige Ørn, som prydede Slægten 
Vargas Machucas Vaaben13.

Foruden Studierne og forskellige interessante Bekendtskaber havde 
Vargas som altid meget Udbytte af Rejsens almenmenneskelige Op
levelser14. Han glædede sig over den skønne Natur, naar han var 
ude paa Indsamlings-Ekskursioner i Bjergene, og han nød den Ele
gance og Luksus, der prægede Selskabslivet. Edinburgh var den smuk
keste By, han havde set, men den ivrige Dyrkelse af de materielle 
Goder syntes ham ikke gavnlig for Videnskaberne15. I et Brev til 
Goethe sammenfattede han sit Indtryk af Skotlands Aandsliv paa 
følgende Maade: »Ueberhaupt hat es mir geschienen, wenn ich 
nicht irre, als sei in Schottland Wissenschaft und Kunst immer ein 
wenig dem »domestic comfort« untergeordnet«. Samme Sted udtalte 
han sig ogsaa om den jævne skotske Befolkning og fandt den langt 
mere beslægtet med de øvrige nordiske Folkeslag end med Englæn
derne, som den efter hans Mening kun løst var knyttet til ved Rege
ring og fælles Interesser16.

Skønt Vargas ved Begyndelsen af sit Ophold erklærede, at Rejsen 
maatte anses for fuldkommen mislykket med Hensyn til Nyerhvervel
ser, kunde han dog, som tidligere omtalt, sende Hertug Carl August 
nogle skotske Varieteter af Ædelstene og love det mineralogiske Sel
skab i Jena en ny Sending17. Helt tomhændet kom han heller ikke 
hjem til Danmark. Man kan gaa ud fra som givet, at han først og 
fremmest har sørget for Prins Christians Kabinet, men ogsaa Kom
missionen for Oprettelsen af et naturhistorisk Museum blev betænkt 
med sjældne Mineraler fra England, Skotland og Irland18. Gaven 
omfattede 86 Stykker, som blev gennemgaaede af Professor Wad og 
Lektor Bredsdorff, og de kom til det Resultat, at kun 23 af de an
førte Numre fandtes i Forvejen, og at der blandt de resterende var 
5 Stuffer ganske nye Arter og 17 meget sjældne Arter. Alt i alt vur-
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derede de Gaven til 172 Rd. Sølv og tilføjede, at Stuffeme var »af 
et passende Format, smukke og vel conserverede«. I en Indberetning 
til Kongen meddelte de, hvilken værdifuld Forøgelse Museet havde 
modtaget, og Frederik VI udtalte sin allerhøjeste Tak for den be
tydelige Gave19.

Da Resultatet af Rejsen havde været saa smukt, blev Vargas alle
rede næste Aar sendt ud paa en ny Indsamlings-Ekspedition. Denne 
Gang gik Rejsen til Sverrig og Finland og skulde egentlig være fort
sat til St. Petersborg, men det sidste blev opgivet af Mangel paa til
strækkelige Ressourcer. I Stockholm opholdt Vargas sig i 15 Dage20 
og var fuld af Lovord over den danske Gesandt, Kammerherre Hans 
Krabbe-Carisius’ Omsorg og Artighed imod ham. Mere Interesse har 
det dog nok haft for ham at lære den berømte svenske Kemiker J. G. 
Berzelius at kende21 og at se baade hans og andre private og offent
lige Samlinger. Det lykkedes ham at faa fat i forskellige svenske Mine
raler, saa at Prins Christians Samling nu var næsten komplet i den 
Henseende, men han maatte ogsaa allerede i Stockholm bede om at 
faa det Laan paa 100 Specier, som Prinsen havde tilbudt ham22.

I et straalende Vejr sejlede han den 11. Juni 1827 til Aabo og 
tog straks derfra til Pargas, Finlands vigtigste mineralogiske Punkt, 
hvor han opholdt sig i 3 Uger. Trods en grundig Gennemgang fik 
han kun et middelmaadigt Udbytte, fordi Kalkbruddene var næsten 
udtømte, og han haabede, at Besøget i Helsingfors og Bekendtskabet 
med den betydelige finske Mineralog, Grev Steinheil skulde blive 
mere indbringende23. Der forlyder intet om, hvorvidt hans Forhaab- 
ninger blev opfyldt, men selv om han personlig var skuffet af sine 
Indsamlingsresultater, fik hans Rejse Betydning for en anden Del af 
det naturhistoriske Museum. Han tilvejebragte nemlig en Forbindelse 
mellem den danske Zoolog, Professor Reinhardt og Professorerne 
J. W. Dalman i Stockholm og C. R. Sahlberg i Åbo, og den sidste 
lovede at være virksom for at skaffe Museet Eksemplarer af Finlands 
Fugle og Insekter24.

Planerne om at fortsætte til St. Petersborg maatte opgives denne 
Gang, men næste Aar opnaaede Vargas at lære den russiske Hoved
stad at kende. Han lagde Rejsen over Kiel og Lübeck, hvorfra han 
paa 7 Dage sejlede til Kronstadt, en herlig Rekreation, da han gan
ske slap for Søsygens Kvaler. Den 9. Juni 1828 ankom han til St. Pe
tersborg efter en Række Besværligheder med Pas og Rejsegods. Byen 
imponerede ham ved sit storstadsagtige Præg. Han siger selv, at 
den forekom ham større end Paris, men mindre end London, en Ud-
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taleise, der har Interesse ved at give den Oplysning, at han i sin 
Ungdom maa have besøgt begge disse Byer25. Et Brev til Prins Chri
stian skildrer den Blanding af det storslaaede og uharmoniske, ja 
direkte hæslige, der mødte en forfinet Vesteuropæers Øjne, naar han 
spadserede ned ad St. Petersborgs Chausséer: »quels trottoirs de 
grandes plaques de granite dans ces rues allignées longues d’un 
demilieue et larges comme Højbroeplads; ces toits dorés offrent une 
idée orientale. Les rues fréquentées n’ont pas la foule de Londres 
... On n’y voit que des équipages baroques attelées de 4 chevaux de 
différente grandeur, race et couleur, des physionomies hideuses 
d’hommes, des femmes laides au possible, encore plus horribles par 
des modes françaises russifiées«. -  Morsom er hans Glæde ved at gen
finde de Sydens Frugter, han saa længe havde savnet, men de var 
desværre næsten uopnaaelige for hans beskedne Portemonnæ26.

Ogsaa alt andet var dyrt i St. Petersborg, og hvis Vargas ikke 
var blevet indlogeret privat, havde han maattet betale 25 Rubler om 
Dagen paa det enkleste Hotel27. Værre var det, at Mineralerne var 
saa kostbare, og at kun 2 Samlinger var villige til Bytning mod Dublet
ter28. Fra det foregaaende Aars paatænkte Besøg henstod der flere 
Kasser med færøske Stenarter, som var sendt med Tuskhandel for 
Øje, men da Russerne havde fuldt op af den Art, var der ikke meget 
at opnaa. Det, der blev modtaget, blev vurderet ganske lavt, mens 
det, der skulde købes, blev sat til latterlig høje Priser29.

Vargas opholdt sig en Maaned i St. Petersborg og studerede efter 
eget Udsagn flittigt de mineralogiske Samlinger, som rummede alt, 
hvad ubegrænsede Pengemidler kunde skaffe. Naar han i denne 
Sammenhæng udtaler, at der blandt alle Herlighederne af Guld, 
Platin, Malakit, Topaser og Smaragder fandtes en beskeden Samling 
af 500 Kalkspater fra Harzen, som var det eneste, han oprigtigt mis
undte Russerne at eje, saa karakteriserer han sig selv som en virkelig 
fagligt kyndig Mineralog, der ikke blændedes af Pragten, men forstod 
at vurdere de specielle Varieteter30. Trods de svimlende Priser kunde 
han da heller ikke lade den gode Lejlighed til Indkøb gaa fra sig, 
og det lykkedes ham at faa samlet en Kasse med forskellige Ny
erhvervelser, deriblandt nogle Dioptaser (»Smaragdmalekitter«), der 
var tiltænkt Prinsesse Caroline Amalie31. Men han erklærede ogsaa 
rent ud, at hans Finanser havde faaet et Grundskud, der ved nær
mere Eftertanke kunde bringe ham til Fortvivlelse32. Foreløbig skub
bede han dog Bekymringerne fra sig og glædede sig som en alminde
lig interesseret Turist over at besøge baade Ermitage-Museet og
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Residensstaden Tzarskoie-Sélo. Gerne vilde han have udstrakt sin 
Rejse til Moskva, men Mangelen paa Penge tvang ham til at opgive 
sit Ønske, og i Stedet for tog han tilbage til Finland.33. Her havde 
han bedre Held end i Rusland, saa han kunde hjemføre en rig Efter
høst af finske Mineraler. Over Aalandsøerne gik Turen videre til 
Stockholm og derfra til Øland og Gotland34. Det var nu blevet Sep
tember, og Kulde og Regn hindrede hans Undersøgelser i det fri, 
men han vilde dog besøge alle de Steder, som den svenske Mineralog 
V. Hisinger havde angivet som rige paa Forsteninger35. Samtidig 
længtes han efter at komme hjem og forcerede endogsaa sin Rejse 
for at kunne overvære Formælingen mellem Prins Frederik, den 
senere Frederik VII, og Frederik V I’s Datter Prinsesse Vilhelmine. 
Brylluppet fandt Sted den 1. November 1828, men det er uvist, om 
Vargas var til Stede ved denne celebre Begivenhed, der blev hilst 
med saa megen Forventning og Glæde af hele Folket. Dagen før 
Brylluppet skrev han nemlig til Prins Christian, at han frygtede for 
med sin stærke Hoste at forstyrre Ceremonien, og hans Skuffelse 
over ikke at komme med var saa meget større, som han netop var 
blevet syg af at skynde sig hjem til Festen36.

Ogsaa paa denne Rejse var det lykkedes Vargas trods alle Klager 
at skaffe værdifulde Prøver paa de forskellige Landes Stenarter, og 
Prins Christian havde sikkert god Grund til at være glad over Væk
sten og Kvaliteten af sit Naturaliekabinet. I det følgende Aar kunde 
Vargas med Stolthed berette, hvorledes hans gamle Antagonist fra 
Norge, Professor Esmarch, havde haft Lejlighed til at foretage et 
flere Ugers grundigt Gennemsyn af Kabinettet, som blev undersøgt 
Stykke for Stykke, og at Esmarch havde udtalt, at han aldrig havde 
anet Tilstedeværelsen af saa god en Samling. Som det fremgaar af 
Vargas’ Referat i et Brev til Prinsen, var alt forløbet i idel con- 
cordia, men Vargas tilføjer rigtignok med et Smil: »Aussi l’ai je 
embaumé de mon mieux«. Han forærede desuden Esmarch en fuld
stændig Samling finske Bjergarter, og denne lovede at gøre Gengæld 
med norske Stene37.

Fra 1829 havde Vargas dog ikke længere udelukkende Tilknyt
ning til Prins Christians Kabinet. Efter at de to naturhistoriske Sam
linger, der opbevaredes henholdsvis paa Rosenborg og paa Øster
gade, i 1821 var blevet overflyttede til det Holsteinske Palæ i Storm
gade, var det naturhistoriske Museum i Realiteten grundlagt, men 
den endelige Organisation afsluttedes først i 1829 med Ophævelsen 
af den Kommission, der siden 1796 havde arbejdet for Museets Op-
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rettelse. Til dettes øverste Chef udnævntes nu Fysikeren, Overhof- 
marskal A. W. Hauch, og Bestyrelsen kom til at omfatte fire Direk
tører: Professor Gregers Wad, Dr. phil. M. C. G. Lehmann, Etatsraad 
Peter Thonning, begge Gommitterede i Toldkammeret, og Vargas38.

Samtidig fik den hidtidige Inspektør ved Samlingen paa Øster
gade, Professor i Zoologi Johs. Reinhardt, Overopsynet med det nye 
Museum, og som hans Medhjælpere ansattes Dr. H. Beck ved den 
zoologiske Afdeling og Dr. P. C. Pingel ved den mineralogiske39.

Professor Wad havde i sin Tid bestyret de mineralogiske Samlin
ger paa Rosenborg, og det var sikkert ham, der havde været primus 
motor ved Afvisningen af Vargas’ Ansøgning om at indtræde i Kom
missionen40. Nu maatte han altsaa acceptere ham som sideordnet 
Direktør ved det nyorganiserede Museum. Vargas’ Udnævnelse blev 
imidlertid af stor Betydning netop for dettes mineralogiske Afdeling, 
der i fuldt Maal fik Del i Frugterne af hans Samlerevne og Samler
flid. Endnu samme Aar skænkede han det en Mængde Mineraler 
fra Sverrig, Finland, Sibirien og Færøerne41, og senere indeholder 
Tilvækst-Journalen talrige Eksempler paa Gaver fra hans Haand. 
Hans Interesse og Iver for de forskellige Afdelingers Tarv var saa 
stor, at baade Direktion og Inspektører fik god Grund til at glæde 
sig over den kgl. Udnævnelse, der havde gjort ham til Medlem 
af det naturhistoriske Museums Bestyrelse.

7. KAPITEL

ØKONOMI OG PRIVATLIV. -  
BEATE ANTOINETTE NEIIENDAM

Netop paa dette Tidspunkt trængte Vargas i høj Grad til nogen 
offentlig Anerkendelse og Opmuntring, fordi hans personlige Forhold 
var temmelig miserable. Selv om han havde faaet ekstra Tilskud af 
Prins Christian til sine Rejser, var Udgifterne paa disse altid blevet 
større end beregnede, og skønt han i April 1828 modtog en Gratifika
tion af Kongen paa 400 Rd. »i Anledning af de flere meget mærk
værdige og skjønne Sager som han har afleveret til Vort Kunst- 
Museum«1, kunde det ikke redde hans haabløse økonomiske Forfat
ning. I November 1828 indgik han derfor med en Ansøgning til Fre
derik VI, hvori han bad om et Forskud paa 1 */2 Aars Gage, altsaa 
1800 Rd. Han begrundede sin Anmodning ved at henvise til, at han
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havde paadraget sig Gæld paa sine mange og lange Rejser, der var 
foretaget »blot i et videnskabeligt Øjemed, og for at gavne Natur
historiens Dyrkere i Fædrenelandet«. Han mente, at han paa 3-4 
Aar vilde være i Stand til at tilbagebetale den laante Sum, og Kon
gen resolverede, at den skulde bevilges ham med tre Aars Frist til 
T  ilbagebetaling2.

Ved denne smukke Gestus fra Frederik VI var en øjeblikkelig 
finansiel Katastrofe afværget, men med de store Fradrag, der nu 
vilde blive i Vargas’ faste Aarsindtægt, var det nødvendigt at ind
rette Livet paa en strengt økonomisk Basis. I et Brev til Prins Chri
stian skitserede han sine Planer for de kommende Aar saaledes: af 
sin øjeblikkelige Indtægt paa 1130 Rd.3 maatte han betale ca. 410 Rd. 
aarlig for sin Søns Uddannelse paa en Kostskole i Plön, og han havde 
desuden moralsk Forpligtelse til at sørge for sin Husholderske, der i 
næsten syv Aar havde passet hans Søn og uden Løn ført hans Hus
holdning. Hendes Understøttelse kunde ikke beregnes til mindre end 
300 Rd., og der blev saaledes kun 420 Rd. tilbage til hans personlige 
Behov. For denne Sum kunde han ikke eksistere, men hvis han for
enede sin Husbestyrerindes Pension paa 300 Rd. med sine egne 
resterende 420 Rd., vilde de med fælles Husholdning kunne leve paa 
Landet i de 3 Aar, han var bundet af Afbetalingen. Han havde nu 
fundet et billigt Opholdssted ved Hørsholm, og hos en Ven i Køben
havn kunde han leje et Værelse for 8 Mark om Dagen i de Perioder, 
hvor Kabinettet og Prinsen krævede hans Nærværelse i Byen. -  For 
at opfylde sine Pligter til det yderste, vilde han paalægge sig et 
hvilket som helst Savn, og de Ord, hvormed han slutter sit Brev, 
vidner om, at han med rolig Værdighed og taknemmelig Beskeden
hed saa frem til sit frivillige Eksil: »Au reste cet intervalle de pénurie 
passera aussi, comme beaucoup de revers dans ma vie ont passé, 
et quoique je n’ai aucune perspective de parvenir plus à un état 
d’aisance, j ’arriverai bien au terme de mes jours sans de grandes 
souffrances«4.

Gennem de her anførte Planer føres man med eet Slag ind i den 
Lilleverden, der aabnede sig for Vargas, naar han vendte den store 
Verden Ryggen. Han omgærdede altid selv denne Side af sin Tilvæ
relse med Tavshed, men ad andre Veje kan man faa nærmere Oplys
ninger om de Former, han havde skabt for sit private Liv og sit Sam
liv med Sønnen. -  Paa Skiftesamlingen efter Charlotte Amalia Holm 
i April 1816 blev det meddelt, at den lille Edmund Alphonso var 
kommet i Pleje hos Postmester Schnabel i Sorø, og der tilbragte han



— 255 —

sine første Barneaar5. I Brevene til Prins Christian omtales han første 
Gang i Januar 1817, altsaa over et Aar efter hans Fødsel. Naar Var
gas paa dette Tidspunkt var nødt til at gaa til Bekendelse over for 
Prinsen, var det, fordi han nu havde opnaaet kgl. Bevilling paa Søn
nens Legitimation6 og saaledes officielt vedkendt sig ham. Han var 
ivrig for at forklare Prins Christian, at Legitimationen skyldtes hans 
Ønske om at sikre Barnets Fremtid, og at hans Ansvarsfølelse kræ
vede en saadan Handling, fordi han ikke regnede med at leve længe. 
Skønt han betegner Drengens Fødsel som »un accident alors très 
funeste«, mærker man allerede i dette Brev hans bevægede Følelser 
efter et Besøg hos den spæde i Sorø7.

Prins Christian vilde ikke benægte, at Vargas havde handlet rig
tigt ved at anerkende Sønnen som sin egen, men han kunde ikke dy 
sig for en drillende Bemærkning om Konsekvenserne, hvis der skulde 
komme flere, der kunde kræve de samme Rettigheder!8 I den Hen
seende mente Vargas dog at kunne berolige ham ved at forsikre, at 
han nu var færdig med Kvinder! Samtidig traadte hans Faderstolt- 
hed frem i den rørende Lovsang over Drengen, der forekom ham 
»beau comme l’amour«, og som fuldstændig lignede sin skønne, blide 
Moder9. Naturligvis ønskede han hurtigst muligt at præsentere dette 
Vidunder for sin kære Fyrste, og da Prins Christian i Marts 1817 
paa en Rejse fra Odense til København passerede Krebshuset ved 
Sorø, bad han om Tilladelse til, at Madam Schnabel maatte bringe 
Edmund derhen, saa Prinsen kunde se ham. Vargas har dog nok selv 
haft en Fornemmelse af, at hans Anmodning var lidt naiv og mal
placeret, for han beder Prinsen tilgive, hvis den ikke passer ham10. 
Prins Christian forstod paa sin Side at give sit Afslag en saa venlig 
og taktfuld Form, at den begejstrede Fader ikke kunde føle sig saa- 
ret: »L ’interet que j ’aurai a voir le petit bon homme à Sorøe sera 
redoublé si un jour vous pouvez me le presenter vous même, et c’est 
a ce tems que je me reserve ce plaisir«11.

Fra nu af optræder Edmunds Navn Gang paa Gang i Brevene 
mellem Vargas og Prinsen. Man mærker, at den Kærlighed, der 
havde faaet Vargas til at anerkende sin Søn, ikke var en flygtig Stem
ning, men sikkert den dybeste Følelse i hans Liv. Stadig nævner han 
sine Forhaabninger om at kunne skaffe sig et Udkomme, saa at han 
kan sørge godt for sit Barn, og han sætter sin Lid til Prinsens Støtte, 
hvis han selv skulde falde bort. Af og til har Drengen besøgt ham 
i København, saaledes i Maj 1819 før Afrejsen til Færøerne, hvor 
Vargas »nød den uendelige Lykke at have sin Søn hos sig«12. Under
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de farlige Udflugter i det færøske Arkipelag trøstede han sig med 
Bevidstheden om, at Barnets Fremtid var sikret, hvis der tilstødte 
ham selv en Ulykke13. I det sidste Brev før Hjemkomsten 1820 hed
der det i et impulsivt Udbrud, at han vil blive den lykkeligste Mand, 
naar han nu snart skal gense Prinsen og »den lille Ven i Sorø«14.

Sommeren 1820 boede Edmund altsaa stadig hos Postmester 
Schnabel, og fra de følgende Aar er der ikke bevaret direkte Ud
talelser om Forholdet mellem Fader og Søn. Men paa anden Maade 
kan man slutte, at det netop nu fik en inderligere Karakter gennem 
et dagligt Samliv. Det ovenfor citerede Brev til Prins Christian fra 
182915 taler om, at Vargas havde visse Hensyn at tage over for den 
Kvinde, der i næsten 7 Aar havde passet hans Søn og ført hans Hus
holdning. Da man nu ved, at Sønnen fra Juni 1828 var anbragt som 
Kostskoleelev i Plön16, har det antagelig været ca. 1821, at Faderen 
tog sin Dreng til sig for at give ham et Hjem i Hovedstaden. Gen
nem Vejviserens Oplysninger kan man følge Vargas paa hans urolige 
Omflakken fra Lejlighed til Lejlighed. I Aaret 1821 flyttede han til 
Store Kongensgade 23417, hvor han blev boende i to Aar og altsaa 
sandsynligvis for første Gang i sit Liv dannede et egentligt Hjem. 
1823 flyttede han derfra til Gammel Strand 818, og her blev han 
til 1828, det længste sammenhængende Spand af Aar med samme 
Bopæl i København. Det var da ogsaa denne Bolig, som Sønnen 
altid senere mindedes som sit Barndomshjem. Da han engang som 
ældre Mand fandt et Maleri, der gengav Udsigten over Gammel 
Strand, købte han det som en kær Erindring om sine Drengeaar19.

En Række juridiske Dokumenter, der er bevarede i Vargas’ Skifte
papirer20, giver baade supplerende og overraskende Oplysninger om 
Forholdet mellem Vargas, hans Husbestyrerinde og hans Søn. Et 
Pantebrev fra 28. 4. 1825 oplyser saaledes, at hele Bohavet i Vargas’ 
Hjem tilhørte hans Husbestyrerinde Frøken Antoinette Neiiendam, 
medens han selv kun ejede Bøgerne, Tegninger, Kort, Kobbere, Mine
raler samt sine og sin Søns Gangklæder. Man møder her for første 
Gang -  og i en karakteristisk Sammenhæng -  den Kvindes Navn, 
der i over 20 Aar styrede Huset for Vargas, og hvis Betydning for 
hans og Sønnens Liv slet ikke lader sig maale.

Beate Antoinette Augusta Neiiendam (eller Neuendam) blev 
født den 9. September 1783 i Slagelse som Datter af Vejassistent, 
Medlem af Skatteraadet Johannes Neiiendam og Hustru f. Plam- 
beck21. Hvordan hun har truffet Vargas, kan ikke oplyses med Be
stemthed, men 1801 opholdt hun sig hos sin Morbroder, Skovrider
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Plambeck i Slaglille22, saa det er ikke umuligt, at hun i 1815-16, da 
Vargas boede i Præstegaarden i samme By, havde Lejlighed til at 
lære ham at kende. Han kan da senere være kommet til at tænke 
paa hende, da han søgte en moden, selvstændig Kvinde, der kunde 
paatage sig den krævende Stilling som Opdragerinde for hans Barn 
og Leder af hans Husførelse.

Antoinette Neiiendam var i 1821 38 Aar gammel, og det var 
næppe meget senere, Forbindelsen blev knyttet. Det stærkt person
lige Forhold, som Pantebrevet fra 1825 er et talende Vidnesbyrd 
om, maa afgjort bygge paa en allerede fleraarig fortrolig Tilknyt
ning, og et endnu tydeligere Bevis paa en saadan foreligger i det 
Testamente, som Antoinette Neiiendam i December 1827 oprettede 
til Fordel for den lille Grev Edmund. Hun bestemte nemlig her, at 
Drengen skulde arve hendes Møbler, Sengeklæder, Dækketøj »og 
deslige« mod til Gengæld at bekoste en anstændig Begravelse, me
dens hendes kødelige Søster Wilhelmine maatte lade sig nøje med at 
faa hendes Klæder, Smykker og rede Penge. En Kodicil til Testa
mentet fra September 1830 understregede med endnu større Tydelig
hed, at Edmund skulde være Universalarving, saaledes ogsaa af »den 
faste Eiendom, som jeg nu eier«, og at Søsteren ikke skulde have mere 
end det tidligere anførte23.

Bag ovenstaaende Tilføjelse i Testamentet ligger den Realitet, 
at Jomfru Neiiendam den 25. Marts 1829 for 2000 Rd. havde købt 
en Ejendom24. Huset var beliggende mellem Hørsholm og Amster
dam Kro og kaldes i Skødet »Søborgsminde«, men hed almindeligvis 
»Søborg«25. Det bestod af et Bindingsværks-Stuehus med Tegltag, 
hvori der var 4 Værelser og Køkken samt to Loftsværelser, deraf det 
ene meget stort med 3 Fag Vinduer26. To Udhuse sluttede sig om 
Gaardspladsen, og Brønd og Have hørte til27. Af Købesummen ud
betaltes de 700 Rd. kontant28, saa Antoinette Neiiendam maa have 
haft Midler at raade over, maaske hendes mødrene Arv fra 1828. 
Mere sandsynligt er det dog, at det er den Formue, som hun allerede 
tidligere havde ejet, der nu blev anbragt i Ejendommen29.

I dette lille Hus fik Vargas og hans Søn i en Aarrække deres 
Hjem. Unægtelig en besynderlig Situation! Det synes at være lidt af 
den omvendte Verden, naar det var Vargas, der boede i sit Tyendes 
Hus, benyttede hendes Møbler, Sengelinned og Dækketøj og lod sin 
Søn indtræde som Hovedarving til hendes Ejendele. Snublende nær 
ligger det at tænke sig, at Forklaringen findes i et hemmeligt Forhold 
af intimere Art imellem hende og hendes Herre, men herom fore-

17
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ligger der dog intet positivt. Antoinette Neiiendam var 15 Aar yngre 
end Vargas, og selv om hun var ude over sin første Ungdom, da hun 
flyttede ind i hans Hjem, er det ikke usandsynligt, at hun kan have 
spillet en lignende Rolle for ham, som Christiane Vulpius for Goethe. 
Først og fremmest var det dog sikkert den fælles Kærlighed til Dren
gen, der knyttede dem sammen. Som saa mange Kvinder, der ikke 
selv har Børn, fik hun antagelig Udløsning for sin moderlige Ømheds
trang over for den lille Dreng, der var blevet hende betroet. Dette 
Moment er maaske i sig selv Forklaring nok paa den uselviske Kærlig
hed, hvormed hun gav sit Arbejde og sin Ejendom til to Mennesker, 
som ved Byrd og Milieu stod langt over hendes smaaborgerlige Ver
den. Hvordan Sagen nu end forholder sig, saa er der ingen Tvivl 
om, at det grevelige Hjem igennem en Række Aar havde sin be
skedne, men faste Grundvold i denne jævne Kvindes Hjertens
godhed.

Antoinette Neiiendams Stilling maa oprindelig have været en 
mærkelig Blanding af Enepige og Opdragerinde for den lille Ed
mund. Paa Folketællingslisten fra 1834 kalder hun sig »Gouvernante 
hos Grev Vargas de Bedemar«30, hvad der kan tyde paa, at hun ogsaa 
har undervist Drengen i de første Skolelærdomme. Nogen større 
Kundskabsfylde kunde han dog naturligvis ikke opnaa ad den Vej, 
og i 1828 blev han derfor sendt til den lærde Skole i Plön.

Skønt de dyre Skolepenge yderligere bidrog til at undergrave Var
gas’ haardt anspændte Budget, var han -  som altid -  beredt til et
hvert Offer for at skaffe sin Søn en god Uddannelse. Da han i Juni 
1828 rejste til Rusland, fulgte Edmund med ham til Kiel for derfra 
at fortsætte til Plön. Det var aabenbart lidt svært for den 12-aarige 
Dreng at sige Farvel, siden Vargas fortæller Prins Christian, at Til
stedeværelsen af en lille Kammerat lettede Afskeden for ham31.

Under en Rejse til Hertugdømmerne i Juli Maaned det følgende 
Aar benyttede Vargas sikkert Lejligheden til at besøge sin Søn, men 
hans Hovedformaal var som sædvanlig at gøre fordelagtige Indkøb 
til de to naturvidenskabelige Samlinger, hvis Ledelse var ham be
troet32. Ved Hjemkomsten opholdt han sig nogen Tid i Køben
havn33 for at ordne de nyerhvervede Genstande. Da en lettere Jord
rystelse den 18. August 1829 opskræmte Gemytterne i Hovedstaden, 
befandt han sig endnu i Byen, men han nægtede pure at erkende det 
lille Naturfænomen som et Jordskælv. I et Brev til Prins Christian 
begrundede han sin Opfattelse ud fra den Førstehaandserfaring, som 
Oplevelsen af de to store Katastrofer i Siena og Napoli havde givet
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ham. Han havde dengang mærket en næsten feberagtig Skælven af 
Jordoverfladen i horisontal Retning, omtrent som om han var ble
vet trukket i Benene. I København havde der kun været en Støj, 
som ved et Fald eller en Eksplosion, uden paafølgende Bølgebevæ
gelse af Jorden. Han vilde derfor snarest tro, at det var en Refleks 
fra et fjernt Vulkanudbrud34.

Begivenheden omtales ikke i Berlingske Tidende, og »Dagen« 
indeholder kun en lille Notits, som fortæller om en Rystelse, der fik 
Vinduerne til at klirre og Tallerknerne til at falde ned35. I en Over
sigtsartikel over danske Jordskælv karakteriserede J. G. Forchham
mer ikke desto mindre nogle Aar senere Fænomenet 1829 som et 
Jordskælv, om end et af de »uskyldige«. Han opponerede her -  i 
direkte Modsætning til Vargas’ Fremstilling -  mod den almindelige 
Tro paa, »at disse smaae Jordskjælvstød skulde staae i Forbindelse 
med Ildudbrud eller voldsomme Jordrystelser paa andre Steder«. 
Efter hans Mening foraarsagedes de sandsynligvis ved den stadige 
Hævning af Skandinaviens Overflade, som fik Jordskorpen til at 
briste hist og her i konvulsiviske Bevægelser36.

Selv om Forchhammers Forklaring er videnskabelig velbegrundet, 
er det letforstaaeligt, at Vargas, der havde levet mange Aar i vul
kanske Egne, maatte vægre sig ved at opfatte saa lille et Stød som 
et Jordskælv. Han maatte uvilkaarligt finde, at de uerfarne Nord
boer overdimensionerede en under deres Breddegrader saare sjælden 
Foreteelse.

Vinteren 1829-30 tilbragte Vargas udelukkende paa Landet, og 
i et Brev til Vennen J. G. Adler skildrer han sit daglige Liv saaledes: 
»Je file doucement mes jours en travaillant dès le matin jusqu’ au 
soir«37. Skønt landlig Ensomhed altid havde haft noget tiltrækkende 
for hans tungsindige Natur, var det nok alligevel lidt drøjt at komme 
gennem de mange Maaneders Isolation, hvor han efter eget Sigende 
var i den Grad begravet mellem Snebjerge, at han næppe kunde 
skimte de Forbigaaende. Saa meget større var hans Skuffelse over, 
at han ikke var hjemme den Dag i Februar, da Prins Christian uven
tet besøgte »hans lille Herregaard«38. Maaske vilde han ogsaa gerne 
have haft Lejlighed til mundtligt at fremstille de Planer, han netop 
gik og tumlede med. Nu maatte han nøjes med knap 8 Dage senere 
i et langt Brev at fortælle Prinsen, hvad disse nye Ideer gik ud paa.

Midt i Vinterens Hjerte havde hans Fantasi søgt mod fjerne, 
tropiske Egne, og han havde fundet Trøst for den trange Virkelighed 
ved at bygge straalende Luftkasteller om fremtidige Rejser. Foreløbig

17*
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gik hans Ønsker dog kun ud paa at faa Tilladelse til endnu et Aars- 
tid at leve i yderste Sparsommelighed ude paa Landet, men derefter 
skulde Prins Christian ofre 400 Specier paa den længe projekterede 
Rejse til Azorerne. Udbyttet fra dette uundersøgte jomfruelige Land 
vilde langt overgaa Omkostningerne og give nye, højligt tiltrængte 
Dubletter. Vargas havde haft Besøg af en Mr. Vidai39, der var portu
gisisk Konsul i Helsingør, og som havde givet ham gode Oplysninger 
og Referencer40.

Denne Gang faldt hans Forslag dog aabenbart ikke i god Jord. 
Prinsen svarede, at han naturligvis ikke vilde hindre Vargas i hans 
økonomiske Dispositioner, men han ønskede rigtignok samtidig, at 
Kabinettet stadig blev passet med al tænkelig Omsorg, saa at det 
blev bevaret i en Tilstand, der var baade det og Videnskaben værdigt. 
Ellers var det jo kun en Samling Sten, uden Nytte for nogen. Og 
hvorfor skulde Prinsen egentlig betale Vargas 50 Rd. maanedlig, 
hvis denne havde i Sinde at begrave sig paa Landet? Med Hensyn til 
Planen om en Rejse til Azorerne beklagede han, at han ikke var rig 
nok til at bære Omkostningerne alene, men skulde Vargas nogensinde 
blive i Stand til at foretage den, vilde han gerne træde hjælpende til41.

En saadan Skrivelse lod med al ønskelig Tydelighed forstaa, at 
Prins Christian ikke var helt tilfreds med Vargas’ Arbejde for K a
binettet, men mente, at han under sit maanedlange Landophold lod 
det skøtte sig selv. Vargas var derfor meget ivrig for i sit følgende 
Brev at fremha've, hvorledes denne Samling i 15 Aar havde udgjort 
hans Hovedtanke og Hovedbeskæftigelse, saa at han næsten betrag
tede sig som dens Skaber og aldrig vilde ophøre med at føle som en 
Fader for den. Han gav sit Æresord paa ikke at forlade Byen, saa 
længe der var det mindste Arbejde at udføre, og han lovede at være 
paa Pletten, hvis Kabinettet skulde forevises for nogen. Afstanden 
mellem København og Hørsholm var uden Betydning, for skønt han 
aabenbart tilbagelagde Vejen til Fods, fremhævede han udtrykke
ligt, at disse Vandringer passede godt for hans Sundhed, der be
høvede stærk Bevægelse42.

Ideen om en Rejse til Azorerne var altsaa foreløbig skrinlagt, og 
Vargas blev i Hørsholm hele Aaret 1830, bortset fra de korte maaned- 
lige Besøg i Hovedstaden. Han hilste det gryende Foraar i Marts med 
den oprindelige Naturglæde, som man saa ofte finder udtrykt hos 
ham, og da Prins Christian flyttede til Sorgenfri, glædede han sig 
over at kunne »voisinere« lidt43. Sin stadige Omsorg for Kabinettets 
Forøgelse fik han flere Gange Lejlighed til at lægge for Dagen og
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derigennem gøre Prinsens Mistillid til Skamme. Det var saaledes 
ham, der havde Æren af gennem Dr. Baader i Wien at skaffe en 
Samling ungarske og transylvanske Mineraler, som man savnede, og 
han udnyttede stadig de forhaandenværende Dubletter til Byt
ninger44. I Løbet af 1830 ankom der fra Napoli, Pyrenæerne og 
Brasilien nye Sendinger, der skulde indordnes45, saa Vargas havde 
utvivlsomt fuldt op af Arbejde, naar han kom til København. Des
uden maatte han forhandle med de fremmede Mineralhandlere, der 
blev tiltrukket af en interesseret Samler som Prins Christian. Siden 
1818 havde man f. Eks. haft Forbindelse med Handelsmanden Geb
hardt i Innsbruck46, der gentagne Gange havde sendt Kasser med 
Prøver paa sine Varer. Nu dukkede han personligt op i Byen, og 
Vargas maatte ind for at tage Stilling til eventuelle Indkøb47. Skulde 
Kabinettet forevises for prominente Besøgende, var det naturligvis 
ogsaa dets Inspektør, som var Cicerone, ikke mindst naar det drejede 
sig om udenlandske Videnskabsmænd. Denne Pligt har dog sikkert 
været en af de kæreste for Vargas. Han fik baade den Glæde at 
høre Gæsternes venlige Ord om den udsøgte Samling, og han havde 
Lejlighed til at opfriske gamle Bekendtskaber eller stifte nye. I Sep
tember 1830 fik Kabinettet Besøg af en Række svenske Videnskabs
mænd med Kemikeren Berzelius i Spidsen, og Vargas har antagelig 
været sammen med dem paa Sorgenfri48. Prins Christian forsømte 
aldrig Lejligheden til at indbyde betydelige Udlændinge til sit Hof.

En saa energisk Arbejdsindsats fra Vargas’ Side maatte bortvejre 
enhver Kritik, men han var ogsaa nødt til at anstrenge sig i Prinsens 
Tjeneste, da han stadig maatte bede om nye økonomiske Tilskud. I 
April 1830 skulde han f. Eks. have Hjælp i en pludselig Pengefor
legenhed. Det drejede sig om 100 Specier, som han nu maatte tage 
som andet Gageforskud49, og man faar unægtelig en Følelse af, at 
Vargas efterhaanden kun var i Stand til at klare sine mest presse
rende Forpligtelser ved at stifte ny Gæld.

Det kunde derfor synes, at han for at komme nogenlunde paa 
ret Køl først og fremmest burde have holdt fast ved sin økonomiske 
Treaarsplan, men Rejselængslen fyldte hans urolige Sind. Med et 
træffende Billede har han sagt om sig selv: »Je suis une hirondelle 
qui, lorsque la saison approche, soupire après d’autres climats«50. 
Hans ukuelige Optimisme ventede vel ogsaa endnu engang at vinde 
Guld og grønne Skove i de fremmede Lande. Endelig havde hans 
Helbred i det sidste Aar ikke været godt. De stadig tilbagevendende 
Feberanfald, der kun kunde bekæmpes med store Doser Kinin og
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Diæt, efterlod en stærk Afkræftelse, og Prinsens velmente Raad om 
kolde Afvaskninger, Gymnastik samt rigeligt med Portvin, var næppe 
tilstrækkelige51. Det, Vargas trængte til, var Luftforandring.

I December 1830 indsendte han da en Ansøgning til Kongen 
for at opnaa Rejseunderstøttelse fra Finanskassen, og han begrun
dede sine Ønsker saaledes: »For at gienvinde den Sundhed, som jeg 
i de sidste Aar ved et svækket Nervesystem havde tabt, har det længe 
været mit Ønske, grundet paa Lægernes Raad, at kunne foretage en 
Reise, især til Egne, hvor jeg kunde høste Nytte af den styrkende 
Bergluft. Men min økonomiske Forfatning nægtede mig Ønskets 
Opfyldelse, og at ansøge om en allernaadigst Understøttelse dertil 
vovede jeg ikke, naar jeg ikke kunde forene et videnskabeligt, og 
almeennyttigt Maal med Reisen. Efter nøje Overlæg troer jeg at 
være i Stand dertil ved at lægge Vejen igiennem Sachsen, Schlesien 
og Bøhmen. Uden at love for meget, tør jeg forsikkre, ikke at lade 
nogen Ledighed gaae ubenyttet forbi til at skaffe det Kongl. Museum 
manglende Mineralier af de interessanteste Slags, og dertil fornemme- 
ligen benytte vore Doubletter til Omtuskning. Museets Tarv skal 
være Hovedmaalet for min Reise. Da jeg haaber at komme til Wien 
paa den Tid, Tydsklands Naturhistorikere samles der i Efteraaret, skal 
jeg heller ikke glemme, ved nye eller fornyede Forbindelser med 
Lærde at gavne vore offentlige Samlinger«52.

Finansminister Møsting indstillede, at den ansøgte Sum paa 300 
Specier blev bevilget, fordi man af Vargas’ Iver og Erfaring kunde 
vente et godt Udbytte for Videnskaben, og Kongen approberede 
Indstillingen53. Umiddelbart før Ansøgningens Aflevering havde Var
gas overdraget Frederik VI 2 Æsker med 60 slebne Ædelstene54, en 
Gave, der af A. W. Hauch blev betragtet som en smuk Prydelse for 
Museets mineralogiske Afdeling55, og Vargas havde som Anerken
delse herfor modtaget en Gratifikation paa 400 Rd.56. Han kunde 
derfor faa sine tungeste Gældsbyrder fra Haanden og med et lettet 
Hjerte ordne sine hjemlige Forhold ved i April 1831 at bemyndige 
Justitsraad Hane til at hæve sin Gage »paa Grund af en i disse Dage 
foretagende udenlandsk Reise paa en ubestemt T id«57.

Svalen kunde atter brede sine Vinger til Flugt mod mildere Him
melstrøg. Mere end et Aar skulde det vare, før den vendte tilbage.
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8. KAPITEL

REJSEN TIL TYSKLAND, ØSTRIG,
SVEJTS OG FRANKRIG 1831-32

Vejen gik over Hamburg, Magdeburg, Halle og Leipzig til Dres
den, gennem Egne, der efter Vargas’ eget Sigende var ham ganske 
nye1. Med Undtagelse af de Anfald af Hovedsmerter, der aldrig helt 
forlod ham, var hans Almenbefindende udmærket, som næsten altid 
paa Rejser. Han nød de brogede Indtryk af fremmede Omgivelser og 
Mennesker, og det er karakteristisk for hans ungdommelige Sind, at 
han med særlig Glæde fortæller om nogle Studenter, han havde truf
fet. Deres Optræden og Fantasi havde en Friskhed, der ganske for
tryllede ham2. Vargas var paa dette Tidspunkt 63 Aar gammel, men 
takket være sit levende Temperament var han ikke stivnet i Embeds
mandsværdighed eller Hofetikette, og han befandt sig vist aldrig 
bedre, end naar han, borte fra de sædvanlige Cirkler, kunde »lägga 
bort titlama«.

Der er da ogsaa en umiddelbar Oplagthed over hans første Brev 
fra Dresden til Prins Christian. Han fortæller, hvordan han under 
sit Ophold i Leipzig havde allieret sig med nogle Ædelstenshandlere 
for at sætte sig godt ind i denne vanskelige og mysteriøse Handel, der 
hidtil var forekommet ham som et Slags Frimureri3. Ved sin Ankomst 
til Dresden havde han haft den Ærgrelse, at de Kasser med Minera
ler, som skulde bruges til Byttehandelen, endnu ikke var kommet, og 
han foretog derfor en lille Afstikker til Freiberg. Her besaa han det 
Werner’ske Museum og Bjergakademiets Samling, og det lykkedes 
ham at erhverve nogle helt nye Arter til Danmark. Mest Interesse 
havde det dog for ham, at han gjorde Bekendtskab med den euro
pæisk berømte Mineralog, Professor Breithaupt, der indviede ham i 
sin nye Teori om Krystalformernes Mangfoldighed. Breithaupt 
mente, at de kunde føres tilbage til en enkel geometrisk Grundform, 
hvorfra de alle havde udviklet sig efter faste Love, men Vargas ind
rømmer ærligt, at det havde været svært at følge denne Tankegang, 
fordi han saa længe havde forsømt Studiet af Geometrien. Med rig
tig Selverkendelse erklærer han, at denne Videnskab kræver en 
større Sjælsro, end han nogensinde havde ejet!4

Ved Tilbagekomsten til Dresden var Byttekasserne ankommet, saa 
at han før sin Afrejse til Prag kunde hjemsende flere hundrede ny
erhvervede Mineraler5. Som et Led i sine Studier af Ædelstene be
søgte han »Das Grüne Gewölbe«, og dens enestaaende Juvelsamlin-
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ger overvældede ham aldeles6, men om andre Indtryk af Dresden 
som Kunstbv fortæller han intet. Samme Ejendommelighed gælder 
ogsaa hans Omtale af de øvrige store Byer, hvis berømte Samlinger 
af Maleri og Skulptur han paa sine mange Rejser havde haft Mulig
hed for at se. Han har derfor næppe haft dybere Interesse for den 
bildende Kunst, og der findes da heller ikke i Novellerne og Ro
manerne fra hans Ungdom noget Tegn paa Forstaaelse for denne 
Side af Aandslivet. At han blandt sine mange Bekendte ogsaa kunde 
tælle Malere7, skyldes sikkert kun en Tilfældighed, og skønt man 
kunde have tænkt sig, at hans Temperament maatte egne sig godt 
for et Samliv med Kunstens frie Fugle, har man ikke Eksempler paa 
noget varigt Venskabsforhold af den Art. I Dresden havde han Lej
lighed til at lære den norske Landskabsmaler J. C. Dahl at kende, 
som Prins Christian netop da havde søgt at knytte til Kunstakade
miet i København, men Vargas har ikke haft megen Fornøjelse 
af Omgangen med ham, da Dahl faa Maaneder i Forvejen havde 
mistet sin anden Hustru og var sjæleligt og legemligt stærkt ned
brudt8.

Mere Glæde havde han sikkert af Samlivet med den danske 
Chargé d’affaires, Kammerherre E. W. de Coopmans og hans Frue, 
f. Yoldi9. Han maa have kendt dem begge fra København, og de 
var ham ikke blot til praktisk Hjælp, men deres hele Levevis til
talte ham i ganske særlig Grad. Han karakteriserer Coopmans og 
hans Hustru som et meget lykkeligt Par, og med varm Sympati ud
bryder han: »Cela fait plaisir d’en rencontrer de temps à autre dans 
ce desert du monde plein de peines«10. Antagelig har Vargas hos 
Diplomaten og hans Frue fundet samme Forening af fornem Verdens
tone og umiddelbar Ligefremhed, som prægede ham selv. Den 
smukke, kunstnerisk begavede og livfulde Fru Pepita, som var født 
Spanierinde, havde i hvert Fald mange Betingelser for at charmere 
en Mand af samme Temperament og Verdensborgerskab som hun 
selv. Naar man tænker paa hendes senere mærkelige Skæbne, da hun 
flygtede fra sin Mand for at følge en Rideknægt eller Berider11, 
forstaar man, at den elegante Kammerherreinde og Grev Vargas 
kunde føle sig beslægtede. Bag den officielle Selskabsmaske ulmede 
hos dem begge en Sindets Uro og Eventyrlyst, der uventet kunde 
bryde frem i en selvødelæggende Brand.

Opholdet i Dresden var utvivlsomt det mest ublandet lykkelige 
paa Vargas’ Rejse. Allerede i Prag faldt de første Skygger over hans 
Vej, da Koleraen nærmede sig fra alle Sider og lukkede ham inde
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bag Kordoner og Karantæner. Endnu kunde han dog spøge med 
Folks Forskrækkelse over hans eget daarlige Udseende. De troede, at 
han var angrebet af Sygdommen, indtil hans kraftige Appetit over
beviste dem om det modsatte. Men skulde den uhyggelige Farsot 
rykke ham altfor nær, stolede han paa sine gode Ben, der om nød
vendigt kunde føre ham til de mindst besøgte Bjergegne i Tyrol eller 
Svejts. Foreløbig glædede han sig over Prags herlige Beliggenhed 
og de interessante Monumenter fra Middelalderen12, og det er sik
kert typisk for ham, at han fremhæver netop disse to Ting. Sansen 
for Naturskønhed og Interessen for Bybilledets arkitektoniske Helhed 
var ligesaa karakteristisk for ham som Mangelen paa Forstaaelse 
for Malerkunsten.

I tre Uger opholdt han sig i Böhmens Hovedstad, hvis store mine
ralogiske Samling, der bestyredes af Professor Zippe, han naturligvis 
gennemsaa grundigt13. Til sin Forbavselse opdagede han, at baade 
Prins Christian og han selv i flere Aar havde været Medlem af det 
derværende Akademi, uden at nogen Meddelelse derom var naaet 
dem14. Ogsaa i Omegnen vilde han foretage Ekskursioner, men det 
var desværre blot for at se, ikke for at samle. Cheferne i Bjergværks
industrien havde Monopol paa enhver Fonn for Indsamling af mine
ralske Sjældenheder, og Vargas sender en længselsfuld Tanke mod 
Nordens frie Lande: »Oh! les beaux pays que les Færøers, la Fin
lande, et la Suède où l’on n’avait qu’ à mettre en poche ce qui se 
trouve«15.

Den 3. Juli var Vargas naaet til Wien, hvor han ventede at kunne 
gøre en Række interessante Byttehandeler. Han havde blandt andet 
medbragt 25 Sølvstuffer fra Kongsberg17, for hvilke han haabede at 
kunne erhverve Mineraler, men de to Kasser med Dubletter var ble
vet standsede af Toldvæsenet ved den bøhmiske Grænse og kunde 
først komme i Løbet af nogle Uger. Det var af flere Grunde en meget 
kedelig Forsinkelse. Vargas’ Kassebeholdning var nemlig smeltet ind 
til 100 Specier, som lige kunde slaa til for Opholdet i Wien, saa at 
han ikke havde Midler til at bestride Hjemrejsen18. Skønt han havde 
rejst saa sparsommeligt som overhovedet muligt -  »sans chat et sans 
chien«19 -  m aa tte han derfor atter ty til Prinsens naadige Hjælp og 
bede om en ny Kredit paa 150 Specier, der senere skulde tilbage
betales20.

Værre var det dog, at Koleraen blev stadig mere truende. Hele 
Familier kom flygtende fra Ungarn, og i Wien var man grebet af 
Rædsel. Der var lagt Kordon mellem Wien og Pressburg, og Vargas
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besluttede at vente, til Sygdommen havde naaet denne østrigske 
Grænseby. Skulde Kasserne med Dubletterne komme forinden, vilde 
han dog rejse omgaaende, naar han havde afsluttet sine Forretnin
ger. Hans Breve er nu fyldte af Ængstelse over de Rygter, der for
talte, at Koleraen ogsaa nærmede sig Danmark, og det er sikkert mere 
end tom Smiger, naar han forsikrer Prins Christian, at skønt han 
har et Barn at miste, maa denne Bekymring træde tilbage over for 
den Angst, han føler for sin Velgørers Helbred. Naar man ved, hvor 
stor Kærlighed Vargas havde til sin Søn, faar disse Ord en særlig 
Vægt. Man mærker gennem dem hans dybe Taknemmelighed over 
for den Mand, der i 20 Aar havde været hans Ven, og som havde vist 
ham »des grâces qui embellissent et donnent seulement un prix à 
mon existence«21.

Naturforskermødet i Wien blev naturligvis opgivet paa Grund af 
Koleraen, og sidst i Juli Maaned havde Vargas heldigt afsluttet sine 
mineralogiske Byttehandeler og kunde hjemsende Returkasserne med 
gode Erhvervelser. Om sine øvrige Oplevelser i denne rige Kunstby 
fortæller han kun, at han havde set Hofmineralkabinettet, som netop 
var blevet omordnet af den fremragende Krystallograf, Professor Fr. 
Mohs. Det havde dog ikke svaret til Vargas’ Forventninger, og han 
benyttede Lejligheden til at udtrykke sin Stolthed over, at Prinsens 
Kabinet var det eneste i Europa, der var ordnet efter et forstandigt 
og forstaaeligt System22. -  En saadan Udtalelse skal man dog utvivl
somt ikke tillægge for megen Betydning. Vargas maatte nemlig i sit 
følgende Brev tilstaa, at han havde været nødt til paa egen Haand 
at trække 300 Rd. paa Bankfirmaet Donner i Altona, fordi han ikke 
havde faaet Svar paa sin Anmodning om et Laan23. Med denne egen
mægtige Handling som Baggrund var det naturligvis ikke af Vejen 
at understrege sine egne Fortjenester.

Den 23. Juli rejste Vargas om Aftenen fra Wien til Salzburg24, 
»ce paradis terrestre«, hvor han havde Held til at gøre en ypperlig 
Bytteforretning med en Mineralhandler fra München25. Trods sin 
Glæde over de mange gode Indkøb saa han dog allerede med Bekym
ring, hvor dyr Rejsen var blevet »selbst auf dem ermüdenden Schnell
wagen, und bei der magersten Haushaltung«. I et Brev til Jonas 
Collin forsikrede han, at dette skulde blive hans sidste Rejse, og at 
han var baade træt og mæt af Indtryk. Det pinte ham at tænke paa, 
at han maaske nu paadrog sig nye Gældsbyrder. Han var jo stadig 
i Restance med sine Forskuds Tilbagebetaling og havde endnu det 
»dritte und freilich letzte Hunger-Jahr« tilbage. -  Uden Tvivl var
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Vargas dog kun i flygtige Øjeblikke saa deprimeret, og inderst inde 
var han sikkert glad for, at Koleraen forlængede hans Ophold i Ud
landet. Det er ikke Rejsetræthed, men et Posthorns muntre Toner, 
der lyder i de Ord, han skriver til Collin: »mein Weg liegt nun in 
das Weite Blaue Unermessliche!«26

Foreløbig maatte han af Hensyn til Karantænen i Tyskland 
lægge Vejen over Innsbruck. Paa Rejsen gennem Tyrol og Svejts 
lykkedes det ham at knytte gode Forbindelser og erhverve interes
sante Stene, saa at 3 Kasser kunde afsendes til Danmark. I Geneve 
boede han nogle Dage hos den tidligere franske Konsul i Helsingør, 
le Chevalier Mure de Pellane, hos hvem han ofte havde været 
Gæst27. Han trængte til lidt Hvile efter de anstrengende Uger i 
Wien28, men medens han opholdt sig i Svejts, blev de sanitære 
Foranstaltninger mod Koleraen i Tyskland saa omfattende, at de i 
høj Grad vilde besværliggøre og fordyre en direkte Hjemrejse. Han 
bestemte sig derfor til at tage til Paris, hvor der var Muligheder 
baade for Studier og for betydningsfulde Bekendtskaber, og over 
Lyon kom han da i November Maaned 1831 til den franske 
Hovedstad29.

Det halve Aar, han tilbragte der, blev rigt paa aandelige Ople
velser. En Kreds af Fagfæller og europæisk berømte Videnskabs
mand aabnede sig for ham, og han fik Lejlighed til at samtale med 
Mænd som Brongniart, Alex. v. Humboldt, Cuvier, Beudant, Cordier, 
Beurard og Deshayes30. Naar Vargas saa let fik Adgang til den 
lærde Verden, skyldtes det vel ikke hans egne videnskabelige Kvalifi
kationer, men i første Række den Nimbus, der stod om ham som 
Prins Christians Ven. Desuden gav det ham selvfølgelig ogsaa en 
vis Position at være Leder af Mineraliekabinettet og Direktør for det 
naturvidenskabelige Museum i København. Under sit Ophold i 
Paris 1820 havde Prins Christian omgaaedes fortroligt med de fleste 
af disse Naturvidenskabsmænd og havde især haft nærmere Forbin
delse med Brongniart, der 1824 besøgte ham i København. Vargas 
og Brongniart kendte saaledes allerede hinanden og havde i adskil
lige Aar udvekslet mineralogiske Gaver31. Alex. v. Humboldt og 
Vargas havde som tidligere omtalt begge oplevet Jordskælvet i Na
poli 1805, men der er intet Vidnesbyrd bevaret om, at de dengang 
havde truffet hinanden32. Nu har de muligvis i Fællesskab drøftet de 
gaadefulde Kræfter, der forvoldte hin frygtelige Naturkatastrofe.

Af Vargas’ senere Livshistorie kan man i hvert Fald se, at den 
personlige Omgang med Humboldt i Paris fik stor Betydning for
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ham. Humboldts inciterende Beretninger fra de kanariske Øer og hans 
indgaaende Drøftelse af Problemet om deres Oprindelse gav Vargas 
en brændende Lyst til ved Selvsyn at studere dem, og da han nogle 
Aar senere ansøgte Kongen om Understøttelse til en saadan Forsker
rejse, var det netop under Henvisning til de mange Samtaler, han 
i Paris havde haft med Humboldt om dette Spørgsmaal33.

Vargas var dog ingen kritikløs Beundrer af den franske geologiske 
Videnskab, og i et Brev til Prins Christian nogle Aar senere har han 
givet en morsom Karakteristik af Forskellen paa engelske og franske 
Forskere. Englænderne havde efter hans Mening Hang til at bore 
sig ned i sterile Detaljer, men svævede til Gengæld ikke i Luften og 
behandlede ikke alle Genstande i Fugleperspektiv. Naar Franskmæn- 
dene var saa tilbøjelige til at generalisere, skyldtes det baade deres 
Temperament og en uheldig Paavirkning fra Humboldt, der altid 
behagede sig i haartrukne Sammenligninger. Hos ham havde et 
Bjerg aldrig saa og saa mange 1000 Fods Højde, nej, det havde en 
Fjerdedel af Chimborazzos eller 4/5 af Vesuvs Højde. Og Beaumonts 
i og for sig værdifulde Teori, at Bjergene var et Resultat af en Hæv
ning fra Jordens Indre, var straks blevet generaliseret, saa at alle 
Bjergkæder med samme Retning nu skulde være opstaaede samtidig 
baade hos os og vore Antipoder34.

Selv om Vargas saaledes havde adskilligt at indvende imod for
skellige af Tidens Hypoteser, har det vel kun bidraget til at gøre 
Samtalerne mere animerede og knytte ham nærmere til Kredsen. 
Han forstod samtidig at udnytte sine gode Forbindelser til fordel
agtige Erhvervelser, og da baade Brongniart, Cuvier og Deshayes var 
Specialister i Jordbundsforholdene omkring Paris, lykkedes det ham 
at skaffe en fuldstændig Samling Mineraler og Forsteninger fra 
Byens Omegn35. Gennem Mineralhandleren Roussel fik han tillige en 
Række sjældne og ypperlige Mineraler fra England og Mexico til 
en Værdi af 500 francs, og de behøvede oven i Købet ikke at be
tales i rede Penge, men kunde bortbyttes for »Kuriositeter« fra Prin
sens Samlinger36. Han forhandlede endvidere med den kendte Sam
ler Baron de Férussac, der havde lovet at sende Konkylier til Prins 
Christians Kabinet, men som ikke havde reageret paa flere Skrivelser 
desangaaende37. I det hele taget viser et Par Breve fra Prinsen, at 
denne med stor Interesse fulgte Vargas’ Færden i Paris, gav ham 
Raad og Direktiver og var ivrig for, at han skulde forny Forbindelsen 
med gamle Venner og Bekendte blandt de Lærde38.

Ogsaa andre søgte at drage Nytte af hans Ophold i Udlandet.
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Fra Professor J. Reinhardt i København kom der en Opfordring til 
at tænke paa det naturvidenskabelige Museums zoologiske Afdeling 
ved paa Fisketorvet i Paris at lade indkøbe visse særlige Fiskearter39. 
Det maa saaledes have været en temmelig broget Buket af mere eller 
mindre kostelige Skatte, der tilsidst var samlet sammen og skulde 
sendes hjem. Den billigste Transportmaade vilde være at sejle det 
hele direkte fra le Havre til Helsingør, og skønt Prins Christian helst 
havde set, at Vargas havde lagt Rejsen over Rhinegnene for at stu
dere de derværende Basaltklipper og andre mineralogiske Foreteel
ser40, var det en Nødvendighed, at denne ogsaa selv benyttede den 
hurtigste og mindst kostbare Rute. For at kunne tage Søvejen hjem 
maatte han imidlertid forlænge sit Ophold i Paris til Begyndelsen af 
April, en Omstændighed, der sikkert vilde have været ham meget kær
kommen, hvis hans økonomiske Status ikke som sædvanlig havde 
været haabløs. Pariseropholdet blev ham derfor ikke udelt behageligt. 
I et Brev til Prins Christian fra Februar 1832 taler han om, at han 
har maattet nægte sig næsten alle mondæne Fornøjelser og kunstne
riske Nydelser paa Grund af sin yderlige Fattigdom, og at han er 
forpint over Uvisheden med Hensyn til de Ressourcer, han kan 
vente hjemmefra41. For at opnaa en forøget Understøttelse havde 
Vargas den 5. Januar 1832 sendt Kongen en ny Ansøgning, hvori 
han fremførte de Grunde, der havde ændret den oprindelige Rejse
plan og væsentlig fordyret den. De mange Maaneders forlængede Op
hold havde nødsaget ham til at gøre Gæld, og han bad derfor om 
et Tillæg paa 400 Specier til den oprindelige Understøttelse42.

I Danmark var man meget forstaaende over for hans Vanskelig
heder. Man har vel næppe heller fundet det sømmeligt, at en højt- 
staaende dansk Embedsmand og kgl. Kammerherre, som var udsendt 
af den danske Stat, skulde laane sig frem for at komme hjem og for
lade Frankrig som en gældbundet Mand. Finansministeren Grev 
Moltke indstillede derfor til Kongen, at der »med Hensyn til Hans 
kgl. Høihed, Prinds Christians Anbefaling og Bevidnelse af Suppli- 
cantens virkelig trængende Omstændigheder, der i Særdeleshed ere 
trykkende i et fremmed Land«, skulde ydes ham en direkte Under
støttelse paa 400 Rd. Sølv plus et Forskud paa hans Gage af samme 
Størrelse43. Forslaget approberedes af Kongen i Februar 183244, og 
den 6. Marts meddelte A. W. Hauch Vargas den glædelige Nyhed, 
idet han samtidig bevidnede ham sin Deltagelse i de »désagréments« 
og »contretemps«, der havde hindret hans Hjemrejse45.

I sit følgende Brev til Prins Christian kvitterede Vargas paa den
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eleganteste Maade for hans Støtte i denne vigtige Sag. Efter at have 
overbragt en ærbødig Hilsen fra Humboldt fortalte han, hvorledes 
Cuvier, Brongniart, Beurard og en hel Række andre berømte Lærde 
i Paris alle var enige om, at Prins Christian var den eneste nulevende 
Fyrste, som det var Umagen værd at tale med -  smukke Ord, der 
utvivlsomt smigrede Prinsens videnskabelige Ambitioner. Frederik VI 
maatte derimod i samme Brev nøjes med den noget forbeholdne An
erkendelse, at hans Omdømme i udenlandske Lærdomskredse havde 
vundet meget i den senere Tid paa Grund af hans Interesse for de 
nyeste Fremskridt inden for Videnskaben46.

Hvis Vargas noget tidligere havde faaet Meddelelse om, at hans 
økonomiske Bekymringer vilde blive afhjulpne, havde han haft mere 
Glæde af sine sidste Maaneder i det fremmede. Nu hvilede der et 
Tryk over ham, og da Forretningerne var vel tilendebragte, længtes 
han i det kolde parisiske Foraar efter Danmarks lyse Bøge og de 
Mennesker, han holdt af. I ganske enkle Ord udtrykker han sit Savn 
og sin Længsel: »chaque hêtre me donne une oppression de coeur, 
pour laquelle je manque de paroles«47. Saadan taler kun den, der 
har lært at føle med dansk stilfærdig Inderlighed og hvem Danmark 
virkelig var blevet et Hjem.

9. KAPITEL

AARENE 1832-35 I DANMARK

Sidst i April 1832 ankom Vargas til Helsingør. Trods de mod
tagne Rejsetilskud havde et forlænget Ophold i le Havre og andre 
uforudsete Udgifter i den Grad udtømt hans Finanser, at han maatte 
laane Penge hos en Bekendt for at bestride Landingsudgifteme og 
for at faa Kasserne transporteret til København1. Kongens forøgede 
Understøttelse havde altsaa kun bragt en kortvarig Lysning i hans 
Forhold, og det var naturligvis ikke opmuntrende, at Halvdelen af 
Beløbet endda skulde betragtes som Forskud. Der var endnu en 
Portion at tilbagebetale af de tidligere optagne 1800 Rd.2, og det 
saa ud, som skulde Vargas aldrig naa saa vidt, at hans Indtægter ikke 
paa Forhaand var formindskede ved Afdrag paa gamle Laan. Men 
da han lykkelig og vel havde faaet bragt sine indvundne Samlinger 
til København, og man havde set, hvor omfattende og betydnings
fulde de var, bevilgede Kongen som en smuk Anerkendelse af hans
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Fortjenester, at det Forskud paa 400 Rd., han i Februar havde faaet 
tilstaaet, skulde eftergives ham3.

Naar man gennemser det kgl. Museums Fortegnelse over de For
øgelser, det havde modtaget, synes det virkelig ogsaa, som om de 
udgivne Summer var vel anvendte. Den omfatter følgende 3 Grup
per: 1) En fuldstændig Række af 525 Arter (1500 Stykker) af fossile 
Konkylier fra Paris’ Omegn, samlet og betegnet af Deshayes. 2) 123 
Bjergarter sammesteds fra, ordnede af Cordier. 3) En specificeret 
Samling af 146 enkelte Stykker fra Sachsen, Böhmen, Ungarn, Steier
mark etc.4.

De to første Grupper blev af Prof. Reinhardt betegnede som saa 
sjældne, at de burde udgøre en separat Samling i Museet, saa at de 
kunde benyttes som Studiegrundlag ved Sammenligninger med be
slægtede Formationer i andre Lande5. Naar dertil kommer, at Na- 
turaliekabinettets Nyerhvervelser efter Vargas’ egne Udtalelser var 
dobbelt saa store som Museets og fire Gange saa værdifulde, maa 
man vistnok sige, at baade han og den danske Stat havde Grund til 
at nære gensidig Tilfredshed6.

Foruden den officielle Anerkendelse ventede der ogsaa Vargas 
andre Glæder ved hans Hjemkomst. I Sommeren 1831 var Edmund 
kommet tilbage fra Kostskolen i Plön, og Prins Christian havde under 
Faderens Fraværelse faaet ham anbragt hos Skovrider Reck i M aa
rum7. Den unge Mand havde aabenbart ikke Lyst til at gaa den 
studerende Vej, og han fik nu Lejlighed til at lære Begyndelsesgrun
dene i sit Fag, samtidig med at han gik til Konfirmationsforberedelse 
hos Pastor Weile i Græsted. Da Vargas kom hjem i Slutningen af April 
1832, maatte han omgaaende rejse til Maarum for at overvære Kon
firmationen i Græsted Kirke den 29. April. Det var sikkert med Stolt
hed, han hørte sin Søn besvare Præstens Spørgsmaal under den høj
tidelige Handling, for Edmund maa have staaet sig godt, siden han 
i Kirkebogen fik Karakteren: »Udmærkede Kundskaber«8.

Han fulgtes nu med sin Fader hjem til Hørsholm, hvor de efter 
4 Aars Adskillelse igen fik Lov at nyde Hjemlivets Glæder med hin
anden. Ogsaa denne Egn gav Edmund gode Betingelser for at dyrke 
sine Interesser, og under Vejledning af Plantageinspektøren ved 
Hørsholm Planteskole A. G. Schäffer og Skovrideren i samme Di
strikt Johs. Schade fortsatte han ivrigt sine forstbotaniske og mate
matiske Studier9. Men Faderen vidste af egen dyrekøbt Erfaring, 
hvor nødvendigt det var at faa en grundig og regelret Uddannelse, 
hvis man vilde gøre sig Haab om at kunne hævde sig blandt Fag-
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fæller. Han vilde derfor ikke, at hans Søn skulde være afhængig af 
Fyrstegunst eller udsættes for de Ydmygelser, han selv havde maattet 
taale fra sine Kolleger inden for Mineralogien. Skønt det vilde koste 
aarelange, økonomiske Afsavn, var han fast besluttet paa at skaffe 
Edmund en første Klasses Forstuddannelse med afsluttende Eksamen, 
og Fader og Søn maatte derfor atter skilles. Den 18-aarige Greve 
rejste i Efteraaret 1833 igen til Holsten for i den følgende Vinter 
at høre Forelæsninger paa Universitetet i Kiel over Matematik, Tri
gonometri, Ek$perimentalkemi og Meteorologi10. Med et rosende 
Vidnesbyrd fra de Professorer, han havde studeret under, var Vejen 
nu banet for ham til at blive optaget paa Forstakademiet i Tharand, 
hvor Vargas hele Tiden havde ønsket, at han skulde modtage sin 
afsluttende Uddannelse11.

For den unge Mand har det næppe været svært at rejse bort fra 
de beskedne hjemlige Forhold i »Søborg«s lavloftede Stuer -  han 
skulde jo ud og leve blandt jævnaldrende og arbejde paa at dygtig
gøre sig paa det Omraade, han selv havde valgt. Men de to, der 
blev tilbage, har sikkert følt sig meget ensomme, da de maatte sige 
Farvel til ham, der var dem det kæreste paa Jorden. Nu skulde der 
igen gaa et lamgere Spand af Aar, før de kunde mødes, og de var 
ved at blive gamle. Antoinette Neiiendam havde allerede længe været 
svagelig12, og selv om Vargas’ Konstitution var forbløffende god, 
var han ofte forpint af de stadig tilbagevendende Hovedsmerter og 
Feberanfald13. Værst var det dog, at hans Liv var en fortsat og bitter 
Kamp for det daglige Udkomme. Hvad enten det skyldtes svigtende 
økonomisk Sans, eller hans Indtægter virkelig var for smaa til at 
udrede baade Sønnens Underhold, hans egen Husholdning og de 
mange Rejser, saa var Resultatet i hvert Fald en konstant Penge
mangel og en bestandig Jagt efter Laan og Forskud. Umiddelbart 
efter Hjemkomsten fra Paris havde han saaledes maattet sende et 
Klagebrev til sin gode Ven og Velynder Jonas Collin for at bede 
om 100 Rd. til Hjælp i de første Vanskeligheder. Konfirmations
udgifterne skulde betales, og Jomfru Neiiendam havde kun faa Da
ler i Huset14. Og skønt Kongen havde tilstaaet ham hele den Ekstra- 
understøttelse, han havde bedt om fra Paris, maatte han alligevel i 
Oktober 1832 vende sig til Prinsen og appellere til hans højmodige 
Bistand. Allerede tidligere havde Prins Christian paa forskellig Vis 
laant ham Penge, ialt 550 Specier, saa det er forstaaeligt, at Tanken 
om Tilbagebetalingen af denne Sum bragte Vargas til Fortvivlelse15.

De bestandige Klager og Bønner i Vargas’ Breve kan ofte virke
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pinligt, men undertiden kunde han dog ogsaa optræde som grand 
seigneur og skænke kostbare Gaver. Saaledes da han den 18. Septem
ber 1832 udtrykte sine ærbødige Fødselsdagsønsker for Prins Christian 
og samtidig sendte et Garniture af hvide Topaser fra Brasilien, købt 
i Paris og bestemt som Gave til Prinsesse Caroline Amalie. Hun 
skulde egentlig have haft dem paa sin egen Fødselsdag, den 28. Juni, 
men af Angst for at støde an mod Konveniensen, tillod Vargas sig 
nu at overrække Prinsen dem og lade ham disponere over dem1G.

Uden Tvivl har Prinsen takket Vargas for en saadan Gave ved 
at tilstaa ham en Gratifikation, der kunde udligne noget af hans 
Gæld, og paa samme Maade belønnede Kongen ham, da han i Fe
bruar 1834 forærede Museet en Samling paa 92 Fossilier fra Eng
land og 52 Mineraler fra England, Ungarn, Østrig og Bøhmen17. 
I den Skrivelse, hvormed Vargas havde ledsaget sin Gave, var der 
ikke Tale om nogen direkte eller indirekte Anmodning om Beløn
ning18, men Frederik VI maa ad anden Vej være blevet underrettet 
om, at han trængte til en Pengehjælp for at kunne støtte sin Søn 
ved Forstakademiet i Tharand. Han opfordrede derfor Overhofmar
skal A. W. Hauch til at afgive en Betænkning i Sagen19, og Hauch 
bad Professor Reinhardt vurdere den modtagne Gave20. Dennes 
Votum gik ud paa, at de 30 Planteforsteninger var baade fortrinlige 
og sjældne, og at det for Museet var en højst interessant Akkvisition. 
200 Rd. vilde efter hans Mening være en god Betaling for hele Sam
lingen21. Hauch indstillede derfor til Kongen at tildele Vargas en 
Gratifikation paa 200 Rd. eller eventuelt noget mere, fordi han vilde 
benytte Pengene til sin Søns Uddannelse, og i April 1834 resolverede 
Frederik VI, at der skulde udbetales ham 300 Rd.22.

Det er vel da efterhaanden lykkedes Vargas at faa afviklet sine 
tungeste Gældsposter. Aarene 1832-35 var i hvert Fald prægede af 
den ærligste Vilje til økonomisk Livsførelse, og Størstedelen af Tiden 
tilbragte han i det lille Hus i Hørsholm -  kun 1834 havde han ogsaa 
et Værelse i København23. I de lange Vintermaaneder kunde Tiden 
falde ham lang, men de bevarede Breve til Vennerne rummer ingen 
Klager. Det vigtigste for ham var, at hans kære Søn -  »mein kleiner 
Jäger«24 eller »le dit Chasseur«25, som han ofte kalder ham -  nu 
var kommet ind paa sin rette Bane.

18
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10. KAPITEL

DEN LANGE REJSE 1835—39

1. Forberedelserne.
Da Vargas 1833 havde sendt sin Søn til Universitetet i Kiel, stod 

det ham klart, at deres Adskillelse vilde komme til at strække sig 
over flere Aar. Intet Baand bandt ham nu til Hjemmet, og Tanken 
om en ny Udenlandsrejse, der kunde udfylde Ventetiden og mildne 
Savnet, dukkede frem. Tvunget af sine mange Gældsforpligtelser var 
han imidlertid nødt til foreløbig at leve et tilbagetrukket og nøjsomt 
Liv i Hørsholm, kun nu og da afbrudt af Pligterne i København, 
hvortil han efter sit eget Udsagn ogsaa regnede Selskabeligheden. 
Trods sin Modvilje mod denne maa han alligevel have spillet en vis 
Rolle i det højere diplomatiske Selskabsliv, hvor man feterede den 
vid tberejste, grevelige Kammerherre, Tronfølgerens Ven og minera
logiske Studiefælle. Et Vidnesbyrd herom findes i det besynderlige 
Memoireværk: »Indiscretionen. Aus den Erinnerungen eines patrioti
schen Reptils«1, der bl. a. skildrer et Ophold i København 1835. For
fatteren, den tyske Litterat Wollheim da Fonseca, fortæller her om 
sit Besøg hos den spanske Overceremonimester Grev Yoldi: »in dessen 
gastfreiem Hause ich auch die Bekanntschaft des eben erst von den 
Azoren und Madeira zurückgekehrten und trotz seines iberischen 
Namens danisirten und in der Kopenhagener Gesellschaft sehr be
liebten Marquis Vargas de Bedemar machte. Derselbe war ein, ich 
kann sagen, leidenschaftlicher Mineralog, eine Eigenschaft, die ihn 
mir, der ich gleichfalls schon von meiner Jugendzeit her, als ich in 
Breslau bei Glock er Mineralogie lernte und dieser Wissenschaft mit 
Eifer oblag, befreundete«2.

Vargas maa aabenbart have talt saa interesseret om sine Rejse
planer til de vestafrikanske Øer, at Forfatteren senere har husket 
forkert og troet, at Rejsen allerede havde fundet Sted, medens den 
paa dette Tidspunkt først var umiddelbart forestaaende3. Men Beret
ningen giver et livfuldt lille Billede af Eneboeren fra Hørsholm, saa- 
dan som han virkede, naar han færdedes i den fornemme Verden. 
Det kan iøvrigt ikke undre, at hans Personlighed maatte fængsle 
en ung Mand som Fonseca, der i saa mange Henseender var en 
beslægtet Natur.

I sine Breve til Hertugen fra disse Aar har Vargas fremsat aaben- 
hjertige Udtalelser, der giver Indblik i de Følelser, han ikke turde 
lade komme frem over for andre. Han erklærer her, at Rejser for
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ham ikke blot er en Nødvendighed for Studiernes Skyld, de er ogsaa 
en Modgift mod det triste danske Klima og den kedsommelige danske 
Selskabelighed. Sine Principper tro vil han derfor se saa meget 
som muligt af denne skønne Verden før sin Død4. Den inderste Driv
fjeder til sin rastløse Rejsetrang afdækker han maaske dog i disse 
Ord: »Le bonheur domestique m’est étranger, je le remplace aisé
ment par une vie mobile et occupée sans cesse«5.

Naar Vargas endnu i sine ældre Aar søgte ud til fremmede Lande, 
var det saaledes paa samme Tid en Flugt fra Mennesker og fra Hjem
livets Ensomhed. Da han nu havde tilendebragt Ordningsarbejderne 
i Kabinettet og havde konstateret, at man snart vilde savne Dubletter 
til Bytteforbindelser6, var det derfor kun naturligt, at han, som saa 
ofte før, begyndte at tumle med Rejseplaner, denne Gang mere dri
stige og vidtflyvende end nogensinde.

Det var den gamle Yndlingstanke om en Rejse til Azorerne, Ma
deira og de kanariske Øer, han vendte tilbage til, og i et Brev til 
Prins Christian skitserede han paany en saadan Rejses Formaal, Om
fang og Udgifter. Først og fremmest skulde Prinsens Kabinet forsynes 
med Mineraler og Konkylier, og det kgl. Museum med Mineraler, 
Fisk, Insekter og Fugle, men desuden skulde der skaffes mindre 
Samlinger til det mineralogiske Selskab i Jena samt til det geologi
ske Selskab og Jardin des Plantes i Paris. En grundig geologisk Under
søgelse af hele Økomplekset var dog det videnskabelige Hovedfor- 
maal, og Vargas mente, at den vilde kunne gennemføres paa tre 
Aar. Med en Tjener som Hjælp kunde han nok paatage sig baade 
Indsamlings- og Udforskningsarbejdet. Personlig kunde han raade 
over 600 Rd. aar lig, hvad der var ensbetydende med hans Indtægt, 
naar Sønnens Pension og Afbetalinger paa Gæld var fradraget, og 
han haabede, at Kongen og Prinsen vilde tilskyde ligesaa meget 
hver7.

Denne Gang havde han mere Held med sit Forslag, og efter at 
have opnaaet Prins Christians Tilsagn om Støtte8, indgik han i 
September 1834 med en Ansøgning til Kongen. Den indledende Be
grundelse for hele Projektet meddeler straks det væsentligste For
maal for Rejsen: »Möge man die Gruppe der Azoren, der Insel Ma
dera, und der Canarier als Ueberreste der alten versunkenen At
lantis betrachten wollen, oder als ein eigenes System vulkanischen 
Ursprunges auf führen, so scheint die Naturgeschichte dieser berühm
ten Eilande immer einer der wichtigsten Gegenstände der Erforschung, 
sobald von der physischen Beschaffenheit des von uns bewohnten

18*
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Planeten die Rede ist«9. -  At Atlantis-Myten var et kærkomment 
Studieobjekt for en Mand med Vargas’ Fantasi, kan ikke vække 
Forundring, men ogsaa en Forsker som Humboldt hævdede det be
rettigede i at beskæftige sig dermed: »Dem neugierig regsamen Gei
ste des Menschen sey es bisweilen erlaubt, aus der Gegenwart in die 
Vorzeit hinüber zu schweifen, zu ahnen, was noch nicht klar erkannt 
werden kann, und sich an den alten, unter vielerlei Formen wieder
kehrenden Mythen der Geognosie zu ergözzen«10. -  I sin Ansøgning 
fremhævede Vargas da ogsaa, hvorledes disse Atlanterhavsøers Dan
nelse og Oprindelse, Vulkanernes Art og Lavaens Natur endnu var 
næsten ukendt, skønt adskillige Forskere havde besøgt dem, der
iblandt Humboldt. En Rejse som den projekterede, foretaget i viden
skabeligt Øjemed, maatte derfor afgjort vække det litterære Europas 
Opmærksomhed, og Vargas understregede desuden, hvilke mineralo
giske Skatte, Konkylier, sjældne Fugle og Fisk der kunde bringes 
med hjem. Han anslog Rejsen til at vare 2 Aar med et aarligt Til
skud paa 400 Specier11.

Direktionen for Fonden ad usus publicos, som fik tilstillet An
søgningen til Erklæring, mente sig ikke kompetent til at afgøre, hvor
vidt en saadan Rejse kunde bringe Udbytte for Videnskaben, og 
om den derfor fortjente Understøttelse af det offentlige. Man und
lod ikke at bemærke, at hvis den fornødne Sum fuldt ud skulde ud
redes af Fondet, vilde det betyde, »at mange haabefulde unge Mænd, 
som danne sig, deels til Embedsklassen, deels til den lærde Stand, 
maatte møde Afslag i næste Aar«12. Denne temmelig forbeholdne 
Erklæring var undertegnet af Direktionsmedlemmerne Møsting, 
Moltke og Collin, men den var aabenbart ikke efter Kongens Ønske, 
for den blev den 11. November tilbagesendt med følgende Paa- 
tegning: »Da Vi ansee indbemeldte af Kammerherre Grev Vargas 
Bedemar projecterede Reise at ville blive til Nytte for Videnskaben«, 
paalægges det Direktionen for næste Aar at bringe Supplikanten i 
Forslag til en aar lig Understøttelse af 800 Rd. paa 2 Aar13. Skønt 
den officielle Resolution først faldt 16. Maj 183514, kunde Vargas 
derfor allerede i Januar meddele Collin, at han forleden ved Kon
gens Bord af Møsting havde faaet at vide, at hans Rejse var beslut
tet15. Han kunde nu roligt gaa i Gang med de endelige Forberedelser.

Da det var Samtalerne med Humboldt, der havde opflammet 
Vargas’ Lyst til at besøge de vulkanske Øer ved Afrikas Vestkyst, var 
det kun naturligt, at han ved Planernes Genoptagelse satte sig i For
bindelse med ham og Cordier, som begge havde været dernede og



— 277 —

kunde give ham baade praktiske og faglige Raad16. Men ogsaa 
mange hjemlige Forhold skulde bringes i Orden før Afrejsen. Først 
og fremmest krævede de løbende Forretninger ved Prins Christians 
Kabinet en paalidelig og kyndig Tilsynsmand, som blandt andet 
kunde forevise det under Vargas’ Fraværelse. Der var af og til Ud
lændinge, som ønskede at se det17, og der kom stadig nye Sendinger, 
som skulde indlemmes i Samlingen. Vargas havde saaledes for nylig 
gennem den danske Vicekonsul A. Fox i Falmouth faaet Løfte om 
en Række Mineraler fra Cornwall18, og fra Island havde Prins Frede
rik sendt en Kasse med Produkter fra Hekla19. Som sin Vikar i 
Inspektørstillingen foreslog Vargas Ludvig Holberg Olufsen, der var 
ham bekendt som en retskaffen og veluddannet Mand, og som var 
Elev af den berømte østrigske Naturforsker F. Mohs20. Da Olufsen 
senere blev knyttet som Underinspektør til Kabinettet, er det sand
synligt, at det blev ham, der kom til at udføre Vargas’ Arbejde i 
disse Aar, men muligt er det ogsaa, at Zoologen H. H. Beck overtog 
Omsorgen for Mineralerne. Beck var allerede knyttet til Prins Chri
stians Konkyliekabinet21, saa at det kunde være nærliggende at an
vende ham som Vikar, og der er i hvert Fald bevaret en Instruks fra 
Vargas til ham kort før Afrejsen til Madeira, hvori der anføres de
taljerede Bestemmelser om en Samling forstenede Konkylier, der 
skulde forsendes til Paris og fordeles til de respektive franske Viden- 
skabsmænd og Societeter22.

Mere Hovedbrud havde Vargas af den store Mineralsamling, der 
efter Konferensraad P. J. Monrads Død i Januar 1834 skulde af
hændes til den højst bydende. Monrad havde selv vurderet den til 
10-11.000 Specier, og hans Enke mente derfor, at 6000 Specier var 
et rimeligt Forlangende, men Vargas vilde ikke give mere end 1000, 
hvis den skulde købes til Kabinettet. At forsøge at sælge den stykke
vis vilde kræve et umaadeligt Offer af Tid og Arbejde, og Resul
tatet vilde dog blive ringe i Forhold til de altfor store Forventninger. 
Han var derfor oprigtigt ked af at have indladt sig paa denne Sag 
og havde naturligvis daarlig Tid midt i sine Rejseforberedelser23. 
Der kom da heller ingen Afgørelse før efter Fru Monrads Død 1839. 
Da Vargas paa dette Tidspunkt fik Lejlighed til i Ro at gennemgaa 
den, maatte han indrømme, at den var værdifuldere, end han først 
havde ment24.

Kort før sin Bortrejse forærede Vargas Kongen nogle Mineraler 
og tre smaa Æsker med slebne Stene, som omfattede en komplet 
Opalsamling paa 36 Stykker fra Færøerne samt Agat er, Kalcedoner
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og Jaspis fra forskellige Lande25. Denne Gave var ' naturligvis et 
Udtryk for Taknemmelighed over for Frederik VI, men Vargas 
haabede sikkert ogsaa paa en Belønning i klingende Mønt. I For- 
staaelse heraf henstillede A. W. Hauch til Kongen, at der blev til
delt Vargas en Paaskønnelse, fordi han netop stod foran en lang 
Rejse, »om hvis store Nytte for Videnskaben den berømte Natur
forsker, Humboldt, saa fordeelagtigen har yttret sig«26, og Kongen 
bevilgede derefter en Gratifikation paa 200 Rd. Sølvmønt27.

I Vinterens Løb havde Vargas desuden overdraget det natur
historiske Museum et Polarisations-Instrument og et Gomometer28, 
og Reinhardt viste til Gengæld saa megen Imødekommenhed, at han 
skriftligt meddelte ham forskellige Oplysninger om, hvorledes zoolo
giske Genstande bedst kunde indsamles og opbevares samt forærede 
ham en Bog om samme Emne29.

Foruden de her nævnte praktiske Forberedelser til Rejsen, var 
der andre Bekymringer af mere personlig Art, der optog Vargas. 
Naar man betænker, at han paa dette Tidspunkt var en Mand paa 
67 Aar, og at det langtfra var en ufarlig Ekspedition, han skulde 
drage ud paa, kan det ikke undre, at han før sin Bortrejse ønskede 
at træffe Bestemmelse for sine Efterladenskaber i Tilfælde af sin 
Død. I Skiftepapirerne fra hans Dødsbo findes da ogsaa Udkastet 
til et Testamente, undertegnet Søborg d. 22. Marts 1835, hvori han 
indsætter Oberstløjtnant C. H. v. Sommer til sin Eksekutor30 og 
udtaler Haabet om, at Collin og Adler i paakommende Tilfælde vil 
hjælpe til Udførelsen af hans Dispositioner. Han ønskede saaledes, 
at Meddelelsen om hans Død straks skulde sendes til Slægtens Over
hoved, Hertug Vargas Machuca, ledsaget af den Oplysning, at der 
var mere Gæld end Formue i Boet. Vargas udtalte samtidig, at Søn
nen ikke kunde vente nogen Støtte fra Familien, men da Edmunds 
Skæbne laa ham tungt paa Sinde, bad han Kongen og Kronprinsen 
sørge for, at Studierne i Tharand kunde blive gennemført. Familie- 
papirerne skulde overgives til Sønnen, og Vargas tilføjede her den 
overmaade vigtige Oplysning om deres Skæbne: »Der Duc Vargas 
hat alle anderen (a: Dokumenten) mich, und also auch Edmund 
betreffende, noch andere sind im Istituto degli Spagnuoli in S. Gia
como, in Neapel niedergelegt, und müssen daselbst bleiben; man 
kann davon aber stets vidimirte Copien durch die Familie beziehen, 
mit der ich überhaupt Edmund bitte sich in der Zukunft in Corre
spondes zu setzen«.

Bohavet var let at fordele, da han kort og godt maatte erklære:
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»Die Mobilien gehören (wie Søborg) meiner Hausjungfer Frl. An
toinette Neiiendamm«. Af de øvrige Ejendele skulde Mineralsamlin
gen sendes til Hamburg og sælges paa Auktion, medens de slebne 
Ædelstene efterhaanden skulde afhændes herhjemme. De uslebne te
stamenterede han til Oberstløjtnant v. Sommer, og Prins Christians 
Breve samt forskellige Ordner og Udmærkelser skulde tilbageleveres.

Dette i flere Henseender ejendommelige Dokument er ikke under
skrevet af Vidner og ikke konfirmeret, saa at det er uden juridisk 
Gyldighed. Det kom da heller aldrig til praktisk Anvendelse, men 
blev først fundet i Oberstløjtnant v. Sommers Dødsbo 1851, fire Aar 
efter Vargas’ Død31. For Eftertiden har det faaet sin store Betydning 
gennem de Oplysninger, det meddeler om Vargas’ private Forhold, 
•>m hvilke man ellers er saa sparsomt underrettet. Naar Vargas her 
erklærer, at hans Søn ikke kan vente at faa Støtte fra sin Slægt, er 
det kun naturligt. Man kan nemlig af hans Breve til Hertugen se, 
at han aldrig har meddelt denne det mindste om Barnets Eksistens. 
Et uægte Skud paa den ældgamle Stamme vilde næppe have be
haget »Slægtens Overhoved«, og Vargas har derfor foretrukket at 
tie, saa længe han selv kunde sørge for sin Søn. Skulde Edmund nu 
blive alene og faa Brug for Familiepapirerne, maatte Hemmeligheden 
dog frem i Lyset, men Vargas har haft større Tillid til Kronprinsens 
faderlige Omsorg end til Hertugens Velvilje.

Testamentet viser endvidere, at den elegante Hofmand stadig var 
saa forarmet, at han boede i sin Husbestyrerindes Hjem og benyttede 
hendes Indbo. Ikke desto mindre var han Ejer af en fin Samling 
Mineraler og Ædelstene. Disharmonien i en saadan Livsform fore
kommer grel, men passede maaske i Grunden godt for Vargas’ 
uborgerlige Temperament. Ved Afrejsen fra Danmark behøvede han 
da ikke at føle sig tynget af Omsorgen for sit jordiske Gods. Kun 
Bekymringen for Sønnens Fremtid kastede Skygger over de glade 
Forventninger om nye Oplevelser, der fyldte hans Sind.

2. Madeira og Porto Santo.
Da Vargas havde beskikket sit Hus, baade det private i Hørs

holm og det officielle i København, var han rede til at drage ud paa 
den lange Rejse. Madeira var første Station paa Vejen, og efter en 
Maaneds Forløb, hvor han havde lidt meget af Søsyge, ankom han 
den 1. Juni til Hovedstaden Funchal1.

Skønt Varmen i Juni Maaned var stærk, forekom den ham ikke
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værre end i Italien, og Luften paa de højereliggen'de Steder var 
frisk, ja  i Bjergene ligefrem kold, saa at Klimaer var samlede 
paa denne Ø 2. Vegetationen var ganske tropisk, og i et Brev til 
Collin giver Vargas Udtryk for sin Glæde over Naturens Skønhed: 
»Es ist, als wenn man hier gar nicht sterben könnte!«3 Han følte sig 
lykkelig ved atter at være under mildere Himmelstrøg, og en Nydelse 
var det igen at smage den ædle Druesaft til sin daglige Kost. Madeiras 
Vine faar en Lovsang, særlig Malvoisir, der forekommer ham den 
bedste af alle, men han roser desuden en ny, der kaldes Tinto, »ein 
excellenter Magenwein!«4 Midt i alle Herlighederne mindes han dog 
undertiden med et Suk, at han kun er en Gæst, der paany skal vende 
tilbage til det kolde, taagede Norden, og han forstaar ikke, hvordan 
det vil blive muligt at leve under en anden Himmel5.

Vargas var blevet modtaget med stor Gæstfrihed af den danske 
Konsul J. W. Selby og af Øens Guvernør, le Chevalier d’Albuquerque, 
der fra den portugisiske Regering havde faaet Ordre til at støtte hans 
Undersøgelser paa det bedste6. Mousinho d’ Albuquerque omtales 
ogsaa af andre Rejsende som en Mand, der baade var yderst hjælp
som og ret kyndig i geologiske Spørgsmaal7. Da han senere skulde 
sejle til Lissabon for muligvis at fortsætte som Vicekonge til Indien, 
fik Vargas ham til at love, at han derovrefra vilde sende Konkylier 
til Naturaliekabinettet og Fugle til det kgl. Museum8, d’Albuquerque 
blev imidlertid i Stedet for udnævnt til Indenrigsminister i Portugal. 
Efter kun 4 Maaneders Forløb maatte han gaa af paa Grund af de 
urolige politiske Forhold og fandt nu Tid til at dyrke sine viden
skabelige Interesser under et stille Landliv ikke langt fra Lissabon9. 
Vargas havde af Jena-Selskabet faaet overdraget nogle Patenter, 
som han kunde anvende efter eget Skøn, og han benyttede Lejlig
heden til at udnævne d’Albuquerque til ordentligt Medlem, fordi 
han mente, at en saadan Mand ved en eventuel Forflyttelse kunde 
blive nyttig for baade de københavnske og jenaiske Samlinger10.

Med uforfærdet Udholdenhed var Vargas straks begyndt paa 
Løsningen af de Opgaver, han havde paataget sig, men store Van
skeligheder mødte ham under hans Udforskninger af Madeira. Det 
var forbundet med megen Fare at trænge ind i Øens Indre. Stejle 
Klippesider, utilgængelige Kløfter og Flodlejer, som var opfyldt af 
Stenblokke, vidnede om Fortidens vældige Jordrystelser. Dertil kom, 
at man paa Udflugter maatte føre al Proviant med sig, og at der 
ingen Mulighed var for at faa Tag over Hovedet om Natten11. 
Alligevel lykkedes det Vargas at gennemføre sine Undersøgelser, og
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Resultatet af hans geologiske Iagttagelser paa Madeira og Porto 
Santo foreligger dels i en Rapport til Kongen fra December 183512, 
dels i det lille Skrift: »Resumo de observaçôes geologicas«, som han 
1837 udgav i Lissabon, og som ogsaa indeholder hans Bemærkninger 
om Azorerne13.

Vargas’ Formaal var at naa til en Løsning af det gamle Strids- 
spørgsmaal, om der i præhistorisk Tid mellem Europa og Amerika 
havde eksisteret et Kontinent eller en stor 0 ,  som var blevet op
slugt af Havet, og om de Øgrupper, der nu findes i det østlige 
Atlanterhav, er Rester af dette sunkne »Atlantis«, eller om de er 
hævede op fra Havbunden ved vulkanske Eruptioner. Med Hensyn 
til Madeira og Porto Santo mente han straks at kunne konstatere, 
at de tidligere havde været forenede, men var blevet adskilte ved, at 
en uhyre Strækning sank i Havet. Det Krater, der havde foraarsaget 
denne Katastrofe, havde ikke været beliggende paa en af Øerne, 
men maatte findes paa Atlanterhavets Bund. Som Beviser for M a
deiras oprindelige Sammenhæng med Porto Santo anførte han den 
beslægtede Vegetation paa begge Øers Kyster, Klippeformationernes 
Ensartethed, den fælles Basis af Kalk og Konkylier og Symmetrien i 
deres Basaltdannelser. En Overensstemmelse af mere negativ Art var 
det, at ingen af Øerne havde udprægede Vulkaner eller Lavastrømme. 
Paa Madeira mente han desuden at have fundet en Kalksten med 
Rødder og Grene fra de gamle Skove, som nu var sunket i Havet.

Vargas’ Bevisførelse for Øernes geologiske Samhørighed falder 
ikke sammen med den Fremstilling, der 1825 var blevet givet af 
E. Bowdich i hans grundige Beskrivelse af Madeira og Porto Santo14. 
Vargas kendte dette Arbejde, for han polemiserer mod Enkeltheder 
deri. Bowdich opfattede i Modsætning til ham Porto Santo som en 
vulkansk Nydannelse fra Havbunden15, men i deres Syn paa Ma
deira var de enige. Ogsaa Bowdich mente, at Øen havde »pre-existed 
as a mass of transition, or probably of primitive and transition rocks, 
afterwards rent by a marine volcano, which covered and elevated the 
island by successive streams and ejections of basalt and tufa«16. 
Netop denne Forklaring ønskede Vargas at kunne anlægge for hele 
det østatlantiske Arkipelag, han vilde undersøge.

Hans Rejse havde dog et Formaal af ikke mindre Vigtighed end 
de geologiske Undersøgelser, nemlig Indsamlingen til Museerne. Der 
kunde paa Madeira skaffes en Del Mineraler og Fisk. Af den sidste 
Slags af gik der en Tønde til Prof. Reinhardt, men Vargas var bange 
for, at det vilde være vanskeligt at faa dem hjem i god Stand. En
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engelsk Dame, Miss Young, der købte Fisk til Zoological Society i 
London, havde raadet ham til at forsende dem i Brændevin og havde 
forsikret, at de paa denne Maade kunde holde sig Maaneder igen
nem. Til yderligere Sikkerhed lod Vargas sine Fisk ligge nogen Tid 
i en anden Brændevin end den, de skulde sendes i, og skønt Trans
porten var Maaneder undervejs, kom de velbeholdne til Danmark17.

Af Insekter og Fugle var der kun faa, og Konkylier var yderst 
vanskelige at skaffe, fordi Bjergene gik lodret ned i Vandet. Kun 
paa Øens eneste tilgængelige Kystside lykkedes det at samle nogle 
Eksemplarer18, og Reinhardt fik da en ny Sending, bestaaende af 
Fugle fra Porto Santo, af Konkylier og af Landsnegle. Disse sidste 
fandtes i uhyre Mængder, dog væsentlig af samme Slags, og i hvert 
Fald langt fra de 120 Arter, som et engelsk Værk havde angivet. 
»Was man doch alles zusammenlügen kann!« udbryder Vargas i 
hellig Forargelse over en saadan Overdrivelse19.

Ogsaa Prins Christians Kabinet modtog en Samling Konkylier og 
Mineraler20, og foruden disse Resultater, som kom Danmark til 
Gode, havde Vargas det Held til Gavn for Portugals Regering at 
finde et Brunkulsleje paa Øen21. Han opnaaede derigennem at vække 
en smigrende Opmærksomhed om sin Person. En portugisisk Avis 
fremhævede Betydningen af en saadan Opdagelse, fordi Madeira hid
til havde maattet importere store Kvanta af Brændsel, og Bladet 
erklærede, at man imødesaa hans fortsatte Efterforskninger med 
megen Interesse22.

Den 1. September var Vargas’ Arbejde afsluttet paa Madeira23, 
og han var allerede begyndt at mærke, hvorledes Pengene smuldrede 
væk. Det var de mange Englændere, der satte Priserne i Vejret, og 
før sin Afrejse maatte han skrive til Møsting og anmode om at faa 
den anden Portion paa 400 Specier fra Fonden ad usus publicos ud
betalt til 1. Januar 183624.

Samtidig afgik andre Breve til Vennerne i Danmark25 og desuden 
en kort Beretning til Kongen om hans Ekskursioner paa Madeira. I 
denne Skrivelse fremsatte han ogsaa Ønsket om at opnaa Tilladelse 
til at bære den danske Hofjægermesteruniform under sin Rejse. Den 
vilde være gavnlig for hans Sundhed og især lette ham Adgangen 
til adskillige prominente Personligheder, hvis Velvilje kunde have 
Betydning for ham26. Frederik VI gav beredvilligt Tilladelsen27, 
men Vargas fik ingen Glæde af den, da Uniformen ved en Mal
konduite hos det portugisiske Toldvæsen blev liggende i Lissabon saa 
længe, at han ikke modtog den før end ved Rejsens Afslutning28.
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3. Azorerne.
Fra Madeira fortsatte Vargas til Azorerne og landede den 17. No

vember paa Øen San Miguel efter en meget haard 9 Dages Overfart. 
Han havde været søsyg til Døden, Stormen var undervejs steget til 
en Orkan1, og kort efter at han var kommet i Land, oplevede han 
et Uvejr af saadanne Dimensioner, at de efter hans eget Udsagn ellers 
kun findes i Jævndøgnsegne eller paa Vernets Malerier!2 Men Maa- 
let var Møjen værd. Havde Madeira været som et stort Drivhus med 
alle tropiske Vækster, saa var Klimaet her mildere3, og fra Øens 
Hovedstad Ponte Delgada havde man maleriske Udsyn til Bjergene 
og til »Armidas Haver«, der slyngede sig ud og ind imellem de vul
kanske Kegledannelser4.

Det første, Vargas tog fat paa efter sin Ankomst, var at udarbejde 
den tidligere omtalte Rapport om Resultatet af sine geologiske Ob
servationer paa Madeira og Porto Santo, og i December 1835 sendte 
han den til Frederik VI, ledsaget af sine bedste Nytaarsønsker5. 
Kongen overdrog A. W. Hauch at takke for denne Skrivelse og gav 
ham Vargas’ Beretning til Anvendelse i videnskabeligt Øjemed6. 
Hauchs Svar til Vargas var som altid præget af megen personlig 
Varme, og han sendte den opmuntrende Meddelelse, at han havde 
overgivet Manuskriptet til Videnskabernes Selskab, dog uden at til
lade dets Offentliggørelse eller Trykning7. Den lille Afhandling nød 
senere den Ære at blive oplæst af H. C. Ørsted paa et Møde i Viden
skabernes Selskab8.

Efter Rapportens Afsendelse gik Vargas straks i Gang med at an
stille nye Observationer. Det var især de endnu virksomme Vulka
ner, som gjorde de geologiske Forhold saa interessante paa San 
Miguel. Han undersøgte derfor et af de store Kratere, det berømte 
»Vale das sette cidades«, de syv Byers Dal, som havde tre tydelige 
Rækker Mure med koncentriske Mellemrum mellem Væggene, saa 
at Formen nærmest lignede Bladene i en Artiskok. I den inderste 
Kreds laa to Søer, adskilt ved en smal Tange. Den hele Formation 
var efter hans Mening et karakteristisk Eksempel paa de nye Kegle
dannelser, der finder Sted i alle Vulkaner, og paa deres stadige Af
sætning af cirkelformede Mure. Desuden besøgte han de berømte 
hede Kilder (Furnas) og konstaterede med en vis national Stolthed, 
at deres Drypstensformationer i Skønhed ikke kunde maale sig med 
de islandske9.

Men det var ikke som interesseret Turist, Vargas var kommet til 
San Miguel. Han havde i Sinde at udforske hver enkelt af de mange
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Øer, der hørte til Azorernes Gruppe, en i flere Henseender farlig 
og vanskelig Opgave. Takket være den portugisiske Regerings In
teresse for hans Undersøgelser havde alle Embedsmænd faaet Ordre 
til at staa ham bi, og ligesom paa Madeira og Porto Santo mødte han 
derfor overalt den største Hjælpsomhed og Gæstfrihed, saa at det 
lykkedes ham at gennemføre sine dristige Planer10.

Han begyndte med fra San Miguel at gøre en Udflugt til Øen 
Santa Maria, hvor han havde hørt, at der skulde findes primitive 
Klipper (rocha primitiva), som havde optaget Geologernes Fantasi 
meget. Efter hans Mening var der imidlertid intet, der tydede paa 
en saadan Forekomst, men Øen mindede ham baade ved sine Jord
bundsforhold og ved sin Mangel paa Lava og Vulkaner i en paa
faldende Grad om Madeira11. Fra Santa Maria fortsatte han til 
Terceira, hvor han fejrede Kongens Fødselsdag den 28. Januar 1836 
i Generalguvernøren, Baron de Vallongos Hus12. Herfra sendte han 
i Marts et langt Brev til Prins Christian med en indgaaende Beskri
velse af Øens mærkelige vulkanske Formationer og øvrige Jordbunds
forhold. Han havde nu samlet saa mange Mineraler, at der alene fra 
Terceira kunde afsendes 4 Kasser, og han fremhævede med Stolt
hed, at de Nyerhvervelser, der efterhaanden naaede til Amalienborg, 
vilde blive af enestaaende Betydning for Geognosien i alle Spørgs- 
maal om Vulkaner. Efter Aftale med H. C. Ørsted havde han des
uden foretaget Barometermaalinger baade her og paa de andre Øer, 
og Ørsted havde lovet at kalkulere Højderne efter sine Formler13.

Over de stærkt vulkanske Øer San Jorge og Pico kom Vargas 
den 11. Maj til La Horta paa Øen Fayal, men kun for Dagen efter 
at fortsætte til det fjerne Flores, hvorhen fremmede ellers sjældent 
naaede14. Man ansaa Overfarten dertil for et meget farligt Foreta
gende, fordi Golfstrømmens sidste Bølger her mødtes med Oceanets 
andre stærke Strømme, saa at de atmosfæriske Forhold var aldeles 
uberegnelige og underkastet voldsomme Svingninger. Tilskyndet 
af De forenede Staters Konsul Mr. Dabney, der var Azorernes første 
Mand og alle Rejsendes trofaste Støtte, besluttede Vargas at be
nytte den heldige Omstændighed, at en Hvalfanger netop skulde 
afsejle til Flores15. Skønt han saaledes kun fik een Dags Ophold paa 
Fayal, naaede han at faa afsendt en ny Tønde med Fisk til Rein
hardt og den 10. Kasse Mineraler til Prins Christian16.

Paa Overfarten til Flores havde Vargas den interessante Ople
velse, at en Hval blev observeret, som man vilde prøve at fange. 
Mandskabet sprang i Baadene og forfulgte den, men da det var lyk-
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kedes at harpunere den5 knækkede Jernet af, og Uhyret forsvandt 
i Dybet. Dagen efter, den 14. Maj, naaede man til Flores, denne 0 ,  
der var utilgængelig de 8 Maaneder af Aaret og derfor havde et 
Skær af Eventyret over sig. Vargas’ Mod til at trodse Farerne blev 
rigeligt belønnet, for Flores var ganske forskellig fra de øvrige Azorer, 
og han troede her at finde Beviset paa sin Hypotese om det sunkne 
Atlantis17.

I et Brev til Prins Christian fra 27. Maj giver Vargas, som han 
plejer, en grundig Beskrivelse af Øen. Den havde ikke de ellers saa 
almindelige sønderrevne Klippeformer. Bjergenes blødt rundede Bøl
ger gled over i hinanden og var dækkede af Tjørnekrat og Grøn
svær, Cedertræerne løftede deres Kroner mod Himlen, og hvide 
Smaahuse laa spredt over det grønne Tæppe. Den fortjente saaledes 
det smukke Navn Flores, som de første Søfolk gav den. Men længere 
inde paa Øen fandt han en uhyre Mængde takkede og spidse Klippe
formationer, om hvilke hans Instinkt straks sagde ham, at her skjulte 
sig Nøglen til Gaaden. I et af Bjergene opdagede han da ogsaa virke
lig en »schiste argileux primitif très silicieux, en couches verticales, 
presque tout pur«, og Fundet af denne gamle Skifer faar ham til at 
udbryde: »Voilà donc le mot de l’énigme trouvé, et la grande 
question résolue, si les terrains volcaniques des Azores se lient quel
que part aux terrains primitifs«18.

Vargas mente nu, at Øen Flores i sin hele geologiske Struktur 
var nærmere beslægtet med Madeira og Porto Santo end med de 
andre Azorer. Der var det samme Konglomerat af Aske og Pimpsten, 
de samme Tufdynger som paa Madeira, samme smaa Kratere fra ur
gammel Tid. De to Yderpunkter af dette Arkipelag skulde saaledes 
have bevaret mest af deres oprindelige Former, medens de mellem
liggende Øer endnu var prægede af de ukendte, voldsomme Kræfter, 
der havde faaet det gamle Atlantis til at synke i Havet19.

Blandt de synlige Resultater af Besøget paa Flores maa anføres en 
ny Sending Fisk, som efter Vargas’ Mening skulde have særlig In
teresse fra dette Sted, hvor alle Atlanterhavets Strømme mødtes. 
Desuden var han naturligvis stadig ivrig for at finde karakteristiske 
Prøver paa Øens ejendommelige geologiske Forekomster. En af 
disse Ekspeditioner havde nær gjort en Ende paa hans mange Even
tyr, da han en Dag faldt ned af en græsklædt Klippe og stødte sig 
saa slemt, at han i 14 Dage ikke kunde røre sig20. Hans Energi var 
dog stadig ukuelig, og Stenprøvemes Mængde voksede. Ikke uden 
Selvfølelse fremhævede han over for Prinsen, at saadanne Samlinger
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betød meget mere end vage Klippebeskrivelser, der ikke gav noget 
levende Billede af Virkeligheden, og som aldrig lignede hinanden. 
Enhver geologisk Rejse burde først og fremmest ledsages af Indsam
linger. Uden dem var intet videnskabeligt Fremskridt muligt, og 
han glædede sig paa Forhaand til at sammenligne Kabinettets vul
kanske Prøver med de nye, han bragte hjem21.

Men de mange Udflugter var baade besværlige og kostbare. Man 
var nødt til at føre alting med sig, ofte maatte 8-9 Mennesker slæbe 
den nødvendige Bagage, fordi Vejene var saa stejle, at de kun kunde 
tilbagelægges til Fods, og skønt de portugisiske Myndigheder støttede 
ham paa alle Maader, var det undertiden vanskeligt blot at faa 
Husly. Maden maatte hans Tjener Mehrens tilberede, den bestod 
væsentlig i Høns, Æg og Ost22. Udgifterne ved Indsamlingsarbejdet 
maatte under saadanne Forhold blive uforholdsmæssig store, og det 
var ikke mærkeligt, at Vargas’ økonomiske Hjælpekilder var ved at 
slippe op. I en ny Ansøgning, skrevet paa Flores i Maj 1836, for
søgte han derfor at opnaa, at hans toaarige Understøttelse blev for
længet til en treaarig, saa at han kunde faa udbetalt endnu 400 Spe
cier til Rejsens Fortsættelse til de kanariske Øer. Han haabede der at 
kunne finde den endelige Forklaring paa de gaadefulde basaltiske og 
vulkanske Formationer, som saa længe havde beskæftiget Naturviden- 
skabsmændenes Fantasi23.

I Danmark stillede man sig overmaade forstaaende over for Var
gas’ Ønske. Skønt han paa eet Aar havde opbrugt sin 2-Aars Bevil
ling, maatte Direktionen for Fonden ad usus publicos »Ifølge Deres 
Majestæts allernaadigste mundtlige Tilladelse« indstille ham til et 
Tillæg paa 400 Rd. rede Sølv een Gang for alle, og det var sikkert 
kun Kongens Vilje, der bevægede den dertil. Ovennævnte Indstil
ling fik Kongens Underskrift den 18. Oktober 183624, men Vargas 
maatte endnu længe svæve i Uvished om det heldige Resultat af hans 
Ansøgning.

Han fortsatte imidlertid ufortrøden sine Forskningsrejser, og fra 
Flores besøgte han den lille Klippeø Corvo, der kun bestod af eet 
uhyre stort Krater, hvis Lavastrømme naaede lige ned til Kysten. 
Her samlede han en Del Konkylier til Prins Christian, men mere 
Interesse havde det efter hans egen Mening, at han ved Selvsyn 
blev i Stand til at undersøge, hvor megen Tiltro man skulde nære til 
de Sagn, der knyttede sig til Øen. Der var to Traditioner, af hvilke 
den ene gik ud paa, at der paa Bunden af Krateret skulde findes et 
Miniaturebillede af Azorerne. Denne Historie gik igen i alle de gamle
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Krøniker og i flere Geografier, men Vargas konstaterede, at der i 
hvert Fald manglede ikke mindre end fem af Øerne i det saakaldte 
»Billede«. Større Betydning havde det andet Sagn, der berettede, at 
man ved Opdagelsen af Azorerne i 1431 havde fundet en Rytter
statue paa Gorvo med Armen udstrakt mod Amerika. Senere var den 
totalt forsvundet. Nogle havde tænkt sig, at det var en Klippe, som 
fra et vist Punkt skulde ligne en saadan Figur. Vargas lod sig derfor 
føre til det omtalte Sted, men fandt kun en Række Trachyt-Lava- 
søjler, som han gengav i en Tegning til Prins Christian, ledsaget af 
det Spørgsmaal, om det var muligt paa Grundlag heraf at forestille 
sig en Rytter? Han mente, at det gamle Eventyr kun havde faaet 
Lov at leve videre, fordi Corvo i flere Aarhundreder havde været 
ligesaa ubekendt som det indre Afrika25, og hans Opfattelse deles 
da ogsaa af vor Tids Forskere26. Men dette Angreb paa en dyrebar 
og symbolsk Tradition skulde senere fremkalde en Storm af Vrede 
mod Vargas fra portugisiske Historikeres Side og foraarsage en skarp 
Anmeldelse af det lille Skrift, hvori han havde fremsat sin Op
fattelse27.

Ogsaa paa de andre Øer blomstrede Sagnenes Flora frodigt, og 
det var overalt Vargas en Fornøjelse at afkræfte dem. Han hen
vendte sig til de civile og gejstlige Autoriteter samt til de ældste 
Indbyggere paa Øerne for gennem dem at faa reelle Oplysninger, 
og Resultatet var, at ingen kendte de mærkelige Historier, der f. Eks. 
havde optaget Humboldt saa meget28. Der var ingen Grotte paa 
San Miguel, hvor man skulde have fundet Spor af Urbeboere, ingen 
fønikiske eller semitiske Indskrifter. Man havde ikke paa Santa Maria 
fundet Ichtyosaurer eller Levninger af større Rovdyr, og det var en 
Fabel, at der paa Flores skulde have været en Vase med kartagenien- 
siske og cyrenaiske Mønter29. Humboldts mange Spekulationer over 
Kartageniensernes og Fønikernes Sejlads havde derfor været spildte30. 
Vargas benyttede samtidig Lejligheden til at raillere over Kaptajn 
Boid, der i sin Beskrivelse af Azorerne havde »samlet paa Fadæser« 
ligesom saa mange andre, og han hævdede, at Naturen paa disse Øer 
var rig nok til at undvære Fantasiens Vidundere31. Han kunde dog 
glæde Antikvarerne med, at man under de tykkeste Rødder af Ceder
træerne paa Flores og Corvo havde fundet regelmæssigt tilhugne 
Møllesten, hvad der var saa meget mærkeligere, som man aldrig 
paa nogen af Øerne havde opdaget mindste Spor til Beboelse før 
Portugals og Spaniens Tid32.

Blandt de ovenfor omtalte Fortællinger om Azoremes tidligere
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Historie er der adskillige, der umiddelbart bærer Præg af at tilhøre 
Sagnverdenen. Men Beretningen om et Fund af kartageniensiske og 
cyrenaiske Mønter var dog ikke kun en Fabel, som Vargas paastod. 
Det var den svenske Forsker Johan Podolyn, der 1778 i »Det Göthe- 
borgska Wetenskaps och Witterhets Samhällets Handlingar« gav den 
tidligste Fremstilling af Møntfundet paa Corvo 1749, og hans Op
lysninger grundede sig ikke blot paa et direkte Studium af Mønterne, 
af hvilke flere var i hans Eje, men ogsaa paa Vidnesbyrd af en saa 
kyndig Kender som den spanske Numismatiker Pater Florez. Først 
den nyere Tids Forskninger har imidlertid villet erkende den histo
riske Værdi af denne Beretning33, som ikke blot Vargas, men ogsaa 
hans Samtid og Eftertid stillede sig saa tvivlende overfor.

Efter sit betydningsfulde Besøg paa Flores vendte Vargas -  an
tagelig i Juli -  med en Hvaldamper tilbage til Fayal, hvor han kom 
til at bo i Mr. Dabneys gæstfri Hjem i La Horta. Denne Gang vilde 
han underkaste Øen en nøjere Undersøgelse. Han troede i Begyn
delsen, at den var uden tilsyneladende Basis og kun bestod af de 
Masser, Vulkanerne havde udspyet, men senere opdagede han Ba
salten som Underlag for den trachytiske Lava34. Fra Fayal gjorde 
han en Udflugt til Øen Pico, hvis store Vulkan han vilde bestige, 
fordi han ansaa den for at være det mærkeligste Fænomen paa Azo
rerne. Fra Midten af dens Krater hævede sig en Kegle 300 Fod op 
over Kraterranden, og fra denne »Sukkertops« pyramideformede 
Spids udvikledes stadig Svovldampe. Iagttagelsen af selve Kraterdan
nelsen gav ham Anledning til nogle kritiske Bemærkninger over 
v. Buchs saakaldte Hævningskratere og Humboldts Beskrivelse af 
Pie de Teyde35.

I September 1836 besøgte Vargas Graciösa, og der var saa faa 
Forbindelser til denne 0 ,  at han efter flere Ugers forgæves Venten 
selv maatte fragte et Skib. Han var dog lykkelig over at have gen
nemført sit Forsæt trods Udgiften, for midt paa Øen fandt han en 
gammel Skifer, der var endnu renere og mindre kiselholdig end den 
paa Flores, og som laa i tydelige, meget udstrakte, horisontale Lag. 
Spørgsmaalet om Øernes Oprindelse syntes ham nu afgjort, »car ces 
soulevemens volcaniques qui poussent même des granites en haut, 
voudront bien épargner les schistes. On devra toujours les régarder 
comme les premières couches de l’écorce solidifiée«36.

I December Maaned var Vargas vendt tilbage til sit første Ud
gangspunkt, San Miguel, og havde saaledes i Løbet af et Aarstid været 
rundt paa alle de azoriske Øer. Han havde i 8 Maaneder ikke mod-
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taget Breve hjemmefra og ventede afgjort, at der skulde ligge Post 
til ham her37. Under Rejsens store Oplevelser kunde han nu og da 
føle sig ensom, og fra al Sydens Dejlighed længtes han mod sine 
fjerne Venner. Ethvert Livstegn fra dem vakte Erindringer og Gen- 
synshaab, og hans Hjerte trængte til at føle deres Venskab38. Det 
var ham derfor en bitter Skuffelse ikke at finde et eneste Brev ved 
sin Ankomst til San Miguel, og den fuldstændige Tavshed føltes 
dobbelt pinlig, fordi han ventede Svar paa sin Ansøgning og ikke 
vidste, om han vilde faa Midler til at gennemføre sine Rejseplaner. 
Havde han faaet Meddelelsen om, at Understøttelsens Forlængelse 
var blevet bevilget, vilde han være rejst direkte tilbage til Madeira 
for derfra at tage videre til de kanariske Øer, men da han nu var 
uden ringeste Kontakt med Danmark, og der desuden ikke foreløbig 
tilbød sig nogen Skibslejlighed til Madeira, besluttede han at lægge 
Vejen om ad Lissabon. Her haabede han ogsaa at finde den mang
lende Post39.

4. Lissabon.
Nytaarsdag 1837 satte Vargas da atter Kursen mod Europa. Det 

blev en usædvanlig haard Overfart, som varede 27 Dage i Stedet for 
de sædvanlige 6 eller 8. Han ankom lige tidsnok til den 28. Januar at 
kunne fejre Kongens Fødselsdag hos den danske Chargé d’affaires 
Grev Frederik Reventlow, hos hvem han kom til at bo1. Men hans 
Forhaabninger om Breve blev atter skuffede. Der af gik derfor om- 
gaaende en ny Ansøgning til Frederik VI, hvori Vargas brugte al 
sin besnærende Overtalelseskunst til at forklare, at han nu kun mang
lede et Besøg paa de kanariske Øer for at kunne give et fuldstændigt 
og betydningsfuldt Billede af Resterne af det forsvundne Kontinent. 
Hvis man ikke vilde opfylde hans Ønske, bad han Kongen om et 
Forskud paa 600 Specier, som han lovede at tilbagebetale ved sin 
Hjemkomst. Han vilde hellere paalægge sig ethvert Savn end undlade 
at fortsætte et Foretagende, hvoraf en Del af hans videnskabelige 
Ry afhang2.

Faa Dage senere var det Collin, der maatte holde for. Denne 
Rejses Gennemførelse var, hedder det, saa vigtig »als hinge meiner 
Seelen Heil davon ab«, og Vargas besvor Collin ved deres gamle 
Venskab om ikke at lade sig i Stikken. Hele hans Fremtid stod paa 
Spil, og selv om han vidste, at der endnu var noget tilbage at af
betale paa de gamle Forskud, forsikrede han, at han hellere vilde 
sælge Søborg end opgive denne Plan3.

19
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Det er unægtelig med Forbavselse, man hører Vargas tale om 
at sælge Søborg for at dække sin Gæld, naar man af Testamentets 
egne Ord ved, at det ikke var ham, men hans Husbestyrerinde, der 
ejede det4. Collin kan altsaa ikke have kendt det sande Forhold, og 
Vargas har i sin Iver ikke skyet noget Middel for at støtte sine Chan
cer for et nyt Laan. Med vanlig Optimisme troede han sikkert, at 
han ved sin Hjemkomst nok kunde klare det hele.

Naturligvis vendte han sig ogsaa til den Mand, der mere end 
nogen anden var medinteresseret i hans Rejse og havde Indflydelse 
til at hjælpe ham. Prins Christian maatte høre de samme Argumenter 
som Collin, og de samme Planer om et eventuelt Salg af Søborg, idet 
Vargas anmodede ham om et Forskud paa 200 Specier udover det, 
han haabede at faa tilstaaet af Kongen. Som et Bevis paa sin Samler
flid kunde han meddele Prinsen, at han snart vilde afsende 14 Kas
ser med Stenarter fra Lissabon, saa at der nu ialt var ekspederet 22 
til Danmark. Desuden vilde der komme en lille Kasse med Blomster 
og Fjer til Prinsesse Caroline Amalie og en Æske Frø til Prinsessens 
Hofdame, Frk. Walterstorff. Disse Frø var samlede overalt paa Rej
sen, blandt Madeiras Blomster og Azorernes Nellikearter5. Endelig 
af gik der ogsaa en Samling Fugle til Reinhardt6, som i Maj Maaned 
kvitterede for de modtagne Sendinger og bad Vargas skaffe Museet 
alle Slags portugisiske Dyr, samt om muligt bringe en Byttehandel i 
Stand i Portugal7. Da Reinhardts Brev naaede Lissabon, var Vargas 
forlængst borte, og der foreligger intet om, at han under sit næste 
Besøg i Portugal fik udrettet disse Kommissioner.

Trods alle Pengebekymringer befandt Vargas sig udmærket. Det 
skyldtes baade den hjertelige Gæstfrihed, han mødte i det Revent- 
lowske Hjem, og det gode Helbred, han altid kunde glæde sig ved 
paa sine Rejser. Brevet til Prins Christian kunde derfor klinge ud i 
en helt ungdommelig Følelse af Livsmod og Kraft: »ma santé est des 
plus parfaites, et telle que je n’en ai jamais joui. Une vie de fatigues 
et d’efforts est ce qui lui convient de mieux«8.

Fuld af Energi foretog han da ogsaa nogle Udflugter i Omegnen 
for at undersøge Kalkstenarterne og sammenligne dem med Azorer
nes. I selve Byen var der derimod ikke Mulighed for at drive minera
logiske Studier, da den kgl. Mineralsamling endnu laa nedpakket i 
Kasser9. Fra Regeringens Side blev der dog gjort alt for at gøre ham 
Opholdet behageligt. Dronning Maria tilstod ham en særlig Audiens, 
og Landets egentlige Styrer, Indenrigsminister Manuel da Silva Pas
sos ofrede hele seks Timer af sin kostbare Tid for personlig at vise
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ham Kunstakademie t, Biblioteket og det nylig grundlagte Pantheon10. 
Vargas’ Evne til at vinde Mennesker fornægtede sig saaledes heller 
ikke paa denne Rejse, og Grev Reventlow kunde i en Depeche til 
Danmark fortælle, at han havde forstaaet at erobre alle Hjerter11.

Sit ufrivillige 3 Maaneders Ophold i Lissabon benyttede Vargas 
til at udarbejde et lille Resumé over sine Observationer paa M a
deira, Porto Santo og Azorerne, og det udkom som tidligere omtalt12 
i Lissabon under Titlen: »Resumo de observaçôes geologicas«. I 
April Maaned sendte han Prins Christian et Eksemplar13, og den 
lille Bog paa 14 Sider blev det eneste litterære Udbytte af hans lange 
Rejse. Hvorledes den blev bedømt af Samtidens Geologer, skal ikke 
kunne siges, da den hverken synes at være blevet omtalt i Danmark 
eller i Udlandet14. Den fik derimod en meget haard Modtagelse af 
Portugals Historikere, fordi den vovede at angribe den ældgamle, 
symbolske Tradition om Rytterstatuen paa Corvo15. Herhjemme fik 
man Kendskab til den portugisiske Kritik gennem »Augsburger all
gemeine Zeitung«, hvor Bogen og dens Vurdering i Portugal var 
blevet omtalt i en Artikel, der vandrede videre til Københavnsposten, 
som bragte den i Marts 1839. Det danske Referat lyder saaledes: 
»med temmelig megen Selvfølelse (taler Forfatteren) om, hvorledes 
ved hans Iagttagelser alle hine gamle Sagn, det Vidunderlige, som 
man vildet have opdaget paa hine Øer, ligesom sammes historiske 
Mørke, ere forsvundne. Det var Altsammen kun Ghimære, hvad man 
havde fortalt om en Rytterstatue, der havde staaet paa Øen Corvo 
og med udstrakt Arm og Pegefinger viist hen i Retningen mod Ame
rika, og mere andet sligt. Dette var meer end nogen portugisisk 
Kjender af Oldtiden kunde taale. At erklære historiske Traditioner, 
uden noget andet Modbevis end at man ikke havde seet sligt, for 
ikke constaterede Sagn, for Gammelkjærlingsnak, er rigtignok noget 
stivt. Portugiserne ville aldrig tilgive ham dette, selv om han skulde 
opdage nye Vidundere paa sin nuværende mineralogiske Reise i Por
tugal. En af de bedste portugisiske Historiegrandskere, men som ikke 
vil være nævnet, tager fat paa Hr. Greven og beviser ham ved Docu
menter, hvorledes hiin Rytterstatue, som man forefandt ved de azori- 
ske Øers Opdagelse, der indtraf i Aaret 1431, virkelig har existeret«. 
-  Derefter gives der en indgaaende dokumentarisk Bevisførelse for 
Statuens Eksistens, og det fremhæves, at et saadant Monument ikke 
blot er et Vidnesbyrd om Azorernes Ælde, men ogsaa om, at disse 
Øer tidligere har været i en højt dannet Nations Besiddelse. Med

19*
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god Grund undrer Anmelderen sig derfor over, »at Grev Vargas, 
i Stedet for at benegte denne Gjenstand, ikke før har benyttet den 
for sin Yndlingsidee, i de azoriske Øer at finde Levningerne af det 
gamle Atlantis. Maaskee vilde den have afgivet et større Beviis for 
sammes Existents end Forefindeisen af Ur-Leerskifer paa Øen Gra
ciösa, der iøvrigt endnu er meget problematisk«16.

Den sidste Passus tyder paa, at heller ikke Geologerne i Portugal 
vurderede Vargas’ Resultater særlig højt. Hans lille Skrift var afslut
tet med en kort Rekapitulation, hvor han understregede, at den gamle 
Skifer, der var fundet i horisontale Lag i den vestlige Del af Azorerne, 
antagelig var endnu eksisterende Fragmenter af den oprindelige Ba
sis for en stor 0  eller et Kontinent, som var gaaet til Grunde ved en 
mægtig Katastrofe. Denne havde snarere været en Submersion end en 
Løftelse ved Eksplosion17. Mere fik Vargas aldrig sagt paa Tryk om 
Problemet Atlantis, og hans stolte Drømme om at finde en afgørende 
Opklaring af Gaaden, blev ikke virkeliggjort. Men dengang han ud
gav sit lille Arbejde i Lissabon, var det hans Haab, at han ogsaa paa 
de kanariske Øer kunde finde primitive Klipper18, fordi »en saadan 
Opdagelse vil give denne Teori større Udstrækning, Klarhed og 
Styrke«19.

Ud fra dette Synspunkt maatte det forekomme ham overordent
lig vigtigt at faa Midler til at fortsætte Rejsen, og i Marts modtog 
han endelig de længselsfuldt ventede Efterretninger hjemmefra20. 
Foruden de 400 Rd., som allerede i Oktober var blevet ham bevilget 
af Fonden ad usus publicos21, opnaaede han 800 Rd. fra Finans- 
kassen, og det ikke som et Forskud, men som en Understøttelse22. 
Med disse 1200 Rd. havde han uden at paadrage sig nye Gældsfor
pligtelser faktisk opnaaet, hvad han i sin sidste Ansøgning til Kongen 
havde bedt om23, og dertil kom yderligere 400 Rd. fra Prins Chri
stian24. Skønt Vargas sikkert allerede paa dette Tidspunkt kunde se, 
at det alligevel ikke var tilstrækkeligt til Rejsens fuldstændige Gen
nemførelse, fortsatte han i Tillid til senere Hjælp.

Før sin Afrejse til de kanariske Øer skrev han til Dankwart, der 
var blevet Depechesekretær i Udenrigsdepartementet, for ad diplo
matisk Vej at opnaa den samme Beskyttelse fra den spanske Rege
ring, som han hidtil havde faaet af den portugisiske25. Den spanske 
Minister Perez de Castro i Lissabon gav ham da ogsaa en smigrende 
Skrivelse med til Generalguvernøren over Kanarierne26, og i April 
stævnede Vargas paany mod Madeira.
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5. De kanariske Øer.
Havde Rejsen fra Azorerne til Lissabon været usædvanlig haard, 

gik Overfarten til Madeira saa meget behageligere. Den 20. April 
1837 landede Vargas for anden Gang i Funchal efter kun 3% Dags 
Sejlads, og her vilde han afvente den engelske Paketbaad, der skulde 
føre ham til Teneriffa1.

Endnu den 15. Juni var han dog ikke kommet videre, og disse 
Maaneders Ventetid benyttede han til at komplettere sine mineralo
giske Indsamlinger fra Omegnen af Funchal2. Samtidig glædede han 
sig ved at opfriske Bekendtskaber fra forrige Gang, og der er tilfæl
digt bevaret et morsomt lille Øjebliksbillede af hans Gensyn med 
Konsul Selbys Familie. Den senere danske Marineminister Hans Her
mann Grove var paa en Rejse til Vestindien kommet til Madeira og 
var tilfældigvis til Stede den Søndag Morgen, da Vargas frisk an
kommet fra Lissabon stormede op til Konsulens Hjem for at hilse 
paa sine gamle Venner. I sine Erindringer skildrer han Episoden saa- 
ledes: »Da jeg kom tilbage til Selbyes, traf jeg Grev Vargas Bedemar 
hvem jeg 2 Aar før havde fulgt til Madeira. Han kjendte mig igjen 
og erindrede endel, jeg havde fortalt ham om Prins Frederik. Han 
hilste Søstrene Selbye med en Strøm af Kys, Komplimenter og Om
favnelser i min Nærværelse. Jeg fik mange Skænd af dem for at have 
omtalt denne huslige Scene«3.

Sammenstiller man ovenstaaende Skildring med den ulige mere 
ondskabsfulde, som Prof. Johs. Reinhardt nogle Aar senere gav af en 
Gensynsscene mellem ham selv og Vargas, finder man mange Lig
hedspunkter4. Karakteristisk er saaledes ikke blot den sydlandske Hef
tighed i Miner og Gestus, som Vargas udfoldede, men ogsaa den 
danske Tilskuers kølige Kritik og Afstandtagen fra saadanne Over
drivelser. Man faar gennem de to Beretninger et levende Indtryk af 
Vargas’ Væsen, naar han var glad og opstemt, men man forstaar 
ogsaa, at han maatte virke højst forskelligt paa de Mennesker, han 
mødte, og at han i Længden maaske kunde blive trættende.

Inden sin videre Færd mod de kanariske Øer gjorde Vargas 
paany sit Bo op og meddelte Collin Resultatet. Han skrev, at han 
havde regnet med 800 Specier til Resten af Rejsen og derfor an
modet om et Forskud paa 600 Specier fra Kongen og 200 fra Prin
sen, men at man i Stedet havde bevilget ham en ny Understøttelse 
paa 400 Specier fra Kongen og 200 fra Prinsen. De sidste 200 var 
allerede slugt af Rejsen til Lissabon og Madeira samt Opholdet 
begge Steder, saa nu manglede han stadig 400 Specier til Dækning
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af Hjemturen, og han maatte derfor bede Kongen låane sig denne 
Sum. Han kom desuden igen ind paa Planerne om at ophæve 
sin Husholdning i Hørsholm og mente, at man kunde leje Huset 
møbleret ud5.

Der er i dette Brev et Par Punkter, som vækker Forundring. Man 
forstaar stadig ikke, hvordan Vargas egentlig tænkte sig sit Mellem
værende med Jfr. Neiiendam ordnet. Hun var faktisk Ejer af baade 
»Søborg« og dets Indbo, saa at det forekommer temmelig hasarderet, 
naar han taler om at sætte hende paa Pension og leje hendes Hus 
ud eller sælge det6. Maaske har han i samtidige Breve til hende prø
vet at overtale hende til disse Transaktioner, som hun ellers næppe 
uden videre vilde godkende, men da Planen ikke blev til noget, skønt 
Vargas flere Gange senere vendte tilbage til den i sine Breve, kan 
det sikkert aldrig blive opklaret, hvordan den skulde have været 
gennemført.

Man undrer sig desuden over, at Vargas slet ikke synes at huske, 
at han foruden den kongelige og prinselige Understøttelse havde 
modtaget 200 Specier ekstra fra Fonden ad usus publicos og saa- 
ledes virkelig havde opnaaet, hvad han havde ønsket, nemlig 800 
Specier ialt. Hans Regnskabsopstilling blev ikke desto mindre god
kendt, og hans Anmodning venligt modtaget. Den 16. August blev 
der bevilget ham 800 Rd.’s Forskud af Finanskassen7, og for en 
lille Tid var de økonomiske Sorger nu slukket.

Opholdet paa de kanariske Øer kom til at strække sig over et 
Aarstid, og Vargas besøgte ikke blot de større Øer som Teneriffa, 
Gran Canaria og Fuerteventura, men ogsaa de fire mindre: Gomera, 
Palma, Lanzerote og Hierro. Det stadig omflakkende Rejseliv og en 
yderst daarlig Brevforbindelse med Europa har bevirket, at der kun 
er bevaret ganske faa Breve fra Vargas i denne Periode, og da han 
ikke har givet nogen samlet Fremstilling af sine Iagttagelser, er det 
kun spredte Efterretninger, der foreligger om hans Oplevelser her. 
Den 13.-14. August besteg han Teneriffas endnu virksomme Vulkan 
Pie de Teyde, denne vældige Bjergkegle, som Leopold v. Buch saa 
malende kalder: »ein hoher Dom von Trachyt«8. Det var en besvær
lig Opstigning. Vargas siger, at Vanskelighederne undertiden var 
næsten uovervindelige, skønt de ikke rummede nogen direkte Fare. 
Til Gengæld kunde han ikke tænke sig noget interessantere i Verden! 
Han var ledsaget af en af Landets store Ejendomsbesiddere Mr. Co- 
logan, en Ven af Humboldt og v. Buch, og med Selvfølelse beretter 
han, at af ti Rejsende naaede sædvanligvis kun to helt op, -  Resten
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vendte tilbage og fortalte Historier. Den 14. August Kl. 4 om Morge
nen stod han paa Keglens Top, som efter hans Maalinger skulde 
være 12.600 eng. Fod over Havet, men en nærmere geologisk Beskri
velse af Vulkanen har han ikke givet9.

I de kommende Maaneder besøgte han de tre Øer, der ligger vest 
for Teneriffa, Gomera, Hierro og Palma. De to første havde efter 
hans Sigende ikke tidligere været besøgt af Naturforskere. Gomera 
mindede ham i flere Henseender om Madeira, Flores og Santa 
Maria. Den havde hverken Eruptionskegle, Krater eller Lavastrøm
me, men bestod helt af Basalt, hvori der fandtes en betydelig kiselhol- 
dig Formation af problematisk Natur. Øens Centrum var opfyldt af 
et stort Plateau, dækket af rig Vegetation, men næsten hele Aaret 
utilgængeligt paa Grund af de lodrette Klippesider10.

Den lille 0  Hierro, Europas vestligste Punkt, var et udpræget 
vulkansk Centralplateau, spækket med Eruptionskegler og Kratere. 
Dens største Mærkværdighed var dog dens totale Mangel paa Vand
løb. Der fandtes efter Vargas’ Udsagn kun to Cisterner, hvori de ind
fødte opsamlede Regnvandet, som filtreredes gennem vulkansk Tuf. 
Naar man tænker paa den nøgterne Kritik og ligefrem overdrevne 
Skepsis, hvormed Vargas havde mødt de mange Sagnhistorier paa 
Azorerne, undrer man sig unægtelig over den Godtroenhed, hvormed 
han her accepterede Fortællingen om det mirakuløse Træ, der indtil 
1612 skulde have staaet paa Øen. Ved sin magiske Kraft havde det 
tiltrukket Regnskyerne, saa de paa denne Maade forsynede en stor 
Del af Indbyggerne med Vand. Han beretter interesseret, at han selv 
har set Stedet, hvor det voksede, og han tvivler ikke et Øjeblik om 
dets Eksistens. I Øens Arkiv havde han endogsaa set et Dokument, der 
gjorde Rede for, hvordan man havde anvendt Træets Levninger11. 
Vargas har muligvis ikke kendt den topografiske Beskrivelse af de 
kanariske Øer, som den engelske Konsul Coleman Mac-Gregor ud
gav 1831, og hvori denne Fabel tilbagevises som ren Overtro12.

Fra Hierro kom Vargas til Palma, og herfra sendte han i Oktober 
og November Breve hjem til Prins Christian13 og Collin14. Med 
Santa Gruz som Udgangspunkt gennemvandrede han Øen og under
søgte dens berømte, uhyre store Krater, hvoraf v. Buch har givet en 
saa dramatisk Skildring: »unten stürzt rauschend der starke Bach 
über gewaltige Felsblöcke hin, gleich darüber erheben sich die Felsen 
in Zacken und Spitzen, werfen den Auf steigenden von Seite zu Seite, 
und lassen ihn fast überall nur gefährliche Fusstritte finden«15. Vargas 
fortæller da ogsaa, at han aldrig i sit Liv havde været udsat for saa
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mange Farer som paa denne Ekspedition, og at han hefc Tiden havde 
en besynderlig Forudanelse om, at han ikke vilde slippe levende der
fra: »cependant ma tête et mes jambes tinrent preuves!«16 De høje
ste Toppe paa Palma hæver sig mere end 7000 Fod over Havet, og 
selv om Vargas ikke er gaaet saa grundigt til Værks i sine Udforsk
ninger som v. Buch, har hans Videlyst og Sportsiver sikkert ladet 
ham overvinde Vanskeligheder, der vilde have standset Mænd af be
tydelig yngre Alder end ham.

Fra Palma vendte han tilbage til Teneriffa, hvor han antagelig 
opholdt sig i December og Januar for at gennemstrejfe den Del af 
Øen, han endnu ikke havde set. Han manglede nu kun at besøge de 
tre østlige Øer: Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote, og den 
17. Februar 1838 var han naaet til Byen Gaidar paa Canaria. Ogsaa 
denne 0  var præget af de vulkanske Udbrud, der havde formet den, 
og Jordbunden bestod dels af nyere Lavastrømme, dels af Tuf, 
Pimpsten og Basaltdannelser. Vargas besteg Bjergtoppen ved Gaidar 
og vandrede saa ind over Landet. Medens de fleste af hans geologi
ske Meddelelser antagelig er gaaet hen over Hovedet paa Frede
rik VI, har det maaske moret Kongen at høre, at han her fandt en 
veldyrket Landejendom, der i Løbet af 10 Aar havde forvandlet sine 
Brakjorder til Frugtplantager og Kornmarker, saa at 130 Bønder nu 
havde deres gode Udkomme. En saadan Beretning maatte interessere 
Herskeren over et Agerbrugsland, og som en sand Bondeven udbryder 
Vargas om Godset »San Fernando«: »On peut l’appeller le Paradis 
des Iles fortunées«17.

Men det var jo ikke landlige Idyller, han var sendt ud for at op
søge, og han fik ogsaa Brug for sit Mod og sin Udholdenhed, da han 
vilde trænge ind i Canarias vildsomme Bjergegne. Som det vigtigste 
Krater paa Øen nævner han Tiraxana, hvorfra alle Hoved vandløb 
og Dalstrøg havde deres Udspring, og som han mente havde givet 
Øen dens nuværende Form. Mest betagende virkede dog Bjergene 
Texeda og Artenara. Med en ægte romantisk Karakteristik siger 
Vargas, at de forener »toutes les horreurs pittoresques que les érup
tions volcaniques ont jamais produit«18. Ogsaa v. Buch har skildret 
disse utilgængelige og farefulde Snævringer, hvor Landsbyerne ligger 
som Huler ind i Klippevæggene19.

I Marts 1838 var Vargas kommet til Ciudad de las Palmas, Ho
vedstaden paa Gran Canaria20, og herfra gik Turen til Fuerte
ventura. Øen bestod af en Kæde vulkanske Bjergtoppe med Sand 
imellem. Vegetationen var yderst sparsom, fordi Klimaet var tørt,
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men naar der kom tilstrækkelig store Regnmængder, dækkedes Jor
den af en Rigdom af krydrede Urter. løvrigt mente han, at dette ret 
ukendte Sted rummede den største Mærkværdighed af alle Azorerne 
og Kanarierne, nemlig et udstrakt Leje af primitiv Syenit21.

Lanzarote var den sidste 0 ,  Vargas vilde besøge i det kanariske 
Arkipelag, og her fik han Lejlighed til at undersøge Resterne af de 
vulkanske Udbrud 1824. Haris Beskrivelse deraf er dog yderst sum
marisk22. I Juni 1838 var han atter i S. Cruz paa Teneriffa og kunde 
meddele Collin, at han nu havde afsluttet sine Undersøgelser over 
de kanariske Øer og vilde vende hjem23. Det var ham en Skuffelse, 
at han ogsaa her i mange Maaneder havde været uden ringeste Efter
retning fra Danmark, og med en vis Bitterhed, men ikke uden Selv
ironi beklagede han sig til Adler over denne vedholdende Tavshed: 
»Mais il n’est pas si difficile à comprendre, qu’ après une absence 
de 3 ans, on n’inspire plus le moindre intérêt à Copenhague, du 
moins pas autant qu’ une tortue, ou une langue de boeuf«24.

Denne Gang var hans danske Venner dog uden Skyld. Ved sin 
Tilbagekomst til Lissabon fandt Vargas nemlig paa Toldkontoret en 
Kasse med en Mængde af de saa længselsfuldt ventede Breve. De 
var ved en taabelig Malkonduite blevet sendt sammen med den 
kongelige Hofjægermesteruniform, som han havde faaet Tilladelse til 
at bære under sin Rejse, og denne Kasse havde nu i 11 Maaneder 
staaet i Tolden, uden at Grev Reventlow havde faaet det mindste at 
vide om dens Ankomst. Vargas havde derfor maattet savne sin 
smukke Uniform, men det var sikkert en ringe Ting mod den Bitter
hed og Skuffelse, han havde følt ved sine Venners formodede Tro
løshed. Intet Under, at han i den Anledning i et Brev til Prins Chri
stian sukkede over Rejselivets fortvivlende Spil af Tilfældigheder og 
Uheld25.

Man havde imidlertid i Danmark stadig modtaget synlige Bevi
ser paa Vargas’ Flid gennem de Sendinger, der var ankommet. I 
Marts 1838 kunde han meddele, at han havde afsendt Kasserne 
Nr. 23-31 til Prinsen, og han bad samtidig Adler tage sig af Kanarie
fuglene, naar de kom26. De mange Penge, der var blevet bevilget, 
havde saaledes givet gode Renter, men Vargas var igen paa Bunden 
af sin Kasse. For at komme tilbage til Lissabon skulde han bruge 
endnu 200 Specier, og han besluttede at trække Summen paa Donner 
i Altona. Prins Christian og Adler maatte saa raadslaa med Collin 
om Betalingen af denne Veksel27.

Den 10. August 1838 var Vargas kommet tilbage til Lissabon, hvor
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han fik at vide, at adskillige af hans Skrivelser til Kongen og Kron
prinsen var gaaet tabt paa Vejen fra de kanariske Øer til Cadiz28. Han 
sendte derfor straks et Brev til Frederik VI med Enkeltoplysninger 
fra det sidste Afsnit af Rejsen og udtrykte samtidig sit Haab om, at 
det Resultat, der var opnaaet ved saa betydelige Pengeofre, saa 
megen Møje og saa store Afsavn ikke skulde forekomme Kongen 
uden Interesse. Madeira og Portosanto, Azorerne og de kanariske 
Øer var blevet udforsket i de mindste Enkeltheder, og der var samlet 
Mineraler for at dokumentere alle Iagttagelser. Sit endelige Syn paa 
Atlanterhavsøemes Tilblivelseshistorie fremsatte han i følgende Ord: 
»enfin l’opinion si discutée de la disparition de l’Ancienne Atlantis 
reçut une probabilité de plus, ayant trouvé des rochers primitives en 
montagnes, qui ne peuvent provenir de soulevemens sousmarins«29.

Naar Vargas her frimodigt erklærer, at hans Rejses Undersøgel
ser havde sandsynliggjort Forestillingen om det sunkne Atlantis, fore
kommer det at være en noget letkøbt Paastand. I sit lille portugisiske 
Skrift havde han ikke kunnet bringe nogen endelig Bevisførelse, 
selv om han ogsaa her havde lagt megen Vægt paa de Rester af 
primitive Klipper, han havde fundet paa Azorerne, og Rejsen til de 
kanariske Øer, der skulde bringe det sidste Led i Beviskæden, førte 
ikke til nogen Afgørelse. Da Humboldt i sin Tid havde opflammet 
hans Lyst til at foretage en saadan Studierejse, nærede de begge den 
Forventning, at man kunde naa en nogenlunde Sikkerhed i Spørgs- 
maalet om Atlanterhavsøemes dunkle Fortidshistorie30. Humboldt 
havde i 1814 rent ud erklæret, at en grundig Undersøgelse af Kana- 
riernes geologiske Bygning sikkert vilde vise, at den hele Øgruppe 
ikke var hævet op af Havet ved submarine Vulkanudbrud, saadan 
som det almindelig formodedes31, v. Buchs senere Efterforskninger 
førte imidlertid til det stik modsatte Resultat. I sit Værk om Kana- 
rierne fra 1825 hævdede han, at alle de kanariske Øer -  og forøvrigt 
ogsaa Azorerne -  var dannet enkeltvis ved vulkanske Eruptioner fra 
Havbunden ( »Erhebungs-Kratere« ), og at de aldrig havde udgjort 
et sammenhængende Hele32.

Selv om Vargas nu ikke følte sig overbevist af denne sidste Teori, 
som Eftertiden ogsaa forlængst har opgivet, forstod han antagelig, 
at hans geologiske Kundskaber ikke var tilstrækkelige til at imødegaa 
en Kapacitet som v. Buch, og at han overhovedet ikke formaaede at 
løse et Problem af disse Dimensioner. Han vilde dog ikke indrømme 
sin Skuffelse over for andre, næppe heller over for sig selv, og valgte 
at undlade at give nogen trykt Udtalelse fra sig. Det litterære Resul-
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tat af den lange Rejse blev da kun den beskedne Pjece fra Portugal, 
men det viste sig endnu engang, at Vargas ikke var nogen daarlig 
Iagttager. Han erkendte Øernes vulkanske Bjergarter og fandt endog 
den »Lerskifer«, som Vulkanerne maatte have gennembrudt. Des
uden var han en kyndig Indsamler og dristig Rejsende, der lod 
Stenene bringe Bud hjem om det, han ikke selv magtede at udforske.

6. Portugal.
Allerede under Vargas’ første Besøg i Lissabon havde der været 

Tale om, at han ved sin Tilbagekomst fra de kanariske Øer skulde 
foretage en metallurgisk Rejse i de ukendte Bjerge i Portugal. Den 
portugisiske Regering havde i Marts 1837 gennem den danske Ge
sandt Grev Reventlow rettet en Henvendelse til Frederik VI for at 
opnaa hans Tilladelse dertil1, og Kongen gav beredvilligt sit Sam
tykke: »dog under den naturlige Forudsætning, at Foretagendet ud
føres ene og alene for portugisisk Regning«2. Skønt man kunde have 
tænkt sig, at den 70-aarige Greve efter 3 Aars anstrengende Omflak
ken havde haft mest Lyst til at vende hjemad, synes hans Rejselyst 
og Eventyrtrang at have været umættelig. Da det var lykkedes at 
faa den portugisiske Kong Ferdinand til at bevilge 500 piastres til 
Rejsen -  uden Restriktioner med Hensyn til Tid eller Sted -  gik han 
straks i Gang med Forberedelserne3.

Baade Frederik VI og Prins Christian blev delagtiggjort i hans 
Glæde over det ærefulde Hverv, der var overdraget ham, men han 
glemte ikke at understrege, at det ogsaa kunde blive en farefuld 
Ekspedition for ham. Kong Ferdinand havde ganske vist givet Ordre 
til Betryggelse af hans Sikkerhed gennem Eskorter, men de urolige 
Forhold i Landet var af den Art, at Vargas rent ud erklærede: »je 
ne suis pas bien sûr ... d’en reporter ma peau«. Naar han alligevel 
ikke var veget tilbage for at paatage sig denne Opgave, var det, som 
han udtrykte det, fordi han gerne vilde svare til den høje Vurdering, 
man i Spanien og Portugal tillagde Navnet dansk. Han regnede derfor 
med, at Kongen og Kronprinsen vilde bevilge ham en lille Hjælp, 
hvis der mod Rejsens Slutning skulde mangle en ubetydelig Sum til 
dens Fuldførelse -  ellers vilde han aldrig have indladt sig paa den4.

Med denne Anmodning gik Vargas fuldstændig uden om den 
Betingelse, Frederik VI havde stillet for sin Tilladelse til Rejsen, og 
den danske Langmodighed var nu ved at slippe op. Man ønskede 
ikke at se Udgifterne yderligere forøgede, og Svaret, der kom om-



— 300 —

gaaende, var et kategorisk Nej. Kongen misbilligede i bg for sig ikke 
den portugisiske Rejse, men et saadant Foretagende kunde ikke 
anses »at henhøre til den Cyclus af Undersøgelser, som Hans Maje
stæt havde allemaadigst besluttet at fremme i Overeensstemmelse med 
den af Dem opgivne Plan«. Vargas kunde derfor ikke gøre Regning 
paa noget Bidrag fra Danmark til dette Formaal, men skulde han 
behøve et Tilskud direkte til sin Hjemrejse, vilde han nok kunne 
opnaa det5.

Da Kongens Svar naaede til Lissabon, var Vargas imidlertid alle
rede paa forventet Efterbevilling draget ud paa sin sidste Forsknings
færd, og endnu i 3 Maaneder svævede han i lyksalig Uvidenhed om 
det skæbnesvangre Afslag, der ventede ham. Den 24. September 1838 
havde han indskibet sig i en Floddamper, der sejlede op ad Tejo, 
og var gaaet i Land ved Villanova for under talrige Besværligheder 
og Mangel paa de simpleste Livsfornødenheder at fortsætte Rejsen til 
Leiria. I denne By maatte han tage en Eskorte, fordi Omegnen blev 
gjort usikker af Tyvebander, og da han var naaet til Universitetsbyen 
Coimbra, besluttede han at gøre et lille Ophold6.

I en Rapport til Frederik VI herfra7 fortalte han først om de ud
strakte, men uudnyttede Brunkulslejer, han overalt havde fundet i 
disse vestlige Egne af Portugal, og han anstillede beklagende, sociolo
giske Betragtninger over den slette Tilstand, hvori Agerbruget be
fandt sig. Landets herlige Klima frembød alle Betingelser for et rigt 
Udbytte af Jorden, men kun ved Dominikanerklostret Batalha havde 
Munkene anlagt Haver og plantet Olietræer. Omegnen omkring 
Coimbra var dog virkelig veldyrket, og Byens amfiteatralske Be
liggenhed med de mange Klostre, Klokketaarne, Paladser og Haver 
var overordentlig malerisk. Det var en Selvfølge, at Vargas havde 
besøgt det naturhistoriske Museum, men det var daarligt forsynet8, 
og Observatoriet, som var elegant og velholdt, manglede moderne 
Instrumenter9. Den derværende astronomiske Professor havde vist 
ham nogle Kort og Bøger, som var sendt ham af den danske Profes
sor i Astronomi H. C. Schumacher og havde ud trykt sin Beklagelse 
over, at de sidste Tiders Begivenheder havde afbrudt enhver Forbin
delse10. Vargas havde dog forsikret ham, at Frederik VI, der var 
specielt interesseret i de eksakte Videnskaber, afgjort vilde favorisere 
en Genoptagelse af de to Nationers Samarbejde.

Med denne velturnerede Kompliment var der skabt en naturlig 
Overgang til hans egen Opgave, Indsamlingen til det danske natur
historiske Museum, og Vargas udtryk te sin Ængstelse for af Mangel
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paa Penge ikke at kunne udnytte sine enestaaende Chancer til at 
købe Mineraler. Transporten af disse var kostbar, og de 500 piastres 
fra den portugisiske Konge slog ikke til, naar Rejsen skulde gennem
føres efter sin Hensigt. Han bad derfor om et nyt Tilskud paa 200 
Specier11.

I November var Vargas ankommet til Oporto og sendte atter en 
geologisk Rapport hjem. Han havde nu undersøgt Bjergene langs 
Kysten mod Nord, som dels bestod af Skifer, dels af Granit. Gra
nitten indeholdt en ikke ringe Msengde Tin, og man havde tidligere 
udvundet dette Metal flere Steder, men Arbejdet var gaaet i Staa 
paa Grund af de politiske Uroligheder. En ganske særlig Interesse 
havde den lille By Vallongo, der laa et Par Mil fra Oporto ved 
Foden af et Bjerg. Vargas mente her at finde Spor af et meget ud
strakt Net af gamle Miner, der utvivlsomt stammede fra Karta- 
geniensernes eller Romernes Dage. Da man dengang ikke havde haft 
Krudt til at lette Sprængningerne, og da det ikke saa ud til, at der 
var anvendt Ild for at løsgøre Klippen, maatte Arbejdet ved Minerne 
have været umaadeligt kostbart. Det Metal, man havde søgt, havde 
derfor sandsynligvis været værdifuldt -  efter Prøver at dømme en 
sølvholdig Blyglans. I nyere Tid havde man udvundet Svovl-Anti
mon, og der var ogsaa Mulighed for at finde Guldkorn, hvoraf man 
undertiden mødte Spor i den metalførende Kvartsgang12.

Desværre fik Vargas ikke besøgt saa meget af Omegnen ved 
Oporto, som han ønskede, fordi heftige Efteraarsstorme og Regnskyl 
hindrede alle Udflugter, og han ærgrede sig over at sidde indelukket i 
den dyre By13. Kun en Maaned senere var han derfor draget længere 
nordpaa til Braga, og her fandt han det Brev, hvori Collin oplyste 
ham om Kongens Stilling til hans Anmodning om fornyet Rejse
understøttelse.

Da Vargas utvivlsomt allerede havde paadraget sig en Del Gæld, 
var dette bristede Haab en økonomisk Katastrofe, og dertil kom det 
pinlige Moment, at han ikke havde givet sig Tid til at afvente sin 
Konges Svar. Det Brev, han den 21. December 1838 sendte Frede
rik VI fra Braga, var derfor meget ydmygt og fortvivlet, skønt det 
prøvede at undskylde hans Handlemaade. Han forklarede, hvorledes 
det havde været nødvendigt at begynde Rejsen allerede i September, 
hvor de portugisiske Bjerge endnu var tilgængelige, men han bad 
alligevel tusind Gange om Forladelse, fordi han havde forladt Lissa
bon uden først at høre Kongens Vilje. Det var Humboldts Udtalelser 
om en Overensstemmelse mellem Portugals Kyster, Madeira og Azo-
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rerne, der havde virket saa elektricerende paa ham, at han for at 
faa Lejlighed til at underkaste denne Hypotese en nærmere Prøvelse 
havde begaaet en af sit Livs mest uforsigtige Handlinger. Han haa- 
bede paa Kongens naadige Tilgivelse og lovede at vende tilbage til 
Lissabon ad den kortest mulige Vej, men maatte samtidig bede om 
en Hjælp paa 100 Specier til Rejsen til Danmark14.

Over for Collin udtrykte Vargas sig i en anden og mere fortrolig 
Tone: »So wagte ich es denn und beging den dummen Streich. Nie
mals sollen mich wieder die Wissenschaften zu einem solchen ver
leiten. Das verspreche ich Ihnen!«15 Disse to Breve, det officielle til 
Kongen og det private til Collin, lader en forstaa, hvorledes den 
ubesindige, men charmerende Enthousiast i afgørende Øjeblikke ev
nede at bevæge Hjerterne til Mildhed. Frederik VI tilgav ham da 
ogsaa hans egenmægtige Handling og bevilgede de 100 Specier til 
Hjemrejsen, som han havde bedt om16.

Nu gjaldt det hurtigst muligt at vende tilbage til Lissabon. Ruten 
blev lagt saadan, at den gik gennem nye, endnu ikke besøgte Egne, 
saa Vargas rejste direkte mod Øst og passerede Byerne Guimaraes, 
Amarante og Villa Real paa sin Vej til Murça. I denne lille By skulde 
der findes to romerske Miner, men Vargas opdagede desuden et Sy
stem af udslukte Vulkaner paa 15-16 smaa Kratere, som efter hans 
eget Udsagn aldrig var blevet omtalt før af nogen Historiker eller 
Naturforsker17. Derfra gik det videre sydpaa, ikke langt fra den 
spanske Grænse. Over Torre de Moncorvo naaede han til Trancoso, 
hvor et heftigt Snefald standsede ham i fem Dage og tilsidst tvang 
ham til at søge nedad i den lunere Coa-Dal18. Her fandt han gamle 
Bekendte og kunde ved et mærkeligt Tilfælde fejre den danske Kon
ges Fødselsdag hos Baron de Vallongo, i hvis Hus han 3 Aar tidligere 
ogsaa havde opholdt sig den 28. Januar, da Baronen dengang var 
Generalguvernør paa Øen Terceira i Azorerne19.

Paa selve Fødselsdagen sendte Vargas Frederik VI en Lykønsk
ning, ledsaget af geologiske og merkantile Observationer over den 
vanskelige Udnyttelse af de portugisiske Bjerges Metaller. Skønt der 
var saa fuldt af Guld, Kobber, Jern, Tin, Antimon og Bly, at man 
kunde forsyne hele Europa, var det yderst vanskeligt at udvinde disse 
Rigdomme med økonomisk Fordel, da de ikke laa i Lag eller Aarer, 
men var ligesom sammenblandede med selve Klippen og derfor van
skeligt lod sig frigøre. Desuden egnede Portugal sig heller ikke for 
den Slags Industri. Kommunikationerne var for daarlige, og der var 
ingen videnskabelig Vejledning. Man manglede Lærestole i Minera-
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logi, Geologi og Minedrift, ja der fandtes end ikke nogen mineralo
gisk Samling til Studiebrug20.

Paa Baggrund af al denne Vankundigheds Mørke straalede Var
gas som en Sol, naar han derefter i samme Brev fremsatte Resultatet 
af sine videnskabelige Undersøgelser af Portugals Bjerggrund. Den 
glimmerholdige Skifer forekom ham at udgøre Landets Grundvold, 
og Granitten var ikke primitiv (Urgranit), men sandsynligvis af senere 
Oprindelse. Han satte dog ikke denne Opfattelse i Relation til sine 
tidligere Iagttagelser og bidrog saaledes hverken til at bekræfte eller 
afkræfte Humboldts Teori om en Overensstemmelse mellem de geo
logiske Formationer paa Atlanterhavsøeme og Portugals Kyststræk
ninger.

Naar Vargas saa udførligt fortalte Kongen alle disse faglige En
keltheder, var det sikkert for at overbevise ham om Betydningen af 
den Rejse, han havde begivet sig ud paa. Han glemte heller ikke at 
understrege, at Anstrengelserne havde været saa store, at hans Hel
bred havde taget Skade. For første Gang nævnede han nu ogsaa sin 
snarlige Hjemkomst og glædede sig til personligt at kunne takke Kon
gen for de mange Gunstbevisninger, han havde modtaget, og til at 
overgive ham de Samlinger, det var lykkedes at skaffe.

Fra Villa de Goa prøvede Vargas at komme over det berømte 
Serra d’Estrella, Portugals højeste Bjergplateau, men Sne og haardt 
Vejr hindrede ham, saa han maatte vende om og tage til Guarda, 
der ligger i den østlige Del af Estrella-Bjergene og er kendt som et 
af Portugals koldeste Steder. Herfra ilede han videre til den store 
nedre Beira-Dal, og ved Gastelbranco oplevede han endelig Foraarets 
Komme. I Løbet af faa Dage dækkedes Markerne af Blomster, og 
Luften fyldtes af Duft fra talløse Buske. Paa de grønne Sletter, der 
var smykkede med Violer og Hyacinter, græssede Hjorde af Beiras 
berømte Faar og Geder. Egnen omkring den lille By Abrantes frem
bød det skønneste Panorama, som Vargas hidtil havde set, ikke blot 
i Portugal, men i hele Europa. Med fuld Ret kunde han tilføje : »et il 
y en a, j ’ose m’en glorifier, une bonne portion«21.

Nu var det kendte Egne, han nærmede sig. Over Thomar kom 
han til Leiria, hvorfra han besøgte Dominikanerklostret i Batalha 
og Gistercienserklostret i Alcobaça, begge Mesterværker af gotisk Byg
ningskunst. Det sidste betog ham ikke blot ved sin arkitektoniske 
Skønhed, men nok saa meget ved Mindet om den tragiske Kvinde
skæbne, der var knyttet dertil. Vargas’ Beskrivelse er saa typisk for 
ham, at hans egne Ord bør tale. Kirken var bygget af den portugisi-
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ske Kong Pedro I som et Monument over hans Elskede Ines de Ga
stro »ce modèle de beauté, de toutes les vertus, à jamais célèbre par 
son sort malheureux, l’amour phrénétique, et la vengeance de son 
mari. Si la physionomie de sa figure sur le couvercle du monument 
travaillée, comme le tout, avec un art admirable, lui ressemblait en 
vie, elle a été fort belle. Je me flatte de me procurer une tresse de 
ses cheveux, qui furent coupés lors de la première invasion des 
Français, qui commirent ce sacrilège de la manière la plus abomi
nable«. -  Trods sin Forargelse bortfør:? Vargas saaledes selv en Lok 
af den dejlige Ines’ H aar!22.

I Leiria havde han den 24. Marts haft den Glæde at faa Brev fra 
Prins Christian. Det indeholdt aabenbart ikke blot Meddelelsen om, 
at de 100 Specier til Hjemrejsen var bevilget, men tillige beroligende 
Udtalelser om Kongens Stemning over for ham. Vargas følte sig nu 
uhyre lettet og kunde atter aande frit. Maaske gav det ham Mod og 
Lyst til at tage videre til Caldas da Rainha, hvor han besluttede at 
gøre et lille Ophold for at bruge nogle varme Svovlbade for sine 
Nervesmerter23. I Betragtning af hans Alder og mangeaarige, haard - 
nakkede Reumatisme var det egentlig forbløffende, at han efter tre 
Aars Ophold i et subtropisk Klima kunde byde sig selv denne sidste 
Rejses Strabadser. Den var blevet foretaget til Fods eller paa Æsel 
12-14 Timer daglig, ofte 5-6 Dage i Rad, i Sne eller Regn, uden at 
finde et Hus med helt Tag, uden Seng og næsten uden Næring. 
Intet Under at han i et Brev til Prins Christian kunde fortælle, hvor
ledes han Nat og Dag blev forfulgt af sin gamle Lidelse, en tør 
Hoste, og derfor trængte til et Kurophold for at genvinde lidt 
Kræfter24.

Men trods alt var han lykkelig over det meget, han havde faaet 
Lov at se og opleve. Han havde gennemkrydset mere end Halv
delen af Portugal og lært baade Land og Folk at kende. Med sæd
vanlig Begejstring berettede han om de skønne Egne, han havde set, 
om de dyrebare Venner, han havde vundet, og om den ubegrænsede 
Gæstfrihed, han havde mødt. Uden denne havde han aldrig kunnet 
fuldende Rejsen med saa beskedne Midler. Det var naturligvis i væ
sentlig Grad Adelen og Embedsstanden, der havde modtaget ham 
med saa megen Venlighed, men de lange Ture gennem Bjerge og 
Dale havde ogsaa givet ham Forbindelse med det jævne Folk. Den 
Fattigdom og Elendighed, han her havde mødt, havde faaet ham til 
at forstaa, at den portugisiske Almues Følelsesliv maatte blive ganske 
umenneskeligt2 5.



Litografi fra Azorerne, Pico.
(Boid, A Description of the Azores, 1835).
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Men Vargas gav sig ikke af med at fælde politiske Domme26 og 
var mere optaget af de mange Opmærksomheder, som Portugals 
Kongehus viste ham. Trods sit svigtende Helbred vilde han gerne 
have foretaget en Rejse ogsaa i den sydlige Del af Landet, hvis den 
kongelige Partikulærkasse i Portugal havde kunnet yde de fornødne 
Midler. Man har dog aabenbart ikke villet strække sig videre, og 
Vargas havde nu kun tilbagé at ordne den indsamlede Mineralie- 
samling og overdrage den til Kong Ferdinand27. Som en sidste 
Naadesbevisning og en Anerkendelse af det udførte Arbejde mod
tog han af Dronning Maria28 Kommandørkorset af Chris tus-Orde- 
nen. Den spanske Regering29 tildelte ham desuden Ridderkorset af 
Carl I l l ’s Orden, antagelig som Tak for tilsendte Mineraler fra de 
kanariske Øer30.

Den lange Rejse havde ikke bragt Vargas de videnskabelige Laur
bær, han havde drømt om, men han vendte hjem prydet med Hæ
derstegn, som han fuldt ud havde fortjent. Man maa da ogsaa for
mode, at det var med en ganske særlig Stolthed og Glæde, Vargas 
havde modtaget disse Dekorationer. Der er ikke Tvivl om, at de 
mange Aars Tilværelse som spansk Greve i den Grad var gaaet ham 
i Blodet, saa han nu følte det, som fik han en Anerkendelse fra 
Slægtens Fædreland. Det maatte ogsaa betyde en Styrkelse af hans 
Position over for de ikke faa herhjemme, der tvivlede om hans Adel
skab. Mærkeligt er det derfor, at han ikke i et eneste af sine Breve 
til Danmark taler om sine Følelser ved Mødet med sine Forfædres 
Jord og heller ikke nævner de Medlemmer af Slægten, han lærte at 
kende. Men aabenbart har han ikke ønsket at risikere at fremkalde 
nye Diskussioner om det farlige Emne.

Brevene til Hertugen meddeler imidlertid interessante Oplysnin
ger om denne Side af hans Rejse. De fortæller, hvorledes han i 
Braganza havde truffet en Familie, der tilhørte den kastilianske 
Gren af Slægten, og som betragtede Hertug Carlos som sit Over
hoved. Der forlyder intet om, hvorvidt Vargas lærte denne Mand 
at kende, men under sit Ophold i Cadiz traadte han i nær Forbin
delse med Don Juan Jacinto de Vargas i Puerto Real, der ogsaa 
gjorde Krav paa at regnes for Familiens Overhoved. Don Juan sendte 
en Hilsen til den fælles Slægtning i Napoli og lovede at give Kopier 
af alle de Familiedokumenter, Hertugen kunde ønske at gøre sig be
kendt med. I samme Brev fortalte Vargas sin Fætter, at han havde 
faaet oplyst det rette Navn paa Familiens Helgen, som hed Don 
Isidro, ikke Don Isidoro31.

20
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Trods al skyldig Interesse for Slægtshistorien fængslede den allige
vel ikke Vargas saa meget som den levende Nutid. Mellem ham og 
Don Juans charmerende unge Niece udviklede der sig et romantisk 
Sværmeri, som betød saa meget for hende, at hun var villig til at 
forlade sit Land for at følge ham til Danmark. Vargas forstod dog 
selv, at han var for gammel og for fattig til at indlade sig paa Even
tyr -  Manddomsaarenes dristige Erobringstid var forbi32.

Hvor meget der i disse Breve er Fabuleren, og hvor meget der er 
sandt, er det umuligt at komme til Bunds i. Maaske er det hele kun 
nyt Blaar til Hertugens godtroende Øjne, maaske har Vargas virke
lig truffet de omtalte Mennesker, der har været ude af Stand til at 
kontrollere Familieskabets Ægthed og derfor blankt har accepteret 
en Slægtning fra det fjerne Norden. Men hvis den lille Kærligheds
affære med den spanske Pige er en Realitet - og den harmonerer 
godt med Vargas’ tidligere Oplevelser -  da har hun skænket den 
gamle Kvindebedaarer en sidste lysende Eftersommer, maaske det yn
digste Minde han bragte med sig hjem fra sin lange Rejse.

11. KAPITEL

HJEMKOMST. SØNNENS EKSAMINER 
OG AFREJSE TIL RUSLAND.

Den 31. Juli 1839 ankom Vargas atter til Danmark med en Skon
nert, der havde gjort Rejsen fra Oporto hertil paa 12 Dage1. Han 
havde da været borte i 4 Aar og 4 Maaneder og havde i Understøt
telse modtaget 4600 Rd. foruden sin faste Løn, der i Aar beløb 
sig til 7800 Rd.2. Endelig havde han hævet 800 Rd. i Forskud3 og 
400 Rd. hos Donner4. Ialt havde hans Indtægter saaledes beløbet 
sig til 13600 Rd., men herfra maa trækkes de ca. 2600 Rd., som Søn
nens Underhold og Husførelsen i Hørsholm kostede ham5. Tilbage 
bliver 11000 Rd., en efter Datidens Pengeværdi betydelig, men allige
vel beskeden Sum, naar man betænker de lange Afstande, der var 
tilbagelagt, og de store Indkøb, der var foretaget. Sammenligner man 
dette Budget paa 11.000 Rd. for 41/s Aar med det tilsvarende paa 
28.400 Rd., som Olinto dal Borgo indsendte efter sin 4-aarige diplo
matiske Virksomhed i Brasilien 1817-21, maa man indrømme, at 
Vargas ikke kan have ekstravageret. Dal Borgo havde ganske vist 
officielle Repræsentationspligter, som Vargas var fri for, men han
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havde ogsaa brugt næsten tre Gange saa meget og hævder dog i sit 
udførligt begrundede Regnskab, at han havde sparet til det yderste6. 
Ligesom Vargas hjembragte han en betydelig Samling naturhistori
ske Genstande, og det er vel i disse Erhvervelser, man maa se det 
største Udbytte af begges Rejser.

De Udnævnelser, der i de følgende Aar blev Vargas til Del, maa 
da ogsaa betragtes som en offentlig Anerkendelse af den Indsats, der 
var ydet. 1840 blev han saaledes Ridder7, 1841 Kommandør af 
Dannebrog8 og 1842 Chef for Museet for Naturvidenskaberne9. Al 
denne ydre Ære kunde dog ikke afhjælpe hans daglige Bekymringer 
over, at de materielle Goder blev ham saa sparsomt tilmaalt. Selv 
om det maa indrømmes, at der fra dansk Side var vist megen For- 
staaelse for Betydningen af Vargas’ store Rejse, og at man havde 
stillet sig imødekommende over for hans bestandig fornyede Ansøg
ninger om Pengehjælp, var det dog uden Tvivl altfor smaa Beløb, 
der var blevet bevilget, i Forhold til Rejsens Længde i Rum og Tid. 
Kun ved Hjælp af private Laan var det derfor lykkedes ham at 
gennemføre den, og ved sin Hjemkomst havde han efter egen Op
givelse en Gæld paa 1300 Rd., hvoraf en Veksel paa 500 Specier 
omgaaende skulde indfries. Han maatte derfor atter vende sig til 
Kongen om Bistand. I en Ansøgning fra den 23. September 1839 
fremstillede han Sagen og appellerede til den Velvilje, han flere 
Gange tidligere havde mødt, naar han f. Eks. efter sine Rejser i 
Skotland, Rusland, Tyskland og Frankrig havde fundet Støtte under 
lignende økonomiske Vanskeligheder. Hvis han straks kunde opnaa 
et Aars ekstra Gage paa 1200 Rd., vilde det hjælpe ham over den 
første Tid, og han vilde saa bruge 1840 til at faa realiseret sine Sam
linger og konsolideret sine Finanser10.

En næsten ligelydende Ansøgning stilede han til Finansministe
ren Grev A. W. Moltke11. -  Hans Anmodning blev ogsaa denne 
Gang imødekommet, og den 27. September kunde han hæve et For
skud paa 1200 Rd. af sit Annuum12. Da Tilbagebetalingens Time 
var kommet i 1841, maatte han dog igen bede om Henstand, saa at 
han først 1842 begyndte sine Afdrag13. Den sidstnævnte Ansøgning 
fra Februar 1841 var rettet til Frederik V I’s Efterfølger paa Tronen, 
Vargas’ mangeaarige Ven Christian V III og var derfor forudbestemt 
til at finde en naadig Modtagelse. Den har en ganske særlig Interesse, 
fordi den i sammentrængt Form omtaler alle de Problemer, Vargas 
maatte kæmpe med i sine sidste Leveaar, og som han skildrede saa
ledes: »ausserdem, dass die mitgebrachten Samlungen, meist aus-

20*
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schliesslich geologischer Natur, eine sehr unbedeutende Aussicht zu 
einer pecuniären Schadloshaltung erlauben, so vermehrten ein an
haltendes Nerven-Uebel, von der Veränderung des Klimats, nach 
einem so langen tropischen Aufenthalt darrührend -  die Zurückkehr 
meines Sohnes von Tharand, und die Nothwendigkeit ihn in 5 Mo
naten 2 Examina nehmen zu lassen, um ihn zum Dienst seines Vater
lands tauglich zu machen -  die Zurückbezahlung auswärtiger Schul
den -  die Versetzung meines kleinen Haushalts vom Lande in die 
Stadt, dergestalt das Uebel meines Geldmangels, dass mir auch nicht 
die geringste Möglichkeit übrigbleibt, die Königl. Finanzen in diesem 
Jahre zu befriedigen«14.

Det fremgaar heraf, at Vargas’ økonomiske Vanskeligheder i høj 
Grad skyldtes de Ekstraudgifter, hans Søn forvoldte ham. I Aarene 
efter Hjemkomsten fra den lange Rejse var det da ogsaa først og 
fremmest Tanken paa Sønnens Fremtid, der fyldte hans Sind med 
Bekymring. Edmund havde faaet en virkelig første Klasses Forst
uddannelse i Tharand, hvor han efter 3 Aars Studier paa Akademiet 
i Marts 1837 havde taget sin Eksamen med Hovedkarakter: sehr gut 
og med Testimonium for sædelig Opførsel15. Derefter havde han fra 
Pinsen 1837 til August 1839 været beskæftiget ved den kgl. Forst- 
opmaalingsanstalt samme Sted16. Hans Uddannelse havde kostet 
Vargas mere end 3000 Rd. og mange Aars Afsavn17, saa det var kun 
naturligt, at Faderen haabede, der nu vilde aabne sig en smuk Livs
bane for den 24-aarige unge Mand i hans Fædreland.

Kun 10 Dage efter sin Ankomst til Søborg var Vargas derfor i 
fuld Aktivitet for at søge at faa Sønnens udenlandske Eksamen an
erkendt herhjemme. Skønt Edmund endnu ikke var vendt tilbage fra 
Tyskland, sendte hans Fader en Ansøgning til Forst-Eksamenskom- 
missionen med Forespørgsel, om det vilde være nødvendigt ogsaa at 
underkaste sig den danske Prøve, hvis man ønskede en Ansættelse 
her i Landet18. Han kunde henvise til, at den unge Mand havde 
været næsten to Aar hos Skovrider Reck i Maarum og senere hos 
Plantageinspektør A. G. Schäffer og Forstraad Johs. Schade i Hørs
holm19. Men Collin, der var Formand for Eksamenskommissionen, 
maatte -  trods al personlig Velvilje for Fader og Søn -  holde fast ved 
de kgl. Forordningers Bestemmelse, der krævede en dansk Eksamen 
af danske Forstmænd. Saasnart Vargas havde forstaaet, at det ikke 
kunde være anderledes, besluttede han derfor at afvente Edmunds 
Ankomst for at høre, om denne turde gaa i Ilden næste Aar20.

Antagelig er Sønnen vendt tilbage til Danmark i Begyndelsen af
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September, da hans Afgangsbevis fra Tharand er dateret 31. August 
183921. Det maa have været et bevægende Gensyn for de to, der ikke 
havde set hinanden i 6 Aar, og det forekommer derfor mærkeligt, at 
de ikke blev boende sammen i det gamle Hjem i Søborg. Men Vargas 
kunde ikke falde til Ro i et stille Landliv. Han siger ganske ærligt: 
»Hier fängt die Langeweile an, mich gewaltig zu plagen!«22 En rast
løs Energi fyldte hans Sind, de nye store Samlinger skulde indordnes 
i Museum og Kabinet, og han glædede sig til at flytte ind til Byen, 
hvor han havde lejet et Par Værelser i Store Kongensgade. Skønt 
Klimaforandringen naturligvis var uheldig for hans rheumatiske Li
delser23, havde han ikke tabt Humøret, og det lyder som et muntert 
Piskesmæld, naar han om sit forestaaende Arbejde udbryder: »da 
muss gepfiffen werden!«24

Derimod trængte Edmund til at leve uforstyrret paa Landet un
der Forberedelsen til de kommende Eksaminer25. Ifølge Reglementet 
for Forsteksamen fra August 1835 skulde enhver Eksaminand, der 
ikke var Student fra Københavns Universitet eller Sorø Akademi, 
og heller ikke polyteknisk Kandidat eller Officer, underkaste sig en 
Forberedelseseksamen, der bestod i dansk Stil, Historie, Geografi, 
Mathematik, skriftlig og mundtlig Tysk og mundtlig Fransk. For
prøven afholdtes i April og September, medens den egentlige Forst
eksamen fandt Sted i Oktober26. Forud for disse Eksaminer forlang- 
tes der endvidere en praktisk Uddannelsestid paa to Aar i et kongeligt 
Skovriderdistrikt. Vargas var ængstelig for, at man ogsaa vilde holde 
fast ved dette Krav, fordi det var ensbetydende med nye Udgifter 
for ham selv og længere Ventetid for Sønnen, der naturligvis længtes 
efter at blive færdig. Da det var lykkedes at faa Eksamenskommissio
nen til at anerkende Edmunds fem Aar i Tharand som ækvivalente 
med de to Aars praktisk Uddannelse herhjemme27, haabede Vargas, 
at hans nære Forbindelse med den nye Konge kunde udvirke, at 
man ogsaa vilde fritage ham for Forprøven. Gennem flere Breve 
søgte han at bevæge Adler til at gøre sin Indflydelse gældende hos 
Christian V III, saa at Collin fra allerhøjeste Sted kunde faa Ordre 
til at tillade Edmund at gaa op til den afsluttende Eksamen i Oktober 
1840 uden nogen foregaaende Prøve28. Men her var Kravene uom
gængelige, Edmund kunde ikke slippe. Den 22. August 1840 bestod 
han Forprøven29, i Oktober samme Aar den egentlige Forsteksamen 
med anden Karakter30. Sammenligner man dette Resultat med de 
andre Eksaminanders, viser det sig, at anden Karakter var det al
mindeligste, og kun meget faa opnaaede første.
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Den nybagte Forstkandidat var dog endnu ikke sluppet helt gen
nem Skærsilden og maatte det følgende Aar ogsaa underkaste sig en 
Landmaalereksamen. Da han ikke kunde tage den i Vinterhalvaaret 
1840-41, fik han efter Ansøgning Tilladelse til i det paagældende 
Tidsrum at opholde sig i andet Kronborg Distrikt (Gurre-Distriktet) 
for under Ledelse af Forstraad Bjømsen at deltage i det forstlige 
Arbejde der31. Uden nogen Indtægt som Edmund var, maatte Fade
ren stadig betale alle Udgifter til Ophold, Manuduktør og Eksamen, 
saa det kan ikke undre, at han følte sig paa Ruinens Rand og ikke 
kunde præstere sine Afdrag til Finanskassen, men tværtimod var 
nødt til at bede om et nyt lille Forskud paa sin Gage32. I Løbet af 
Sommeren 1841 bestod Edmund den afsluttende Landmaalereksamen, 
og i September resolverede Kongen efter Indstilling fra Rentekam
meret, at han fik udfærdiget sin Bestalling som Landmaaler, dog 
uden Gage, kun med Tilladelse til at oppebære den Løn, han gennem 
Arbejde for private kunde fortjene33.

I Oktober samme Aar fik han Titel af Jagtjunker34. Men Vargas 
følte det utvivlsomt som en stor Skuffelse, at hans Søn ikke hurtigt op- 
naaede dansk Statsansættelse med fast Indtægt, især fordi han som 
fuldstændig ubemidlet ikke havde Tid til at vente paa fremtidige 
Muligheder i Danmark. Han maatte nu nødvendigvis prøve Lykken 
i det fremmede. Da der i Sommeren 1840 var blevet rettet en Hen
vendelse fra den russiske Regering til Forstamtet i Tharand for at 
faa faguddannede Mænd til Landet, søgte Vargas derfor gennem 
nogle Venner i St. Petersborg at skaffe sig Oplysninger om Regerin
gens Betingelser. Fra den russiske Domæneminister Grev Kisseleff 
fik han Meddelelse om, at Edmund kunde blive optaget i det kejser
lige Forstinstitut for i Løbet af et Aar at lære Sproget og sætte sig 
ind i det russiske Forstvæsens Principper. Derefter kunde han blive 
Officer og træde i aktiv Tjeneste, hvis den danske Konge tillod det. 
Vargas prøvede atter denne Gang at opnaa Lempelser for sin Søn 
under Henvisning til hans mangeaarige Uddannelse og gode Eksami
ner, men ogsaa her lod man ham vide, at der ikke kunde dispenseres 
fra Lovene. Hvis Edmund vilde binde sig 10 Aar frem i Tiden, vilde 
den russiske Regering dog udrede Omkostningerne ved hans Læretid, 
i modsat Fald maatte Vargas betale ca. 200 Sølvrubler, og Sønnen 
skulde saa alligevel være bundet for 6 Aar. Efter det første Aar vilde 
han faa Titel af Fanejunker, efter det andet af Sekondløjtnant, og 
dertil modtage en beskeden aarlig Løn35.

Rent bortset fra Vargas’ personlige Sorg over at skulle skilles
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fra sin Søn er det let forstaaeligt, at han var ved at fortvivle over 
disse endeløse Krav om nye Uddannelser og dermed forbundne nye 
Udgifter. Som saa ofte før vendte han sig til sin trofaste Ven Chri
stian VIII, og efter udførligt at have sat ham ind i alle Sagens En
keltheder bad han ham give sig et Raad, før den endelige Bestem
melse blev taget. Han mente selv, at det vilde være rigtigst at bøje 
sig for de haarde russiske Betingelser. Den stadigt voksende Gæld 
og Edmunds Skuffelse over ikke at kunne tjene noget var vægtige Ar
gumenter. Dertil kom, at den unge Mand vilde være ganske subsistens
løs i Tilfælde af Faderens Død. Men det var Vargas magtpaaliggende 
at faa at vide, om hans Søn kunde beholde sin Stilling og Anciennitet 
som Forstkandidat her i Landet, selv efter ti Aars Tjeneste under 
den russiske Kejser. Han haabede at opnaa et saadant Tilsagn, da 
det i Sønnens Hjerte vilde bevare den Kærlighed, han altid havde 
næret til sin Fyrste og sit Land36.

Der er noget rørende over Vargas’ Iver for at forberede sin Søn 
en Fremtid som dansk Undersaat37, men der blev aldrig Tale om 
nogen Tilbagevenden til Danmark. Edmund var nu kommet til For
hold af større Dimensioner end de hjemlige, og efter endt Læretid 
som Kadet ved Instituttet for Skovbrug og Geodæsi i St. Petersborg 
gik det støt fremad og opad. Hans Virksomhed blev af banebrydende 
Betydning for Ruslands Forstvæsen, og han vandt sig et stort Navn i 
det fremmede Land. Vargas havde før sin Død den Glæde at se sin 
Søns Fremgang, men det maa have været en smertelig Afsked, da 
den gamle Mand skulde sige Farvel til det eneste Menneske i Verden, 
som han var bundet til ved Blodets Baand og ved Hjertets dybeste 
Følelser. Kun to Aar havde han faaet Lov at leve sammen med sin 
voksne Søn, og de havde været fyldte af Bekymringer for Eksaminer 
og Udgifter. I det sidste Aar havde de haft fælles Lejlighed i Køben
havn38, hvorhen Hjemmet fra »Søborg« nu var flyttet. Man har 
maaske Lov at tænke sig, at deres Samvær i disse korte Maaneder 
var af en Styrke og Inderlighed, som vilde de danne sig et Erindrings
fond for hele Livet. De forstod vel begge, at de sandsynligvis aldrig 
mere skulde mødes. Blandt de mange Skuffelser og Sorger, som Var
gas havde lidt, var sikkert ingen saa bitter som den sidste.
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12. KAPITEL

DET KGL. MUSEUM FOR NATURVIDENSKABERNE.

Selv om Vargas efter sin Søns Bortrejse maaske ofte følte Savnet 
af et lykkeligt Familieliv, var han endnu altfor spændstig paa Legeme 
og Sjæl til ikke at forstaa at skaffe sig Arbejde og Indhold i sin Til
værelse. Med de lange Indsamlingsrejser var det nu Slut, men der 
var nok at tage fat paa herhjemme, og takket være den mangeaarige 
Venskabsforbindelse med den nye Konge Christian V III aabnede 
der sig rige Muligheder for hans Initiativ.

Rundt om i Europa havde Mineralogiens Dyrkere hilst denne 
Konges Tronbestigelse som en gryende Morgenrøde for deres Viden
skab, og Interessen for at faa Byttehandler i Stand med Danmark 
var stigende1. Til de gamle Forbindelser sluttede sig nye som Charles 
Cramer, Sekretær ved St. Petersborgs kejserlige mineralogiske Sel
skab, og Mr. Alger i Boston2. Den danske Konsul Fox i Falmouth 
sendte righoldige Prøver paa Mineraler fra Cornwall3, og den 
mangeaarige Udveksling med Mineralhandleren Bondi i Dresden 
fortsattes stadig4. Et omfattende Arbejde ventede desuden Vargas 
med Udpakningen og Indordningen af P. J. Monrads efterladte Mine
raler, som viste sig at være langt rigere, end man nogensinde havde 
tænkt sig5.

En kærkommen Adspredelse i de daglige praktiske Gøremaal var 
sikkert stadig de jævnlige Besøg af udenlandske Videnskabsmænd, 
der skulde se Kongens Samlinger. 1840 havde Vargas saaledes Lej
lighed til for anden Gang at forevise dem for Professor Henrik Stef
fens, og samme Aar lærte han den berømte tyske Geolog J. Russegger 
at kende6. Denne var efter sin mangeaarige Rejse gennem tre Ver
densdele kommet til København og fik her Adgang til at se Kabinet
tets Skatte. Maaske var det Tanken om Samværet med ham, der 
fem Aar senere tilskyndede Vargas til trods Sygdom og Alderdoms
svaghed at købe hans store Værk: »Die Reisen in Europa, Asien 
und Afrika«. Det ligger i hvert Fald nær at tænke sig, at fælles In
teresser hurtigt maa have formaaet at skabe en Kontakt mellem de 
to vid tberejste Mænd.

Paa mange Maader var Vargas saaledes optaget af sit Arbejde 
med Kongens private Mineraliekabinet, men han var ikke længere 
alene om at udføre det. Fra 1840 havde han faaet en Medhjælper i 
Ludvig Holberg Olufsen, der som tidligere nævnt sandsynligvis be
styrede Kabinettet under Vargas’ lange Rejse7. Olufsen var blevet
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udnævnt til Underinspektør8 under Vargas og kunde derfor aflaste 
ham saa meget, at han ogsaa kunde faa Tid til at beskæftige sig med 
Forholdene ved Museet for Naturvidenskaberne, i hvis Direktion han 
siden 1829 havde haft Sæde9.

Efter A. W. Hauchs Død 1838 var Gehejmestatsminister Møsting 
blevet Præses i Direktionen og Chef for Museet, men den næsten 
80-aarige Mand havde formentlig hverken Lyst eller Evne til at 
blande sig i dettes indre Bestyrelse, saa meget mindre som Professor 
Reinhardt, der havde været Museets Inspektør lige siden 1806, efter- 
haanden maatte betragtes som en næsten sakrosankt Institution. I de 
ti Aar, Vargas havde siddet i Direktionen, havde han kun opholdt 
sig i København paa kortvarige Besøg, fordi han enten havde haft 
fast Bopæl i Hørsholm eller i Aarevis rejst i Udlandet. Han havde 
derfor næppe tidligere haft Lejlighed til at udøve sine Rettigheder 
og Pligter som ansvarshavende Direktør. Men da han i Slutningen af 
1839 for Alvor slog sig ned i København, blev det muligt for ham 
paa nærmere Hold at følge den daglige Bestyrelse af Museet, og 
Resultatet var en skaanselsløs Kritik af det Reinhardtske Regime. 
I et Brev til Christian V III fra August 1841 erklærede han rent ud, 
at det kgl. naturhistoriske Museum var ved at afdø, og at han ansaa 
det for sin Pligt at meddele Kongen de nærmere Omstændigheder 
derved. Under den følgende Fremstilling henviste han til Museets 
to Assistenter, Geologen P. C. Pingel, der siden 1829 havde fore- 
staaet den mineralogiske Afdeling, og Zoologen H. H. Beck, der 
havde ledet den zoologiske, og han forsikrede, at begge disse Mænd 
var villige til at bekræfte hans Ord10.

Hovedfejlen i den hele Administration syntes efter Vargas’ Me
ning at ligge i »un esprit de despotisme exclusif et d’intrigue d’un 
côté, et du relâchement des soins et de la surveillance indispensable 
de l’autre, en outre de l’accumulation des emplois, et du népotisme 
propre à un parti qui a si longtemps régné en Dannemarc, joints à 
une négligence et à un »laisser aller« naturelles«. Som Følge af denne 
uheldige Blanding af Egenmægtighed og Forsømmelse var store Vær
dier gaaet tabt, saaledes var en smuk Fuglesamling totalt forsvundet, 
og andre Fugle var ved at gaa i Opløsning paa Grund af daarlig 
Konservation. Der var gaaet Orm i adskillige udstoppede Dyr, og 
Antallet af kostbare Skind i Magasinerne blev mindre Aar for Aar. 
Vargas forstod godt, at man ikke kunde gaa for haardt frem mod en 
gammel, fortjent Embedsmand, men han fremsatte et Forslag, hvor
ved man paa den mildeste Maade og uden at ændre det mindste i
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den almindelige Organisation eller de enkeltes Funktioner kunde af
hjælpe mange af de uheldigste Forhold. Da Møsting for nylig var 
traadt tilbage som Præsident for det kgl. Oldskriftselskab, vilde han 
sandsynligvis ogsaa gerne fritages for Overopsynet ved Museet, og 
hvis Kongen i saa Fald vilde betro Vargas denne Post, var det hans 
Hensigt at indlogere sig i et Værelse paa 3. Sal mellem de saakaldte 
Magasinrum for paa denne Maade ved sin daglige, stadige Nærvæ
relse midt i Museumsbygningerne at kunne overvaage Ledelsen. Der
ved kunde mangt og meget forbedres11.

Naar man læser Vargas’ Kritik af Professor Reinhardts Virksom
hed som Inspektør, ledes Tankerne uvilkaarligt tilbage til de haarde 
Angreb, han i sin Tid rettede mod Briinnich og Esmarch ved de 
norske Bjergværker, og ligesom dengang indeholder hans Fremstil
ling sikkert en god Portion Overdrivelse, men ogsaa mange beretti
gede Momenter12. Vargas var paa ingen Maade blind for de store 
Fortjenester, Reinhardt havde af Museets Flytning og endelige Op
stilling i den Holsteinske Gaard i Stormgade, heller ikke underkendte 
han dennes Betydning for den zoologiske Afdeling, men han havde 
utvivlsomt Ret i, at det dobbelte Arbejde som Professor ved Universi
tetet og Inspektør ved Museet efterhaanden var vokset den ældre, 
sygelige Mand over Hovedet. Det bør dog fremhæves, at det ikke var 
Reinhardts Skyld alene, hvis Museumsbestyrelsen lod adskilligt til
bage at ønske. To Assistenter var i Virkeligheden for lille et Personale. 
Dertil kom, at Beck kun var en daarlig Hjælper, der næsten aldrig 
viste sig paa sin Afdeling, hvad enten det nu skyldtes hans svagelige 
Helbred eller den Mangel paa Energi og Stadighed, der var karak
teristisk for ham13. I 1839 var det lykkedes Reinhardt at faa H. P. 
Place fast knyttet til Museet som Konservator14, men det havde 
aabenbart ikke kunnet raade Bod paa det Forfald, mange af Gen
standene allerede var kommet i. Nu ønskede Vargas en effektiv 
Indgriben fra Direktionens Side, og hans Henvendelse til Kongen 
fik langt vidererækkende Følger for Museets Fremtid, end han maa- 
ske havde tænkt sig.

Da Møsting i 1842 nedlagde alle sine offentlige Hverv, blev 
ogsaa Chefstillingen ved det kgl. Museum for Naturvidenskaberne 
ledig, og den 26. Februar samme Aar udnævntes Vargas til at be
klæde dette Embede15. Foruden ham bestod Direktionen paa dette 
Tidspunkt kun af to Medlemmer, M. G. G. Lehmann og P. Thon
ning, begge Kommitterede i Generaltoldkammeret og Kommerce- 
kollegiet. Vargas’ Ønske om at faa et Værelse i selve Museumsbyg-
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ningen blev dog ikke opfyldt, antagelig fordi man har ment, at det 
kunde virke saarende paa den gamle Professor, der siden 1821 havde 
haft sin Embedsbolig der. Men hans Reformplaner blev hurtigt sat 
igennem. Den 21. Marts præsiderede han for første Gang ved et 
Direktionsmøde paa Museet10, og allerede den 15. Juni udstedtes en 
kgl. Resolution, hvorved hele Museumsbestyrelsen blev væsentlig 
udvidet og fik en forandret Karakter17.

Nogle Breve til Christian V III viser, hvor stor Andel Vargas 
havde i disse Bestemmelser18. Det var ham, der understregede det 
ønskelige i snarest at faa udstedt et nyt Reglement paa Grund af de 
idelige Rivninger mellem Museets Embedsmænd, og det var hans 
Forslag, der i alt væsentligt blev lagt til Grund for Reformerne.

Museets daglige Ledelse havde som nævnt siden 1829 været fore- 
staaet af Reinhardt som Inspektør samt Pingel og Beck som Assisten
ter. Et Par Maaneder efter Vargas’ Tiltrædelse som Chef blev dette 
beskedne Personale udvidet med Zoologen Henrik Krøyer som Assi
stent19, og hans Udnævnelse blev varmt anbefalet af Vargas. I et 
Brev til Christian V III omtaler han Krøyer som en af vore nøjagtig
ste, mest erfarne og samvittighedsfulde Zoologer og tilføjer, at selv 
om Gnidninger næppe kan undgaas mellem Reinhardt og hans unge 
Fagfælle, vil der nok findes Midler til at stifte Fred igen20. Sagen var 
den, at Reinhardt ikke var glad for at se nye Folk paa »sit« Mu
seum21, og han forstod ikke, at Krøyers Ansættelse kun var Begyn
delsen til en langt videregaaende Reorganisation22. Allerede i Maj 
havde Vargas nemlig udarbejdet et Forslag, der væsentlig byggede 
paa Kongens egne Ønsker og Synspunkter, og som han med en led
sagende Skrivelse sendte til denne23. Da en Afskrift af Forslaget, som 
endnu opbevares i Museets Arkiv, bærer Paaskriften: »er blot Direc- 
tionen vedkommende«24, har Reinhardt næppe kendt dets Indhold, 
før det var approberet af Kongen, og Meddelelsen derom var ham 
sikkert en bitter Overraskelse.

I det store og hele fulgte Christian V III Vargas’ Plan om en 
Nyordning, og ved kgl. Resolution af 15. Juni 1842 blev Reinhardt 
udnævnt til Overinspektør, medens Pingel, Beck og Krøyer blev In
spektører25. Paa eet Punkt havde Kongen imidlertid selv tilføjet 
noget nyt, idet Entomologen J. C. Schiødte uden Indstilling fra 
Direktionens Side fik Ansættelse som foreløbig ulønnet Underinspek
tør ved Insektsamlingen26. Ogsaa her havde Vargas dog en Finger 
med i Spillet. Han havde i sit Forslag talt om fire Underinspektører, 
og i et Privatbrev til Kongen fra Maj 1842 havde han direkte fore-
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slaaet Schiødte som Suppleant-Underinspektør, fordi denne i April 
samme Aar havde tilbudt uden Gage at medvirke ved Ordningen af 
den entomologiske Samling27. Antallet af Museets Embedsmænd var 
saaledes paa een Gang blevet fordoblet28, men endnu mere betyd
ningsfuld var Bestemmelsen om deres fremtidige Virksomhed.

I Vargas’ Forslag hedder det meget karakteristisk tilsidst, at »fuld 
Ansvarlighed af Underinspecteurerne er nødvendig til Museets Be
tryggelse«, men »paa den anden Side (synes) en bestemt Andeel af 
Materialet og Frihed indenfor den afmaalte Kreds at være nødven
dige Betingelser, for at enhver kan arbeide med Lyst og Grundig
hed«29. Dette Synspunkt var lagt til Grund ved Arbejdsfordelingen 
paa Museet, og Inspektørerne havde derfor ikke blot faaet overdra
get et større Ansvar, men ogsaa mere Indflydelse og Myndighed. Det 
paahvilede hver enkelt at aflægge Regnskab for den Afdeling, der 
sorterede under ham, at navngive Naturalierne og at føre Kataloget. 
Desuden skulde han sørge for Genstandenes tilbørlige Konservering, 
hvad enten de fik Plads i Udstillingssalene eller i Magasinrummene. 
Hver Maaned skulde Inspektørerne mødes med Overinspektøren og 
forelægge ham en Rapport over deres Virksomhed, og paa Grund
lag heraf kunde denne da hvert Kvartal give en Indberetning til 
Direktionen, vedlagt de forskellige Protokoller og Journaler. Over
inspektøren havde selv en af de specielle Afdelinger under sig, og 
han skulde desuden føre Korrespondance-Protokollen og have det 
almindelige og økonomiske Overopsyn med hele Museet. Som et 
Bevis paa Inspektørernes større Selvstændighed fik hver af dem nu 
sit eget private Arbejdsværelse30.

Der var i den nye Resolution en udpræget Tendens til at decen
tralisere Bestyrelsen af Museet, men samtidig søgte man at indføre 
en skærpet Kontrol med de enkelte Medarbejderes Arbejdsindsats. 
Da den kgl. Resolution kun havde angivet Hovedlinjerne for Re
formen, opfordrede Direktionen Professor Reinhardt til sammen med 
sine Inspektører at drøfte de nærmere Enkeltheder for dens praktiske 
Gennemførelse. I Juli Maaned 1843 sendte Reinhardt derfor Direk
tionen et LTdkast til en ny Organisationsplan, som han havde ud
arbejdet paa Grundlag af den gamle fra 1829, men under Hensyn
tagen til Resolutionen af 15. 6. 1842 og med Benyttelse af de For
slag, han i Aarets Løb havde modtaget fra Inspektørerne og fra et 
af Direktionens egne Medlemmer, Dr. Lehmann32. Sammenligner 
man det nye Udkast med den gamle Plan, møder man atter som den 
mest iøjnefaldende Forskel den langt større Selvstændighed, der ind-
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rømmes de enkelte Afdelingsledere, samt Direktionens udtalte Ønske 
om en stadig og nær Kontakt med alle vigtigere Afgørelser i Museets 
indre Anliggender. Kort efter maatte Reinhardt paa Direktionens 
udtrykkelige Forlangende ogsaa indsende de andre Embedsmænds 
Forslag, men han forespurgte samtidig, om det ikke var rigtigst at 
stille Sagen i Bero, indtil Museets Chef var vendt tilbage fra sin 
Rejse, da hans Medvirken til den endelige Afslutning syntes til- 
raadelig33.

Vargas havde allerede i Maj paa Grund af Sygdom været hindret 
i at deltage i Direktionsmødet34 og opholdt sig i Sommeren 1843 af 
Helbredshensyn i Bad Gastein35. Direktionen fulgte Overinspektø
rens Henstilling, men naar Sagen derefter kom til at hvile i tre Aar, 
var det sikkert mest af Hensyn til Reinhardt selv36. Den gamle Pro
fessors Helbred var svækket, og han var kun meget ugerne gaaet med 
til at ændre den Organisationsplan fra 1829, som han havde været 
medvirkende til at skabe. Sandsynligvis arbejdede man da i disse Aar 
fortsat med den gamle Plan som Grundlag, men med Benyttelse af 
Juni-Resolutionen som korrigerende Supplement. Først efter Rein
hardts Død 1845 blev Forhandlingerne genoptaget, denne Gang paa 
Initiativ af Inspektørerne37, men da var Vargas paa Grund af Syg
dom ude af Stand til at deltage, og han fik hverken Lod eller Del 
i den endelige Udformning.

Museets Brev- og Kopibog viser imidlertid, hvorledes Reform
bestemmelserne blev gennemført i det daglige Arbejde. Helt gnid
ningsløst forløb det ikke i Begyndelsen, og i August 1842 udtalte 
Vargas sig atter temmelig skarpt om Professor Reinhardt til Chri
stian VIII. Hvorledes kunde man vente den mindste Forekommen
hed af en Mand, der i 30 Aar havde regeret Museet som en ham til
hørende Anstalt, og som behagede sig i Uordener, der begunstigede 
hans Interesser? Desuden havde han altid en Mængde Hindringer 
parat!38 -  Vargas hentydede her sikkert til de Vanskeligheder, Rein
hardt havde gjort, da der skulde skaffes Arbejdsværelser til hver af 
Inspektørerne og særskilte Magasinrum til de forskellige Afdelinger39. 
Og Reinhardt vedblev at være en Kilde til Ærgrelser. I September 
samme Aar rettede han i Forening med de tre Inspektører nogle 
Forespørgsler om enkelte Punkter i Resolutionen, som de ikke helt 
forstod. Navnlig det sidste Spørgsmaal vakte Direktionens Forundring 
og kendelige Mishag. Inspektørerne vilde gerne vide, om Ansvaret 
for de Genstande, der opbevaredes i Magasinerne var ligesaa stort 
som for de Ting, der var udstillede. Svaret lød kort og godt, at Direk-
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tionen forstod ikke Spørgsmaalet. Det maa være en Selvfølge, »at 
Enhver skal staae til Ansvar for Conservationen af det der er ham 
betroet ... og at ingen Gienstand uforsvarligen forringes ved dens 
Opbevaring i et Magazin«40.

Kort efter den ovenanførte Skrivelse blev Reinhardt indkaldt til 
et ekstraordinært Direktionsmøde, hvor det blev ham tilkendegivet, 
at man ikke var tilfreds med Inspektørernes maanedlige Rapporter, 
der ikke var tilstrækkelig omfattende efter den nye Plan. Det skulde 
ikke blot være en Opstillingsliste, men »en kort historisk Beretning 
om hvad der i Maanedens Løb er foretaget i de forskiellige Virk
somheds-Retninger i enhver Afdeling«41. Reinhardt lod Direktio
nens Meddelelse gaa videre til Inspektørerne, men denne Pligt er 
aabenbart faldet dem baade besværlig og upaakrævet. Allerede i De
cember samme Aar ansøgte han paa deres Vegne om Tilladelse til 
kun at afholde Inspektionsmøde hveranden Maaned, da Forretnin
gerne ikke gjorde det nødvendigt at mødes tiere. Direktionen var 
dog ikke til Sinds at slække paa Fordringerne, og man henviste blot 
til, at Møderne fandt Sted ifølge kgl. Resolution og derfor ikke 
kunde ændres42.

Selv om Reinhardt sikkert paa mange Punkter var enig med sine 
Inspektører i Misfornøjelsen med den nærgaaende Kontrol, Direk
tionen ønskede at udøve over alle Museets Anliggender, maa det paa 
den anden Side have været ham en Tilfredsstillelse, at den forsøm
melige Beck, mod hvis Efterladenhed han i Aarevis forgæves havde 
kæmpet, nu af Direktionen blev afkrævet en Erklæring om sit Ar
bejde i Museet 184143. Det var i det hele taget tydeligt, at man for 
Alvor vilde rydde op i gammel Slendrian. I Efteraaret 1842 afholdtes 
der saaledes foruden de foreskrevne Kvartalsmøder adskillige ekstra
ordinære Direktionsmøder44. Reinhardt fik indsendt Museets Regn
skaber for 1840 og 1841 samt en Budgetplan for 184345, og der blev 
bevilget Penge til nye Glas og Skabe46.

Man tager næppe Fejl, naar man antager, at det var Vargas, der 
var primus motor i hele denne Energiudfoldelse, men som saa ofte 
ved lignende Reformbevægelser, gled den urolige Foretagsomhed 
efterhaanden ind i et mere sindigt Tempo. Forretningsgangen var jo 
nu fastlagt. Det synes, som om Direktionen nogenlunde overholdt sin 
Forpligtelse til at mødes hvert Kvartal, medens Inspektørmøderne i 
1844 og 1845 kun blev afholdt hveranden Maaned, til Dels vel paa 
Grund af Overinspektørens tiltagende Svagelighed47. I Foraaret 1843
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fik Reinhardt Tilladelse til at ansætte sin Søn Johannes som sin 
videnskabelige Medhjælper48. Det fortjener at fremhæves, at Var
gas trods sin Uvilje mod Faderen omtalte den unge Reinhardt med 
megen Anerkendelse og to Gange bevilgede ham en Gratifikation 
for hans udmærkede Kataloger over Museets Amfibier og Skeletter49. 
I de følgende Aar var den unge Mand sin Fader en god Støtte i det 
daglige Museumsarbejde, indtil han 1845 blev udvalgt til som Natur
videnskabsmand at deltage i Jordomsejlingen med Fregatten »Gala- 
thea«. Ogsaa til dette Hverv havde Vargas anbefalet ham over for 
Kongen50.

Blandt de Spørgsmaal, der drøftedes paa Direktionsmøderne ved 
Siden af de løbende Forretninger, er der et enkelt, om hvilket man 
med Sikkerhed ved, at Vargas fik det afgørende Ord. Pladsforhol
dene i Museet var saa indskrænkede, at de gav Anledning til bestan
dige Klager fra Inspektørerne, og da Prinsens Palæ i Foraaret 1844 
var blevet delvis ledigt ved General F. G. Biilows Død, forespurgte 
Reinhardt derfor Direktionen, om man ikke kunde overflytte nogle 
af Samlingerne til Palæet51. Det synes, som om Christian V III selv 
tidligere havde været inde paa samme Tanke, og at han havde drøf
tet Sagen med Vargas. Umiddelbart efter sin Udnævnelse til Chef 
for Museet i 1842 havde denne nemlig besøgt Palæet sammen med 
Arkæologen G. J. Thomsen for at bedømme de Muligheder, det rum
mede, og i en Skrivelse til Kongen havde han derefter forklaret sine 
Grunde til at fraraade en Overflytning. Han mente ikke, at Prinsens 
Palæ frembød de samme Fordele som Museets nuværende Bygning, 
men han havde i Sinde sammen med den kgl. Hofbygmester, Etats- 
raad J. H. Koch at undersøge, om man ikke i de ubenyttede Værel
ser paa 3. Etage i det Holsteinske Palæ kunde finde saa betydelige 
Udvidelsesmuligheder, at man kunde undgaa en bekostelig Flyt
ning, der vilde virke ødelæggende paa adskillige af de finere Mu
seumsgenstande. Med Hensyn til den skæbnesvangre Fugtighed, der 
i Øjeblikket herskede i den mineralogiske Afdeling, vilde den efter 
Vargas’ Skøn næppe blive mindre i Prinsens Palæ, og den kunde let 
bekæmpes ved at opvarme Rummene om Vinteren52.

Vargas maa aabenbart have holdt fast ved sin Opfattelse, og det 
lykkedes ham at føre den igennem. Da Spørgsmaalet var blevet ak
tuelt ved Reinhardts Forslag om Flytningen 1844, talte han igen 
med Kongen om det og kunde derefter meddele Direktionen, at 
Christian V III ikke billigede denne Plan, saa at den maatte opgives, 
og Sagen lægges ad acta53.
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Ogsaa ved en anden Afgørelse af ret væsentlig Betydning har 
Vargas antagelig været medvirkende. I Organisationsplanen fra 1829 
havde man fremsat Tanken om at gøre Museets Samlinger offentlig 
tilgængelige, men det var hidtil kun blevet gennemført for enkelte 
Afdelingers Vedkommende54. Samme Ønske var blevet understreget 
i Planerne fra 1843, og 1844 gav Kongen Ordre til, at den mineralo
giske og konkyliologiske Samling skulde aabnes for Publikum55. Da 
den konkyliologiske Afdeling paa Grund af Becks aarelange Sygdom 
og Fraværelse ikke var tilstrækkelig crdnet til Fremvisning, kunde 
dog kun den første Bestemmelse træde i Kraft. Fra Oktober 1844 blev 
den mineralogiske Samling tilgængelig, men foreløbig, som det synes, 
forsøgsvis56. De to Afdelinger af Museet havde jo fra gammel Tid 
Christian V III ’s særlige Interesse, saa man tager næppe Fejl i at 
formode, at han og Vargas har drøftet Sagen og været enige om 
paa denne Maade at give større Kredse af Befolkningen Adgang til 
at lære den Videnskab at kende, som havde været deres fælles Ynd
lingsstudium57.

Efter Sommeren 1845 var Vargas’ Helbred saa nedbrudt, at han 
ikke mere tog aktiv Del i Arbejdet for Museet. Allerede fra Februar 
1845 undertegnede han ikke længere Regnskabsopgørelserne58, og 
den 9. August samme Aar deltog han for sidste Gang i et Direktions
møde, hvor hans Navnetræk under Protokolindførselen tydeligt viser 
hans svigtende Kræfter59. Han havde derfor heller ingen Glæde af 
Alexander v. Humboldts Besøg i København i Juni 1845. Humboldt 
ledsagede den preussiske Konge og deltog naturligvis i de mange 
Festligheder, der var arrangeret i Anledning af Fyrstebesøget, men 
Vargas var paa dette Tidspunkt saa svækket af Sygdom, at han ikke 
kunde være med60. Han vilde dog sikkert gerne have haft Lejlighed 
til at vise Humboldt de indsamlede Mineraler fra Kanarierne og 
Azorerne og til paany at debattere Atlantis-Problemet med ham64.

Men var det saaledes kun en kort Tid, han fik Lov til paa effek
tiv Maade at være Chef for det naturhistoriske Museum, saa havde 
hans Virksomhed ikke været forgæves. Han havde den Tilfredsstil
lelse at se dets Ledelse blive udvidet og de enkelte Embedsmænd 
udfolde deres Initiativ paa en mere energisk og selvstændig Maade 
end tidligere. Muligvis var Reorganisationen ogsaa kommet uden 
hans Medvirkning, men hans nære Forbindelse med Kongen var 
utvivlsomt af stor Betydning for den faktiske Gennemførelse. Hans 
Navn vil derfor altid være knyttet til Resolutionen af 15. Juni 1842, 
som i første Række var hans Værk.



E. R. Vargas Bedemar. 
Maleri af M. Brünnich, 1840. 

(Zoologisk Museum).
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13. KAPITEL

DE MINERALOGISKE SAMLINGER

Vargas var næppe rask nok til at kunne glæde sig over det nye 
Liv og den friske Foretagsomhed, der kom til at præge Museets indre 
Styre, efter at Pingel ved Reinhardts Død i Oktober 1845 var blevet 
dennes Efterfølger som Overinspektør1. Han har vel heller ikke haft 
nogen Indflydelse paa Direktionens Indstilling af Pingel til Embedet 
-  en Indstilling, der senere er blevet stærkt kritiseret2. Hvis han har 
haft Lejlighed til at se den, maa han dog med Tilfredshed have læst 
om den høje Rang, den mineralogiske Samling efter Direktionens 
Mening indtog blandt Europas Museer. Selv om de smukke Ord 
først og fremmest havde til Hensigt at fremhæve Pingels Indsats 
som Museumsmand, kunde Vargas nok ogsaa selv tage sig dem til 
Indtægt3.

Det er en Selvfølge, at han straks efter sin Tiltrædelse som Chef 
med særlig Interesse havde rettet sin Opmærksomhed mod den 
mineralogiske Afdelings Udvikling. Et Brev til Christian V III fra 
Marts 1842 viser, hvorledes han i Forening med Pingel var Ophavs
mand til Forslaget om Dannelsen af en indenlandsk geognostisk 
Samling i Museet. En saadan burde efter hans Mening udgøre en 
meget væsentlig Del af et Nationalmuseum, da den ikke blot kunde 
give Udlandet et Overblik over Danmarks geologiske Forhold, men 
ogsaa være af praktisk Betydning for Landet selv. Det kostede aar- 
ligt Staten betydelige Summer, at man ved forskellige Arbejder, 
f. Eks. Eftersøgninger af artesiske Brønde, lod sig lede af fantastiske 
og forvirrede Forestillinger, som bundede i Uvidenhed om Kends
gerningerne. Vargas henstillede derfor til Christian V III, om han 
vilde afgive nogle af sine Skatte til Brug for en systematisk geologisk 
Samling af denne Art, og han mente, at der i de kongelige Kældre 
var rigelige Forraad at tage af. Dr. Pingel var en saa dygtig Geolog, 
at han vilde kunne ordne Materialet paa en tilfredsstillende Maade, 
og foreløbig var der Plads nok til Opstillingen. De eneste uundgaae- 
lige Udgifter vilde blive nogle Smaarejser ud i Landet for at kom
plettere Samlingen4.

Vargas’ Initiativ blev ogsaa paa dette Omraade støttet af Kon
gen, og den 10. August 1842 modtog Pingel en Instruks af Direk
tionen, hvorefter han skulde gaa i Gang med det paatænkte Ar
bejde. Foreløbig skulde han med det angivne Formaal for Øje gen- 
nemgaa Museets Beholdninger og de Gaver, man havde modtaget fra

21
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Kongen, samt sætte sig i Forbindelse med Professor Forchhammer 
og den svenske Mineralog, Professor Sefström for muligvis at faa 
nogle »classiske Bidrag« til Samlingen. Desuden skulde der indgives 
Forslag til Anskaffelse af Opstillingsskabe, og kort efter blev der 
købt to saadanne med Støtte fra Niels Brocks Legat5.

Museets mineralogiske Afdeling havde i Aarenes Løb modtaget 
meget værdifulde Bidrag fra Vargas’ forskellige Rejser, og nu, da 
han stod som dens ledende Chef, blev den atter rigelig betænkt. 
1842 modtog den af Kongens Kabinet en geologisk Samling fra Ka- 
narierne, Madeira og Azorerne, hjembragt af Vargas6, samt en 
Række Mineraler fra Professor Monticelli i Napoli og fra Professor 
Zipser i Ungarn7. Samme Aar fik den overdraget en Kasse med 50 
Dyreforsteninger fra England, som i sin Tid var ført til Danmark 
af Vargas8. 1846 fik Pingel Tilladelse til at gennemgaa den Dublet
samling fra Madeira, Portosanto, de kanariske Øer og Azorerne, som 
Vargas havde staaende paa Rosenborg, for deraf at udsøge alt, hvad 
der kunde tjene til at supplere eller forbedre den geognostiske Sam
ling fra disse Øer9.

Vargas viste saaledes megen Interesse for Fuldstændiggørelsen af 
den mineralogiske Afdeling ved Museet, men det kgl. Kabinet ved
blev dog uden Tvivl altid at være hans Hjertebarn. Det havde været 
Midtpunktet for hans Livs Arbejde og skyldte i særlig Grad ham sin 
Tilblivelse. En Vurdering af hans Virksomhed som Inspektør for 
Prins Chr. Frederiks private Samling gennem mere end 30 Aar kan 
kun gives af en Fagkyndig paa Grundlag af det Katalog, han har 
udarbejdet over den, men dette blev affattet ret tidligt10 og er langt
fra fuldstændigt. Interessant er det derfor at se, hvorledes Kabinettets 
Værdi og Vargas’ Indsats blev bedømt af den Mand, der blev hans 
Efterfølger som Inspektør, L. H. Olufsen.

I et lille Mindeskrift over Christian V III, som blev udgivet ved 
Kongens Død 1848, skriver Olufsen saaledes: »Det blev overdraget 
til Grev Vargas Bedemar at udføre en Conservators Pligter ved den 
(ældre Samling) ; at redde hvad der endnu var forhaanden, ordne 
Samlingen og ved Anskaffelse af nye Sager at fuldstændiggjøre den, 
blev den Opgave, ved hvis Løsning han blev understøttet med fyrste
lig Rundhed. For den Iver, hvormed Grev Vargas har arbeidet for 
Samlingens Forøgelse i den lange Aarrække, hvori han havde Til
synet med den, taler tilstrækkeligt dens nærværende Størrelse; men 
det er et Savn, som vi føle ved den historiske Fremstilling af dens 
Tilvæxt, at han, ved Siden af dette Vidnesbyrd om sin Virksomhed,
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har anseet andre Efterretninger om denne for uvæsentlige. De Op
lysninger, der haves om de enkelte Acquisitioner, ere kun faa og 
ufuldstændige; endog de originale, i Udtryk og Indhold rigtig nok 
ofte mangelfulde, Etiquetter ved de Stykker, han ikke selv havde 
samlet paa sine Reiser, bleve lige til 1835 ombyttede med andre, der 
vare af fattede i Videnskabens mere bestemte Sprog«11.

Som man ser, er det gammelkendte Svagheder, der karakterise
rer Vargas’ Arbejde ved Kabinettet: Mangel paa videnskabelig Me
tode, Nøjagtighed og Grundighed12. Men at det Stof, der var samlet, 
var yderst værdifuldt, vilde Olufsen ikke nægte: »Et betydeligt Antal 
Stykker, og deriblandt ikke faa fortrinlige, skyldes saaledes hans Virk
somhed; men, da han bestræbte sig for at give Samlingen Fuldstæn
dighed i geographisk Henseende, ved saa vidt muligt at have alle 
Findesteder for ethvert Mineral repræsenterede i den, maatte dette 
nødvendig føre til, at mange Stykker optoges i den, som vel havde 
kunnet finde Plads i en local-geographisk Samling; men som vare 
for lidt charakteristiske, til at de burde findes i en almindelig syste
matisk Samling«13. Ved Christian V III ’s Død bestod Kabinettet af 
8000 Genstande, og »tager man Hensyn til Antallet af de, ved (Var
gas) erhvervede, Stykker, maa det tilfulde erkjendes, at hans Bestræ
belser havde et lykkeligt Resultat ... Stykkernes Format er i denne 
Samling, som i de fleste andre, meget forskjellig; af saakaldte Pragt
stykker haves kun meget faa, da det stedse blev erkjendt, at Til
veiebringelsen af et Minerals forskjellige Varieteter i fuldstændige 
Rækker og lærerige Exemplarer var et vigtigere Formaal ved An
vendelsen af de disponible Midler, end Anskaffelsen af enkelte Va
rieteter i kostbare Stykker«. -  Olufsen fortæller endvidere, at Vargas 
ved Ordningen oprindelig havde anvendt Haüy’s System, men da 
der senere var kommet en Række Arter og Varieteter til, som den 
franske Mineralog ikke havde kendt, var han begyndt paa en ny 
Opstilling af Samlingen, som han dog ikke havde faaet tilendebragt14.

Selv om Olufsen fremhæver Mangler af baade reel og formel 
Karakter ved det kgl. Kabinet, er de positive Sider dog saa over
vejende, at der ikke kan være Tvivl om Betydningen af Vargas’ 
Virksomhed. For ganske nylig har en dansk Mineralog, Dr. phil. 
Karen Callisen, givet en udmærket Oversigt over Christian V III ’s 
Mineraliekabinet, dets Oprindelse og dets Historie, og hun udtaler 
sig med megen Anerkendelse baade om Vargas’ Kundskaber og hans 
Flid som Museumsmand15. Da Samlingen efter Kongens Død gik 
over til det naturhistoriske Museums mineralogiske Afdeling, blev
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den et udmærket Supplement til denne. Endnu er Christian V III’s 
Mineraler let kendelige fra de øvrige, fordi langt den største Del af 
dem er forsynede med Etiketter, skrevne med Vargas’ Haand, samt 
den specielle Etikette, som alle Chr. V III’s Stykker skal have16. Der 
er saaledes Vidnesbyrd nok om hans store personlige Arbejdsind
sats. Senere Forskere har kunnet gennemføre det videnskabelige Ord
ningsarbejde, han ikke selv magtede, og Materialet er blevet forbed
ret og fuldstændiggjort, men ingen vil kunne nægte, at Vargas væ
sentlig har bidraget til de Samlinger, der den Dag i Dag pryder det 
mineralogiske Museum.

14. KAPITEL

BEATE NEIIENDAM OG „SØBORG“
I HØRSHOLM

Vargas’ forskellige Pligter over for Kabinettet, Museet og Hoffet 
gjorde det nødvendigt, at han efter sin Tilbagekomst havde fast 
Bopæl i Byen, og han fik derfor omsider gennemført sin Plan om at 
forlade sit mangeaarige Hjem i Hørsholm. Ejendommen »Søborg« 
tilhørte jo imidlertid ikke ham, men hans Husbestyrerinde Jomfru 
Neiiendam1, saa at det var hende, der skulde træffe Afgørelsen, om 
hun vilde følge sin Herre til København og opgive sit Hus paa Lan
det. Hun har dog næppe haft Vanskelighed ved at bestemme sig, 
især fordi ogsaa Edmund flyttede ind til Faderens Lejlighed i Dron
ningens Tværgade2. Skønt hun var blevet saa gammel og svagelig, 
at hun ikke mere kunde gøre megen Gavn, men allerede i Søborg 
var nødt til at have en yngre Tjenestepige og en Karl til Hjælp3, 
hørte hun til i Hjemmet som et uundværligt fast Inventar. Antage
lig har hun derfor allerede i Sommeren 1841 opgivet sit Hus i Hørs
holm og er taget ind til København. Af et Brev, der er bevaret i 
Vargas’ Skiftepapirer, kan det ses, at »Søborg« blev lejet ud, og det 
fremgaar ligeledes, at det var ham, der over for Omverdenen stod 
som Ejer af Huset, og til hvem man henvendte sig i Spørgsmaal ved
rørende Lejen4. Allerede Brevene til Collin og Prins Christian viste 
jo forøvrigt, at heller ikke disse nære Venner anede noget om det 
sande Forhold vedrørende »Søborg«5. Jomfru Neiiendam har altsaa 
haft den Takt ikke at omtale det til andre end dem, der som Pant
havere i Ejendommen nødvendigvis maatte vide Besked.



— 325 —

Ved Edmunds Bortrejse til Rusland i Oktober 1841 tænkte Var
gas en Overgang paa at flytte tilbage til »Søborg«, fordi hans økono
miske Forhold efter de mange Udgifter til Sønnens Eksaminer og 
Ekvipering krævede den strengeste Sparsommelighed, men da Chri
stian VIII stillede ham i Udsigt, at han snart skulde være Chef for 
det naturhistoriske Museum, maatte han leje sig en ny Bolig i Sølv
gade6. Det var derfor klart, ät han aldrig mere vilde kunne bo i 
Hørsholm, og i September 1842 solgte Jomfru Neiiendam sit Hus 
for 1250 Rd.L

Selv om Vargas i disse Aar stadig havde Pengevanskeligheder, 
saa at han f. Eks. i December 1841 atter maatte bede om Henstand 
med Tilbagebetalingen af sine 1200 Rd.’s Gæld til Finanskassen8, 
lykkedes det ham dog i Løbet af 1843 og 1844 at komme ud af den 
uværdige Gæld til sin Husbestyrerinde. I Oktober 1844 kunde hun 
bevidne, at hun ikke mere havde Møbler staaende hos ham, saa at 
Pantebrevet fra April 1825 blev erklæret for ugyldigt9. Vargas havde 
nu endelig et Hjem, der var hans eget.

Ikke længe efter maatte den gamle Kvinde opgive den Stilling, 
hun saa trofast havde udfyldt i over 20 Aar. Endnu i Februar 1845 
er hun opført paa Folketællingslisten som Husjomfru hos Vargas, 
men skønt der baade var en Tjenestepige paa 34 Aar og en Tjener 
paa 28 Aar til at gøre det grovere Arbejde, havde hun aabenbart 
ikke mere Kræfter til at bestyre Husholdningen10. Hun vendte da 
tilbage til Hørsholm til sin Søster Wilhelmine, der var gift med Køb
mand Engeli, og i deres Hjem boede hun de sidste Maaneder af 
sit Liv11. Den 4. Februar 1846 døde hun, 63 Aar gammel. Døds- 
aarsagen angives at være Brystsyge12.

Det Testamente, hun i December 1827 havde oprettet til Fordel 
for Edmund, og som bestemte, at han skulde være hendes Universal
arving13, kom ikke til at træde i Kraft. Edmund var nu ikke længere 
den lille moderløse Dreng, som hun engang havde taget ind til sit 
Hjerte og ønskede at efterlade alt, hvad hun ejede -  han var blevet 
voksen og var maaske under de mange Aars Ophold i Tyskland 
gledet bort fra hende. Nu var han tilmed langt borte i et fremmed 
Land, han kunde ikke mildne hendes sidste, svære Tid og ikke be
koste »en anstændig Begravelse«, saadan som hun oprindelig havde 
ønsket det til Gengæld for den Arv, hun vilde give ham14. I den 
sidste Maaned, hun levede, oprettede hun da et nyt Testamente, 
hvorved hun indsatte sin Søster Wilhelmine Engeli som eneste Ar
ving15.
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Selv om det unægtelig ser ud, som om hendes Slægtninge paa en 
lidt nævenyttig Maade har udnyttet hendes Svaghedstilstand til i 
yderste Øjeblik at sikre sig hendes beskedne Midler, var det maaske 
ret naturligt, at de syntes, de stod hende nærmere end den fremmede 
Greve i det fjerne Land. For Edmund betød det næppe meget at 
miste Retten til hendes efterladte Ejendele og Penge, og den lille 
Arv var som en Draabe i Havet i Forhold til al det, han og hans 
Fader gennem de mange Aar havde modtaget af Beate Neiiendam. 
Skønt der intet er bevaret om deres Følelser over for denne Kvinde, 
maa Budskabet om hendes Død utvivlsomt have berørt dem begge 
smerteligt og kaldt mange Minder frem fra de længst forsvundne 
Dage i København og i Søborg. Takket være hende havde de altid 
haft et trygt Tilflugtssted, naar de vendte tilbage fra Udlandet -  
nu var Hjemmet lukket, og den lille Familie skulde aldrig mere 
mødes.

15. KAPITEL 

DANSKE VENNER

(FR. MUNTER, H.SGHUBART, J. G. ADLER,
JONAS COLLIN, F. G. DANKWART. -  

PRINS CHRISTIAN FREDERIK)

Den lange Række af Venner, som Vargas vandt sig under sit Livs 
mangfoldige Omskiftelser, var næsten alle kun midlertidige Fore
teelser i hans Tilværelse, og det blev i Danmark, han knyttede de 
varigste Forbindelser. Men da han selv har tilintetgjort ethvert Spor 
af sin private Korrespondance1, er man henvist til i andres skriftlige 
Efterladenskaber at finde Oplysninger om denne Side af hans Liv. 
Det vil derfor være lidt tilfældigt, hvem af Vennerne man lærer at 
kende, og der vil let komme det Misforhold, at de, der har efterladt 
sig offentligt tilgængelige Brevsamlinger, vil træde frem paa Bekost
ning af andre, som muligvis har haft et langt intimere personligt 
Forhold til ham, men som ikke har afgivet noget Vidnesbyrd.

Blandt de danske Mænd, der stod Vargas nær, var der to, som 
vistnok maa siges at have været Hjertevenneme par excellence, og 
som alligevel tidligt gled bort fra ham. I Brevene til Frederik Münter 
og Herman Schubart møder man en ungdommelig Begejstring, en
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Varme og en Tillidsfuldhed, som ikke genfindes over for de senere 
Venner. At det nære Forhold til Miinter gik i Stykker paa Grund af 
Forlovelseshistorien med Datteren, var naturligvis sørgeligt, men 
forstaaeligt. Mere ubegribeligt er Bruddet mellem Schubart og Var
gas. Det næsten lidenskabelige Venskab, der fra de unge Dage havde 
trodset saa mange Storme i Fællesskab, og som navnlig fra Schubarts 
Side havde bygget paa en grænseløs Beundring, maatte naturnød
vendigt med Aarene blive mere afklaret og nøgternt, men man 
kunde have ventet, at det vilde vinde i Lødighed, hvad det tabte i 
Glød. I Stedet for sluktes det ganske. Da Schubart efter sin Hjem
komst til Danmark 1821 mest opholdt sig paa de fynske Herregaarde, 
var der Anledning nok til en fortsat Korrespondance, ikke mindst 
under Vargas’ Rejser i Udlandet, men heraf er der intet Spor2. I den 
store utrykte Selvbiografi, Schubart har efterladt sig, og som i Brev
form giver en meget udførlig Skildring af hans Liv i Italien, om
tales Vargas yderst formelt og køligt, kun i Tilknytning til Accademia 
Italiana, slet ikke som Ven3. Hvad kan nu have været Aarsagen 
til et saadant Brud?

Dengang Vargas i sin Tid var blevet indviklet i de farlige Stridig
heder med Sacchetti og det franske Politi, kæmpede Schubart som 
en Løve for at forsvare og frelse sin Ven, men allerede saa tidligt 
kan man dog nu og da spore en vis Irritation fra Schubarts Side 
imod ham. Den kommer f. Eks. til Orde i et Brev fra 1808 til dal 
Borgo, hvor han udtrykker sin Bitterhed over Vargas’ Hemmeligheds
kræmmeri: »le Spartiate de Vargas qui n’entre en detail sur rien 
meme avec ceux qu’ il daigne appeller ses meilleurs amis. Vous n’en 
agisses pas ainsi, et Dieu en soit loué; car la veritable amitié exige 
qu’ on communique ses idées a ceux qui Vous sont chers«4. I et 
udateret Brev, der ligeledes er rettet til dal Borgo og kan bestemmes 
til ca. 18085, er Schubart meget oprørt over Vargas’ Forslag til dal 
Borgo om at dele Værelse med sig. Hans Harme skyldes antagelig, 
at Vargas paa dette Tidspunkt levede som delvis Fange under Politi
opsyn i Firenze. Ogsaa i dette Brev kommer en stærk Irritation til 
Orde, naar han siger: »Il faut qu’ il soit dénué de tact comme il l’est 
pour avoir une idée semblable«, og Fortsættelsen er ligesaa skarp: 
»Parlés le langage de la vérité a Vargas. Il est cause de tout. Voila 
aussi sa lettre comme toujours -  insignifiante«6.

Det var dog kun i opbrusende Øjeblikke, at Schubart bedømte 
sin Ven saa haardt. Var han end ikke blind for de Brist, der var i 
Vargas’ Karakter, saa kunde han glemme dem for det gode, han
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fandt, og hans begejstrede Introduktionsbreve for Vargas til Dan
mark, hans oprigtige Glæde over dennes Fremgang i Fædrelandet er 
talende Vidnesbyrd om den Varme, hvormed han stadig omfattede 
Vennen.

I sine nærmeste Omgivelser havde han imidlertid en Kvinde, 
der hverken kunde glemme eller tilgive. Jacqueline Schubart, der 
oprindelig som alle Kvinder havde været fanget ind af Vargas’ ve
modige Charme7, saa efterhaanden med den største Skepsis paa den 
Mand, der havde voldt hendes Ægtefælle saa mange Bekymringer 
og store Pengetab. Under Schubarts Ophold i Danmark 1811 sendte 
hun ham et Brev, hvori hun omtalte Vargas’ Rejse til det nordligste 
Norge, og da hun ikke vidste, at det var efter Kongens udtrykke
lige Ønske, Vargas havde forladt Minedistrikterne for at fortsætte 
mod Nord, var hun fuld af Kritik over denne, som hun mente, 
egenmægtige Handling. Hun udtaler sig derfor med Bitterhed om 
hans letsindige, ubestandige Karakter, der altid havde ødelagt baade 
ham selv og hans Venner, og hun fortsætter saaledes: »Tu scais que 
je conserve de la rancune contre lui et non sans raison, tous les dés- 
agremens que tu as eu en Italie lui sont dus. Il t’a entrainé dans des 
spéculations harsardeuses, dont tu as du payer les pots cassés, il t’a 
mangé une forte somme d’argent; tout en t’apellant »mon excellent 
ami, mon cher Baron«, et le reste; sans doute, il ne méritait sous 
aucun rapport les persécutions qu’ on lui a fait; mais, ses voyages, 
ses propos, sa conduite extravagante contre Sachetti. Tout cela réunis 
ont fait son malheur, et celui, qui s’est sacriffié pour lui. Je ne puis 
encore le lui pardonnér«8.

Naar Schubarts Hustru kunde fremsætte saadanne Betragtnin
ger over Vargas’ Karakter, forstaar man, at der allerede var farlige 
Kræfter, som søgte at underminere det gamle Venskab, men sit første 
alvorlige Grundskud fik det ved Affæren med Fanny Münter. For 
Vargas var det en uventet Skuffelse, at den Ven, der aldrig før havde 
svigtet ham i nogen Vanskelighed, nu pludselig sluttede sig til hans 
Modstandere i en Sag, der angik hans personligste Følelser. Schubart 
forstod paa sin Side ikke, at hans Ven kunde begaa en saa letsindig 
Handling som denne Forlovelse med en purung Pige, og han syntes, 
ligesom den Münterske Familie, at Vargas havde misbrugt den Tillid, 
der var vist ham. Maaske følte han ogsaa et pinligt Medansvar, fordi 
det var gennem hans varme Anbefaling, at Münter havde aabnet sit 
Hjem saa gæstfrit for den fremmede.

Men flere andre Faktorer begyndte at gøre sig gældende. Vargas’
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Efterladenhed i at skrive til sine gamle Venner føltes dobbelt haardt 
af dem, der saa tappert havde staaet ved hans Side i Modgangens 
Aar. Det var Schubart, der skabte den Benævnelse »notre oublieur«, 
som flere Gange kommer igen i Grevinde Piccolominis Breve9. Der 
er endvidere Udtalelser, som tyder paa, at Schubart ikke bifaldt det 
Skridt, Vargas havde gjort, da han legitimerede sin Søn10. Endelig 
maa man regne med, at han fra forskellig Side hørte alvorlig Kritik 
af Vargas’ Væsen og Virke, saaledes fra G. D. F. Reventlow og dal 
Borgo. Den sidstnævnte vandt sig vel ogsaa efterhaanden en saadan 
Plads i Schubarts Hjerte, at han ganske fortrængte den tidligere 
Ungdomsven.

Antagelig har Vargas manglet Energi eller Lyst til at prøve at 
genoprette det tabte Venneforhold -  i hvert Fald synes det, som om 
al Forbindelse imellem dem var ophørt i Schubarts sidste ti Leveaar. 
Men man forstaar, at der blev megen Bitterhed tilbage i den gamle 
Excellences Sind. Det var dog ham, Vargas skyldte sit Liv og sin 
Velfærd, og det kunde se ud, som om han var blevet skubbet bort, 
fordi han ikke mere kunde bruges. Om der virkelig laa en kold
blodig Beregning bag Vargas’ Forhold til sine Venner, eller om hans 
Troløshed skyldtes hans Overfladiskhed, er dog ikke let at afgøre 
med Bestemthed -  mest rimeligt er det at formode, at der var Mo
menter af begge Egenskaber til Stede. Hele Livet var han optaget af 
store Projekter samt af at skaffe Penge til deres Gennemførelse, og 
han sluttede sig derfor med Begejstring til de Mennesker, der kunde 
støtte ham. Naar baade de og han saa var blevet trætte og havde 
opgivet Planerne, søgte han med en selvfølgelig Egoisme nye Veje 
og nye Venner.

Efter at Vargas havde slaaet Rod i Danmark, knyttede han dog 
her nogle Forbindelser, der varede Livet ud. I Brevene til J. G. Adler, 
Jonas Collin og F. C. Dankwart kan man følge ham gennem næsten 
30 Aar. Blandt disse Venner var Adler den, der stod ham nærmest, 
og det var sikkert oprindeligt den fælles Tilknytning til Prins Chri
stian, der førte dem sammen. Adler var fra 1814 Prinsens Sekretær, 
hans Rejseledsager i Aarene 1818-22 og hele Livet hans nære Ven. 
De to Mænd var begge aandelig beslægtede med Vargas, saa det er 
let forstaaeligt, at denne kunde blive »der dritte im Bunde«. Brevene 
til Adler har da ogsaa en kammeratlig-fortrolig Tone og er ikke 
fyldte med de mange Anmodninger om økonomisk Støtte, som ellers 
plejer at florere indtil det pinlige. Adler havde ikke direkte Indfly
delse paa Finansdeputationen, og over for Prins Christian behøvede
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Vargas ingen Mellemmand, saa Forholdet imellem de tb Venner var 
virkelig uegennyttigt og baaret af ren Sympati. Medens Vargas op
holdt sig paa sin sidste lange Udenlandsrejse, og Sønnen studerede 
i Tharand, var det Adler, der vedligeholdt en stadig Forbindelse 
med den unge Mand, som øjensynlig havde arvet sin Faders Doven
skab, naar det gjaldt Brevskrivning11. Til ham maatte Edmund sende 
sine Eksamensbeviser, saa Prins Christian kunde se dem12, og var 
der noget i Vejen, skulde Adler skænde paa ham13. Naar Vargas 
ligefrem siger: »Vous serez un peu le Père, surtout pendant mon 
absence«14, saa kan man trygt gaa ud fra, at den Mand, til hvem 
han betroede en saadan Opgave, maa have haft hans fulde Venskab.

Som Medlem af Finansdeputationen og af Direktionen for Fon
den ad usus publicos blev Jonas Collin især Vargas’ Støtte i hans 
økonomiske Vanskeligheder, men ved Siden af Brevenes bestandige 
Klager over Pengesorger er der en frejdig, tillidsfuld Tone og ivrig 
Meddelelsestrang, som røber den nære personlige Forbindelse. Trods 
dybtgaaende Forskel i Karakteren har der i Temperamentets Umid
delbarhed og det altid vaagne Initiativ været et Fællesskab, der gav 
gensidig Forstaaelse og Sympati. Skønt man maa indrømme, at Col
lins Venskab var af den allerstørste praktiske Betydning for Vargas, 
kan man derfor ikke uden videre gaa ud fra, at Vargas’ Breve til 
ham var dikterede af selviske Hensyn. Man maa snarere tænke sig, 
at han i dette Tilfælde har kunnet forene det nyttige med det be
hagelige. Karakteristisk i saa Henseende er hans spøgende Udbrud, 
da han havde hørt, at Collin skulde være Direktør for Toldkam
meret: »am liebsten mag ich Sie bei den Finanzen behalten; denn 
sonst steht es schlecht um die meinigen«15.

Med Hensyn til den tredje af Vargas’ Korrespondenter, F. C. 
Dank wart, er det mere tvivlsomt, om han betød noget for Vargas 
ud over den reelle Hjælp, han kunde yde. De første bevarede Breve 
til ham er fra 1818, da Dankwart var Sekretær hos Statsminister 
Grev Schimmelmann. Han kunde paa det Tidspunkt være til Nytte 
ved at anbefale Planerne om en Islandsrejse16, og Vargas forsikrede 
ham da ogsaa om sit Venskab, sin Taknemmelighed og sin Hengiven
hed for Livet17. Ikke desto mindre blev der derefter en Pause i 
deres Brevveksling paa 16 Aar. Først 1834 findes der atter bevaret et 
Brev fra Vargas, hvori han takker Dankwart for en Tjeneste, denne 
havde vist ham, og beder ham tilgive de talrige Forglemmelser og 
Forsømmelser, han havde gjort sig skyldig i over for ham. Som en 
Undskyldning anfører han dels sit Nomadeliv, dels »cette mauvaise
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honte qui, inséparable du premier faux pas, rend le retour sur des 
sottises suivantes si difficile«18.

Det fremgaar af dette Brev tydeligt, at der havde været en kor
tere eller længere Afbrydelse af deres rent personlige Forhold, og naar 
Vargas nu atter ønskede at knytte Forbindelsen, skyldtes det sikkert 
den Stilling, Dankwart beklædte som Depechesekretær i Udenrigs- 
departementet, hvorigennem han kunde være ham nyttig ved For
sendelsen af Brevene til Sønnen. Vargas benyttede da ogsaa flere 
Gange Tilladelsen til at faa Breve med Kurerposten19, og under sin 
lange Rejse til Kanarierne havde han paa anden Maade Gavn af Til
knytningen til Dankwart20. Da Brevvekslingen ophørte efter hans 
Hjemkomst, maa man anse det for mest sandsynligt, at der ikke har 
været nogen nærmere Venskabsforbindelse mellem disse to Mænd, 
og at Dankwart kan tages som et typisk Eksempel paa Vargas’ interi
mistiske Nytte-Venskaber.

Foruden de her nævnte tre Korrespondenter maa der anføres 
endnu en, som indtager en Særstilling, fordi han ikke blot var Vargas’ 
allemæreste Ven, men ogsaa hans Fyrste og senere hans Konge. Som 
det vil være fremgaaet af nærværende Fremstilling, gik Venskabs
forbindelsen helt tilbage til Vargas’ første Aar i Danmark og fort
sattes med uforandret Trofasthed til hans Død. Den omfattende 
Brevveksling imellem Prins Christian og Vargas afgiver et første 
Haands Vidnesbyrd om, hvor stor Betydning dette Forhold havde 
for Vargas, og ogsaa ad anden Vej kan det oplyses, hvorledes Prins 
Christian altid var rede til at staa ved hans Side med Raad og 
med Daad.

Skønt man ofte synes, at Vargas maa have virket trættende med 
sine bestandige Projekter og ligesaa bestandige Pengebekymringer, 
hvilede Venskabet mellem de to Mænd aabenbart paa saa fast et 
Grundlag, at det ikke kunde rokkes. Først og fremmest var det de 
fælles naturvidenskabelige Interesser, der knyttede dem til hinanden, 
men af næsten ligesaa stor Vigtighed har det været, at deres Livssyn 
og Livsstil harmonerede paa saa mange Maader. Det er derfor hævet 
over enhver Tvivl, at Vargas uanset alle personlige Fordele nærede 
en dyb og oprigtig Hengivenhed for sin Velgører. Brevenes aaben- 
hjertige Tillidsf uldhed, ikke mindst naar det gælder Sønnens Liv og 
Fremtid, siger da ogsaa mere om hans Følelser for Prins Christian 
end de mange elegante Taksigelser og Ønsker, som han var en 
Mester i at formulere.

Et morsomt Vidnesbyrd om hans næsten skinsyge Hengivenhed
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for Prinsen er bevaret i den engelske Naturforsker Charles Lyells Be
retning om hans Samvær med Vargas ved en Middag paa Sorgenfri. 
De var fulgtes ad derud, og Lyells Indtryk af ham var, at han var 
»a good-humoured man. but a complete courtier«. Efter Middagen 
vilde Vargas gerne slippe hjem og søgte at faa Lyell med sig, hvor
for Forchhammer drillende sagde, at Vargas var jaloux over Prinsens 
Interesse for den engelske Gæst. Hofkavaler Hoick forsøgte at faa det 
ordnet saaledes, at Vargas og Lyell paa en Udflugt til Sundet kunde 
komme i samme Vogn og saaledes ubemærket vende tilbage til 
Byen. Han lovede at undskylde dem for Hans kgl. Højhed og for
klare, at Lyell maatte hjem for at pakke, men Prins Christian væl
tede hele Intrigen ved at tage Lyell med i sin egen Vogn, og Vargas 
maatte saa pænt deltage i Turen sammen med de øvrige Gæster21.

Det lille Intermezzo, som er fortalt af et ganske uvildigt Vidne, 
viser ikke blot, hvor skinsygt Vargas vaagede over sit Venskabsfor
hold til Prinsen, men ogsaa hvilken Undtagelsesstilling, han maa 
have indtaget ved hans Hof. Det forekommer ret dristigt, at han 
kunde tænke paa i al Stilhed at forlade Selskabet og bortføre den 
Gæst, for hvem det hele var arrangeret, uden at behøve at frygte 
for at falde i Unaade. Maaske var det ogsaa heldigt for ham, at det 
mislykkedes, og Beretningen viser, at Vargas endnu i sine ældre Aar 
kunde lade sig henrive til impulsive og uforsigtige Handlinger.

Da Lyell og Vargas endelig om Aftenen kunde følges hjem, fik 
Englænderen en ganske kuriøs Forklaring paa, hvorfor Vargas havde 
forladt det geologiske Studium for det mineralogiske: »He confessed 
that his only reason for cutting geology was ’that it was a science 
for those who could afford to be independent in their opinions, which 
he could not, for the controversies led to quarrels, and these to loss 
of place!’« 22. Man forstaar, at en virkelig Videnskabsmand som Lyell 
morede sig over denne Begrundelse og fandt, at Vargas’ Tanker var 
»drilled to a court«, men samtidig maatte han dog give ham den for 
en Englænder meget væsentlige Ros, at han var »in manner quite 
the gentleman«23.

I Lyells Karakteristik finder man sikkert noget af Forklaringen 
paa Vargas’ Venskab med Danmarks Kronprins. Denne Verdens
mand af internationalt Format med et Stænk af bohème, denne 
Kvindebedaarer, der ogsaa var en begejstret Dyrker af Naturens 
øvrige forunderlige Frembringelser, maatte fængsle og more en be
slægtet Aand som Prins Christian. Naar Vargas opnaaede de høje 
Embeder og store Understøttelser skyldtes det derfor i væsentlig
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Grad, at han ved Hoffet havde en forstaaende og ivrig Talsmand, en 
fyrstelig Beskytter med videnskabelige Interesser. Men maaske betød 
det endnu mere for ham, at denne Fyrste ogsaa rent menneskeligt 
stod ham nær. Vargas var jo alle Dage en fremmed Fugl i de danske 
Skove, uforstaaet og ildelidt af mange, og det Venskab som den 
frændeløse Flygtning fandt hos den danske Prins, havde sikkert 
større Værdi end al Verdens Ære og Guld.

16. KAPITEL

VARGAS OG VIDENSKABSMÆNDENE 

(FORHOLD TIL OLDSAGSKOMMISSIONEN 
OG VIDENSKABERNES SELSKAB SAMT TIL

FAGFÆLLER I IND- OG UDLAND)

Naar man har prøvet at tage et Rundskue over de Mænd, der 
gennem en Aarrække stod Vargas nær, undrer man sig over ikke at 
finde en eneste af den lærde Verden iblandt dem, og det er vanske
ligt for en ikke-sagkyndig at bedømme, om den Skepsis, han mødte 
hos sine Fagfæller, var berettiget eller ej. Bortset fra hans alminde
ligt anerkendte Betydning for mineralogisk Museum synes hans viden
skabelige Arbejder ikke at være blevet højt vurderet. Det kan heller 
ikke nægtes, at Vargas hverken af Uddannelse eller Temperament 
var Videnskabsmand. Han havde ingen systematisk tilegnede Kund
skaber og manglede Grundighed og Udholdenhed til at gaa i Dyb
den, men ved stor Entusiasme og megen Flid skaffede han sig allige
vel gennem Aarene en omfattende Viden og en vis Position blandt 
Samtidens Naturkyndige.

Den Anerkendelse, der 1806 og 1807 var blevet ham til Del ved 
Indvælgelsen i Videnskabernes Selskab og Oldsagskommissionen, 
skyldte han udelukkende Schubarts Anbefaling og sit Præsidentskab 
i Accademia Italiana1. Efter sin Ankomst til Danmark blev han mødt 
med stor Forbeholdenhed begge Steder.

1810 opnaaede han dog at blive udnævnt til virkeligt -  ikke blot 
udenlandsk -  Medlem af Oldsagskommissionen for derved at kunne 
optræde med større Autoritet paa den forestaaende Rejse til Norge, 
hvor man ønskede, at han ogsaa skulde anstille arkæologiske Under
søgelser2. Resultatet af disse forelaa først 1820 i Antiquariske An
naler, III. Vargas giver her en kort Redegørelse for de forskellige
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Klippehuler, Gravmæler, Kæmpehøje og Bautastene, han havde 
set paa sin Vej. I Kielvig mente han at have fundet Rester af Gul
vene i en Række ellers helt forsvundne Smaakapeller, og det var lyk
kedes ham paa Kommissionens Vegne at erhverve et Trækrucifiks, 
som faa Aar tidligere var fundet samme Sted. Korset var især ejen
dommeligt, fordi der i højre Side af Kristusskikkelsen var indfattet 
en sleben Bjergkrystal, hvis Kanter var malede røde for at fremstille 
det blødende Saar3.

Flere af de i denne Afhandling nævnte Oldtidslevn omtales ogsaa 
i A. Hellands store Værk: »Norges Land og Folk«4, men de udgør 
en saa uendelig lille Brøkdel af de arkæologiske Mindesmærker i 
Norge, at det aabenbart har været ganske tilfældigt, hvad Vargas 
valgte at tage med. Formaalet for hans Rejse laa jo ogsaa paa helt 
andre Omraader.

Noget særligt aktivt Medlem af Oldsagskommissionen blev han 
aldrig. Kun to Gange overværede han Møderne5, og ved det ene 
opnaaede han den herostratiske Berømmelse at stemme imod G. J. 
Thomsen, da denne 1816 skulde indvælges som Sekretær i Kommis
sionen efter R. Nyerup. Det paagældende Aktstykke fortjener at med
deles i sin Helhed, fordi Vargas senere er blevet angrebet for sin 
Holdning i Sagen.

Hans Responsum lyder saaledes: »Da Undertegnede ei tilstrække- 
ligen kjender de til Secretariets Besættelsen foreslaaete, troer han at 
være undskyldt, naar han tilbageholder sit Omdømme derom. Men 
han bør gjøre Gommissionen opmærksom paa, at saasnart denne 
ansées at være et lærd Selskab (hvilket vel ingen Tvivl kan blive 
underkastet) saa synes det neppe passende at bringe i Forslag 
for Hans Majestæt en Secretær der ikke tillige kan indtræde i samme 
som virkeligt Medlem. I det mindste er Undertegnede ikke bekjendt 
et saadant Tilfælde i nogen af Europas andre videnskabelige In
stituter«6.

Om nogen Arrogance eller docerende Selvgodhed taler disse 
Betragtninger ikke, og Vargas indrømmer selv, at han ikke tilstrække
ligt kender de opstillede Kandidaters Kvalifikationer. Han nøjes 
med at udtale sig rent principielt om Spørgsmaalet, men det fore
kommer unægtelig lidt latterligt, naar den temmelig ukyndige Greve 
her paa sit lærde Societets Vegne protesterer mod Udnævnelsen af 
den Mand, der skulde blive Kommissionens virksomste Medlem og 
et af dansk Videnskabs store Navne. Fremhæves bør det dog, at 
Vargas ikke stod ene med sin Anskuelse7, og at det altid er lettere
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for Eftertiden end for Samtiden at afgøre, hvad der i et givet Til
fælde er selvindlysende rigtigt. Thomsen glemte imidlertid aldrig 
Vargas dette Votum, og hans Vurdering af ham baade som Oldsags
kyndig og Menneske var yderst kølig8.

Under sin færøske Rejse fik Vargas som tidligere omtalt nogle 
Meddelelser trykt i »Antiqvariske Annaler« og sendte forskellige 
arkæologiske Genstande til Oldsagskommissionen9, men fra 1820 til 
1844 foreligger der ikke Vidnesbyrd om Samarbejde mellem ham og 
den10. Da det kgl. Museum for de nordiske Oldsager gennem Old- 
skriftselskabet i 1844 havde faaet en Række værdifulde Mineraler 
overladt fra Mineralsamlingen for at benytte dem som Gave til en 
Mand i Norge, der havde skaffet en Samling norske Brudesmykker 
til Museet, forlangte Vargas, at man til Gengæld skulde overlade ham 
nogle Dubletter af Stenaldersager til Brug for hans Bytteforbindelser. 
Man enedes om at overlade ham 32 Stykker, da man skyldte den 
mineralogiske Samling »en betydelig Forbindtlighed«11. Disse Ord 
giver vist et karakteristisk Udtryk for Forholdet mellem Vargas og 
den Kommission, hvis Medlem han var i 40 Aar. Nærmere kom de 
aldrig hinanden.

I Videnskabernes Selskab forelagde Vargas i November 1809 og 
i Januar 1810 to Afhandlinger: »Mineralogiske og metallurgiske Be
mærkninger paa en Reise igiennem nogle Departementer i Frankerig 
i Aarene 1807 og 1808« samt »Om Blye-Ertsens metallurgiske Be
handling«12. Senere synes han ikke at have været personlig til Stede, 
men det skyldtes sikkert andre Aarsager end Mangel paa Interesse. 
Vargas var indvalgt som udenlandsk, ikke som indenlandsk Medlem, 
og havde som saadant ikke umiddelbar Adgang til Møderne. Efter at 
han var blevet dansk Kammerherre med Bopæl i Landet, kunde det 
imidlertid forekomme naturligt at indbyde ham til at deltage i Sel
skabets Forhandlinger, og i Februar 1815 foreslog derfor Sekretæren, 
H. C. Ørsted, at han skulde stilles paa lige Fod med de indenlandske 
Medlemmer. Man fremførte nu den Indvending, at et udenlandsk 
Medlem ikke havde samme Betydning som et indenlandsk, fordi han 
ofte blev optaget paa en anden Mands Anbefaling uden nøjere Kend
skab til hans Fortjenester, og med denne for Vargas ikke særlig 
smigrende Begrundelse blev Sagen udsat og ikke senere bragt paa 
Bane13.

I Medlemslisten til sin »Videnskabernes Selskabs Historie« fra 
1843 opførte Chr. Molbech alligevel Vargas som indenlandsk Med
lem og forsvarede sig med, at det var stridende mod dansk Sprog-
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rigtighed at betegne en fastboende, dansk ansat Mand som uden
landsk, og at kalde ham indenlandsk udenlandsk Medlem var stø
dende imod Fornuft og Liberalitet14. Vargas har næppe været uvi
dende om sine videnskabelige Kollegers Holdning over for ham og 
har kun kunnet opfatte den som en Kritik af sine Arbejder, saa det 
er let forstaaeligt, at han holdt sig borte. Fra sin Rejse til Madeira 
og Porto Santo sendte han 1836 Frederik VI en Beretning, der 
blev oplæst af H. C. Ørsted i hans Egenskab af Sekretær i Viden
skabernes Selskab, men det var sikkert dets Præses A. W. Hauch, 
der var Skyld i, at Vargas opnaaede en saadan Ære15. Kongen 
havde nemlig overgivet Indberetningen til Hauch, der i sin dobbelte 
Virksomhed som Videnskabsmand og Hofmand havde bedre Be
tingelser for at forstaa en Mand af Vargas’ Type end de øvrige 
Lærde af det borgerlige københavnske Societet. Med denne ene 
Undtagelse kendes der ingen Forbindelse mellem Vargas og Viden
skabernes Selskab, og hans 41-aarige Medlemskab satte sig saaledes 
om muligt endnu færre Spor i dette end i Oldsagskommissionen16.

Gennem sin Embedsgeming ved Museet havde Vargas naturlig
vis ofte Lejlighed til at konferere og samarbejde med sine Fagfæller, 
men der er ikke bevaret noget, som tyder paa, at han har omgaaedes 
dem privat. Den fyrstelige Protektion, han hele Livet kunde glæde 
sig ved, beskyttede ham vel mod aabenlys Forfølgelse, men isolerede 
ham samtidig. Der er tidligere givet et Eksempel paa, hvorledes han 
rent umiddelbart ved hele sin Fremtoning virkede mere som Hof
mand end som Forsker17. En mere uelskværdig Opfattelse af ham har 
faaet Udtryk i et Brev fra Professor J. Reinhardt til Dankwart og er 
sikkert typisk for den Uvilje, de fleste i den lærde Verden nærede 
imod ham. Reinhardt fortæller om Vargas’ Hjemkomst fra de kana
riske Øer og siger i den Anledning:

»Denken Sie sich mein Glück! der grosse Mineralog von Donna 
Maria d. Gloria, der Träger aller portugisischer Orden -  der Mit
glied der königlichen Direction Graf V. B. ist vorgestern angekom
men geehrt wie ein Opferochs -  arm wie eine Kirchenratze. Fünfmal 
wickelte er seine welcke Arme um meinen steifen Nacken. -  O die 
Fuchsschwanzerey! Die 4 Jahre haben ihn mitgenommen«18.

I Sandhed en smuk Velkomstbuket til den hjemvendte Greve, 
og et talende Vidnesbyrd om de forskellige Egenskaber hos ham, som 
irriterede hans lærde Brødre! De mange Ordner og Titler syntes dem 
at staa i et sørgeligt Misforhold til den Indsats, han havde ydet, og 
Temperamentets voldsomme Udfoldelse vakte Mistro og Ubehag.
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Paa Bunden af deres Hjerter var der maaske ogsaa en modvillig 
Beundring for den Mand, der havde gennemført saa farefulde Rejser. 
Den eneste Trøst, Reinhardt kunde finde i Gensynets Stund, var da 
ogsaa den, at de fire Aars Anstrengelser ikke var gaaet sporløse hen 
over den entreprenante Greve19.

Brevet giver ikke blot et levende Billede af den Person, der om
tales, og den, der skriver det -  ogsaa om Modtageren har det noget 
at fortælle. Naar Reinhardt kunde udtale sig saa skarpt og aaben- 
hjertigt til Dankwart, stemmer det meget godt med den Opfattelse, 
der tidligere er gjort gældende, at Forholdet mellem Vargas og 
Dankwart kun sporadisk havde Karakteren af et Venskab. Rein
hardt behøvede ikke at frygte for at saare Dankwarts Følelser med 
sine Ord!20

Selv om Vargas ikke helt har forstaaet, hvor stor den Uvilje var, 
der laa bag hans Fagfællers kølige Reservation, var den tilstrækkelig til 
at holde ham uden for deres intimere Samvær. Man faar i det hele 
det Indtryk, at han levede ret isoleret i Danmark, og i Samtidens 
Memoirelitteratur nævnes han, saa vidt vides, aldrig. Størstedelen 
af Aaret tilbragte han i landlig Ensomhed, og naar han kom til 
Byen, var det især ved Hoffet, han færdedes. Hans beskedne økono
miske Forhold hindrede ham i at deltage i det københavnske Sel
skabsliv, men det er ogsaa tvivlsomt, om han i Længden vilde have 
brudt sig om at »føre Hus« i større Stil. Fra Salonernes indestængte 
Atmosfære længtes han hurtigt ud mod videre Horisonter21.

Om Vargas’ Forhold til de mangfoldige udenlandske Forskere, 
som han kom i Forbindelse med, er man afskaaret fra at dømme af 
Mangel paa Kildestof. Det er dog mest sandsynligt, at hans udstrakte 
Brevveksling med Mineraloger i næsten alle Europas Lande væsent
lig var af rent fagligt Indhold. Med Leonhard synes han at have 
haft en mere personlig Kontakt i de yngre Aar22, men i dennes 
Erindringer omtales Vargas kun flygtigt, og det er Prins Christian, 
der har hans hele Interesse og som hyldes paa en noget servil, 
usmagelig Maade. Alex. v. Humboldts Breve nævner overhovedet 
ikke Vargas’ Navn, og om Forholdet til Brongniart ved man kun, 
foruden Vargas’ egne Udtalelser i Brevene til Prins Christian, at den 
franske Forsker har sendt ham et lille Skrift med en ganske intet
sigende Tilskrift23. Naar den tyske Videnskabsmand Moritz v. Engel
hardt hædrede Vargas og tre andre Forskere ved at dedicere dem 
sit Værk om Finland »als Beweis der Anerkennung ihrer Verdienste 
um die geognostische Erforschung Skandinaviens«, var det en smuk 
o?
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litterær Opmærksomhed, der blev Vargas til Del, men der forelig
ger intet om nogen anden Forbindelse mellem ham og Engelhardt24.

Den største videnskabelige Anerkendelse, Vargas fik fra Udlandet 
efter sin Ankomst til Danmark, var Udnævnelsen til Vicepræsident 
for det mineralogiske Selskab i Jena25. Den har sikkert givet Anled
ning til adskillige elskværdige Kommentarer blandt hans danske Kol
leger, der ikke med Urette kunde hævde, at han opnaaede denne 
Udmærkelse mere paa Grund af de Samlinger af Mineraler og ædle 
Stene, han havde foræret Selskabet end paa Grund af direkte viden
skabelige Fortjenester. Langt senere kunde han hertil føje, at han 
1831 blev Æresmedlem af Gesellschaft des vaterländischen Museums 
i Böhmen26, og 1839 af den naturvidenskabelige Forening i Ham
burg27. Udnævnelsen fra Jena var ham dog utvivlsomt den kæreste, 
baade fordi den kom paa saa tidligt et Tidspunkt, og fordi den 
bragte ham i Forbindelse med Goethe. Det har næppe heller været 
Vargas ukært, at han i Stedet for sit Medlemskab af en endeløs 
Række italienske Akademier nu kunde pynte sig med en Titel, der 
betød mere under vore nordlige Breddegrader.

Alt i alt maa det dog siges, at Vargas hverken i Danmark eller 
Udlandet fik nogen virkelig Betydning som Videnskabsmand eller 
Aandspersonlighed. Det var paa det rent praktiske Omraade, han 
gjorde sin Indsats, men da han gennem den skaffede Materiale til 
videnskabelige Undersøgelser, ydede han alligevel sin Skærv til det 
egentlige Forskningsarbejde. Man kunde have ønsket, at hans danske 
Fagfæller havde vist lidt større Forstaaelse for hans egenartede Type, 
der ved et lykkeligt Samspil af indre og ydre Egenskaber formaaede 
at supplere deres egen Studerekammerlærdom.

17. KAPITEL 

SIDSTE AAR.

1. Vargas3 Hjem.
Fra sin tidligste Ungdom og til Støvets Aar havde Vargas været 

et klassisk Eksempel paa den gamle Forestilling om Livet som en 
Sejlads over store Have, i Storm og Stille, mellem utallige Skær. 
Men efter den sidste farefulde Færd havde hans Fartøj omsider 
kastet Anker. Alderen krævede sin Ret.

I ydre Henseende stod Vargas ved sin Hjemkomst paa sit Livs
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Højdepunkt. Han var blevet hædret af baade den spanske og portu
gisiske Stat1, var blevet Æresmedlem af den naturhistoriske For
ening i Hamburg2 og modtog 1842 Kommandørkorset af den hol
landske Egekrone-Orden som Tak for en Samling Naturalier, han 
havde sendt til Kongen af Nederlandene3. Af større Betydning var 
det dog, at han efter Frederik V I’s Død havde en trofast Velynder 
og Ven paa den danske Trone. I Maj 1840 blev han udnævnt til 
Ridder, Aaret efter til Kommandør af Dannebrog, og 1842 til Chef 
for det naturhistoriske Museum i København4. Han fik nu endelig 
Lov at smage Magtens Sødme over for de Videnskabsmænd, der hele 
hans Liv havde mødt ham med forbeholden Kritik, og 1840 deltog 
han sammen med dem i det skandinaviske Naturforskermøde i Kø
benhavn5.

Bekymringerne for Edmunds Fremtid og senere den bitre Afsked 
bragte dog snart adskillige Draaber Malurt i Glædens Bæger. Vargas 
følte sikkert, at al den ydre Glans ikke kunde opveje den Ensomhed, 
der altid ventede ham, naar han kom hjem til sine tomme Stuer. 
Han havde, som tidligere nævnt, oprindelig haft til Hensigt efter 
Sønnens Bortrejse i Efteraaret 1841 at opgive sin Lejlighed i Køben
havn og tage tilbage til Søborg, men Udnævnelsen til Chef for det 
naturhistoriske Museum gjorde det nødvendigt for ham at blive i 
Byen6. I Marts 1842 flyttede han derfor ind i en Lejlighed i Sølv
gade 420 (nu Nr. 34), hvor han blev boende i fem Aar til sin Død. 
Takket være den Fortegnelse, der blev optaget af Skifteretten over 
hans Efterladenskaber, er det muligt at give et Omrids af det typiske 
Ungkarlehjem, han der havde skabt sig7. Da det er et af de meget 
faa Vidnesbyrd, der er bevaret om hans privatperson lige Tilværelse, 
vil det næppe være uden Interesse at prøve, om man ikke gennem 
hans daglige Milieu kan faa et Billede af ham selv, hans Smag og 
Vaner, og deri finde en Genspejling af hans sammensatte Væsen.

Vargas boede paa anden Sal og raadede over en ret rummelig 
Lejlighed, der bestod af et stort 3 Fags Værelse (Salen) og to mindre 
Stuer paa hver eet Fag, alle tre mod Syd og med Udsigt over Kon
gens Have. Til Gaarden laa en rummelig 1 Fags Hjørnestue, et lille 
Værelse, et Pigekammer, Køkken og Spisekammer, desuden var der 
Kvistværelse, Pulterkammer, Viktualiekælder og Brændselskælder. 
Det var saaledes en standsmæssig Bolig, der med det rette Indbo 
meget godt kunde have afgivet Rammen for en fornem Embeds
mands daglige Liv og selskabelige Omgang, men Vargas førte ikke 
Hus i dette Ords almindelige Betydning, og det prægede hans Hjem.

22*
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Vil man forsøge at danne sig en Forestilling om, hvordan hvert 
Værelse har set ud, dengang det var møbleret med de Genstande, 
der opregnes i Skifteprotokollen, saa faar man unægtelig en Række 
højstforskellige Indtryk, efterhaanden som man gaar igennem Lejlig
heden. Den store Sal var det officielle Modtagelsesværelse, og der 
maa have været forfinet Stil over dette Rum, over Vægfelternes for
gyldte Lister og de hvide Døre, hvis Karme og udskaame Træværk 
endnu den Dag i Dag har en dejlig Tone af gammelt Guld. Paa de 
smalle Vægpladser mellem Vinduerne kan man tænke sig hans to 
Mahognikommoder anbragt, prydede med Alabastervaser og med 
to Spejle i Mahognirammer hængende ovenover. Den modsatte Lang
væg har vel været optaget af to Æbletræs-Skabe med Naturalier, og 
midt paa Gulvet stod et Mahognibord med 8 Birketræsstole om
kring. Lette Sirtsgardiner understregede Stuens sommerligt-kølige 
Karakter, og malede Rullegardiner holdt Solen ude i den varmeste 
Tid. Et Messing-Ild tøj og to Blomstertrapper var det eneste, der 
bragte lidt Hygge og Liv ind i det stilfulde, men ubeboede Værelse.

Den lille Dagligstue ved Siden af maa have virket helt overfyldt 
i Sammenligning med »Salen«. Her stod en Birketræs Sofa, 5 Birke
træs Stole, en Lænestol, et Birketræs Divanbord, et rundt Mahogni
bord og et Mahognichatol med Klap. Naar Vargas fik Besøg af 
mere privat Art, modtog han dem antagelig i denne Stue, og han 
benyttede den vel iøvrigt ogsaa til daglig som Arbejdsværelse, naar 
han ikke foretrak at blive inde i Hjørnestuen, der sikkert var hans 
Yndlingsrum. Herinde havde han samlet alle sine personligste Ejen
dele, og det synes, som om han ikke blot sov, men ogsaa spiste og 
opholdt sig i dette Værelse. Hans Sovesofa og Servante stod nemlig 
broderligt Side om Side med et Mahognispisebord og 8 Birketræs 
Stole, og da der desuden fandtes et mindre Mahognibord, et Spille
bord af Mahogni, et Stue-LTr, et Mahogni Mineralieskab og et Birke
træs Hjørneskab, maa der have været saa tæt bepakket, at der ikke 
var megen Bevægelsesfrihed blandt de talrige Møbler.

Endnu en karakteristisk Forskel mellem de tre Stuer kan frem
hæves: medens der i det store Modtagelsesværelse kun hang 4 kolo
rerede Litografier og i Dagligstuen 7 Billeder, havde Hjørnestuen et 
mere intimt-personligt Præg med sine 11 »Skilderier« og 6 Portrætter, 
deriblandt fyrstelige Velyndere som Dronning Caroline Amalie, Kron
prins Frederik, Landgreve Vilhelm og Kong Anton af Sachsen.

Det Værelse, hvor Vargas øjensynlig helst opholdt sig, var baade 
temmelig koldt og mørkt. Det vendte mod Nord ud til Gaarden, og
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det havde Forbindelse med Dagligstuen ved en lang, smal Korridor, 
hvorfra Skifteretten noterede sig 2 »Kommoditeter« og et Stikbæk
ken, formodentlig opbevaret der til Benyttelse under hans Sygdom. 
Til venstre for Salen laa en lille Stue paa Størrelse med Dagligstuen, 
men om den og det andet Gaardværelses Bohave meddeler Skifte- 
papirerne intet, saa disse Rum har sikkert været beboet af Hus
bestyrerinden, der ligesom Beate Neiiendam har haft sine egne 
Møbler. Derimod opregnes det Bohave, som fandtes i Tjenerens 
Kammer og paa Kvistværelset, hvor Pigen boede.

Selv om Vargas’ Indbo var beskedent, kunde der nok føres nogen 
Selskabelighed i Salen og Dagligstuen, men kaster man et Blik paa 
hans Sølvtøj, Porcelæn og Dækketøj, er det tydeligt, at han i det 
højeste kan have haft et Par Mennesker til Middag, og at der snarest 
har været Tale om smaa Sammenkomster til Te. Han ejede kun 3 
Sølvspiseskeer og 5 pletterede Gafler og Knive, men han havde 
12 Teskeer, en Flødeske og en Tesi, alt af Sølv. Desuden stod der 
inde i Dagligstuen et Mahogni Teskrin med »Glasapparater«, og 
naar dertil føjes et Par Sølvskaale, 1 Tepotte og 1 Kobber Temaskine, 
maa Vargas have kunnet servere en meget standsmæssig Te-Anret
ning for sine Gæster. Med Dækketøjet var det derimod smaat be
vendt. Der var saaledes ikke en eneste Damaskesdug, men blot al
mindelige Drej elsduge, og ikke mere end 12 Servietter. Porcelænet 
synes ogsaa at have været noget tilfældigt sammenstykket, idet der 
kun opregnes 3 Fade af københavnsk Porcelæn, medens det øvrige 
summarisk angives som »28 Tallerkner«. Da der ikke fandtes mere 
end 5 Ølglas og 6 Vinglas, er det temmelig indlysende, at der ikke 
er blevet holdt Middagsselskab i større Stil. Som endnu et lille 
talende Eksempel paa den Beskedenhed, ja næsten Fattigdom, der 
prægede visse Dele af Vargas’ Indbo, kan det anføres, at Huset ikke 
ejede mere end 6 Viskestykker og 12 Lagner! Og det i en Periode, 
hvor man i saa høj Grad regnede en Families Velstand efter Linned
skabets Indhold.

Udad mod Verden var Vargas dog i den skønneste Overensstem
melse med de konventionelle Vedtægter, og naar han deltog i Sel
skabslivet ved Hoffet, har hans ydre Fremtræden været »d’après le 
grand protocol«. Hans efterladte Garderobe var righoldig og ele
gant -  han er fremtraadt ikke blot i Kammerherreuniform med 
Kaarde, men ogsaa i adskillige andre Klædningsstykker, som den 
spinkle, fornemme Mand sikkert har forstaaet at bære med gran
dezza. Men naar han kom hjem, iførte han sig en gammel Slobrok,
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og dette Hamskifte er som et Symbol paa hele hans Livs mærkelige 
Modsætningsforhold. Hofmanden Vargas var en ganske anden Frem
toning end Privatmanden, og skønt den første færdedes saa hjemme
vant i de kongelige Sale, hyggede hans andet Jeg sig i en overfyldt 
Stue af den jævneste Middelstandstype. »Salen« og »Hjørnestuen« 
repræsenterer hver for sig den udadvendte og den indadvendte Side 
af hans Liv. Ingen af Delene kan undværes i Billedet af hans Per
sonlighed.

Ved en nærmere Betragtning af Hjemmet vil man da ogsaa hur
tigt opdage, at det ikke var et almindeligt Gennemsnitsmenneske, der 
havde dannet det. De mange kostbare og sjældne Genstande stod i 
den grelleste Modsætning til den øvrige Armod. Først og fremmest 
var der den store Mineraliesamling, som var opstillet i 3 Skabe, og 
som foruden selve Mineralerne rummede en Del slebne Ædelstene 
og andre Smykkestene. Som et andet Vidnesbyrd om hans natur
videnskabelige Interesser fandtes der en hydrostatisk Vægt til Afvej
ning af Diamanter og nogle mineralogiske Instrumenter. Talrige 
Ting fortalte desuden om det brogede Rejseliv, der var faldet til 
Hvile i disse Stuer. Et Mahogni Rejsechatol med Messingbeslag har 
vel tjent sin Herre troligt til Opbevaring af Skrivesager, Manuskripter 
og Penge paa de lange Farter, og et Mahognietui til Barbersager 
samt et engelsk Barometer var ogsaa beregnet til Rejsebrug. To 
Læderkufferter og fem gamle Kufferter var talende Minder fra den 
svundne Tid, og mellem Billederne paa Væggene har der sikkert 
ogsaa været Erindringer fra den store Verden.

En enkelt Genstand fortjener at fremhæves, baade fordi den var 
det kostbareste, Vargas ejede, og fordi den er omgivet af en vis My
stik. Inde i Salen stod et Dame Rejsechatol af Palisandertræ med 
Sølvbeslag og Indlægning og med tilhørende »Krystalapparater af 
Sølv«8. Man vilde unægtelig gerne vide, hvordan dette elegante 
Stykke var kommet i Vargas’ Besiddelse, da han næppe har købt det 
til sig selv og næppe heller brugt det paa sine Rejser -  hans alminde
lige Mahogni Rejsechatol og Barberetui var sikkert mere praktiske 
for hans Fornødenheder end en saa raffineret Luksusgenstand. Men 
der foreligger intet som helst, som kan give nogen Oplysning herom9, 
og hvis Chatollet skulde være en Erindring om Edmunds Moder, 
maa det i hvert Fald være en Gave fra Vargas til hende, da den 
lille Haandværkerdatter sikkert ikke har ejet en saa kostbar Ting10. 
Snarere kunde det tænkes, at hun har baaret de Ørenringe og be
nyttet den Syring af Sølv og den Perlepung, som man fandt i Vargas’
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Gemmer, men heller ikke herom ved man det allermindste. Da det 
af Vargas’ Portrætter kan ses, at han selv bar cirkelrunde Øren
ringe11, er det maaske hans egne, der omtales, og Syringen kan han 
have haft Brug for, naar han rejste alene og maatte haandtere Naal 
og Traad.

Man har sagt, at et Værelse uden Bøger er som et Legeme uden 
Sjæl. Vargas’ Bogsamling var ikke stor, men helt igennem præget af 
hans Interesser12. Det var først og fremmest et Brugsbibliotek, hvor 
Leksika og Grammatiker i Hollandsk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, 
Græsk, Dansk og Svensk fortalte om et forbavsende Sprognemme og 
et uroligt Vandreliv13. Rejsebeskrivelser og Kort manglede naturlig
vis heller ikke14, og den 77-aarige Vargas viste endnu 1845 sin 
umættelige Rejsehunger ved at købe Russeggers store Værk: Die Rei
sen in Europa, Asien und Afrika. -  De mineralogiske, geologiske og 
kemiske Videnskaber var repræsenterede ved Fagværker15, og Vargas’ 
Interesse for Studiet af Ædelstene og Mønter havde ogsaa efterladt 
sine Spor paa hans Reoler16. I praktisk Øjemed havde han anskaffet 
sig nogle populære Lægebøger17, og som karakteristiske Vidnesbyrd 
om hans naive Storhedsdrømme og evindelige Pengesorger finder 
man et Par Skrifter om Kunsten at blive rig!18

Selv om Naturvidenskaben i over Halvdelen af Vargas’ Liv baade 
teoretisk og praktisk havde været hans Yndlingsstudium, finder man 
dog ogsaa i hans Bogsamling Vidnesbyrd om hans Ungdoms Kærlig
hed til Filosofi og Digtekunst. Mærkeligt er det, at han ikke har 
ejet et eneste af sine egne Skrifter, hverken de skønlitterære eller 
videnskabelige, som dog tilsammen vilde have udgjort en ret anseelig 
Række19. Men en broget Samling af Bøger fra alle Lande, i tilfældige 
Oversættelser og Udgaver, taler om en vidtstrakt Læsning. Cervantes’ 
Don Quijote, Lesage: Gil Blas og Juvenals Satirer fandtes alle i 
spanske Udgaver og stammede formodentlig fra den lange Rejse, 
ligesom Thomas Gray: El cementerio de la Aldea. Den sidste havde 
Vargas faaet foræret af den portugisiske Oversætter José de Urcullu 
i 1839, samme Aar som den udkom -  en fin Opmærksomhed, da den 
kun var trykt i 10 Eksemplarer og i et meget smukt Udstyr20. Af 
Grays samtidige og beslægtede Digterbroder James Thomson havde 
Vargas anskaffet: »Poetic works« paa Originalsproget, medens Walter 
Scott’s Romaner figurerede i henholdsvis tyske og svenske Oversæt
telser. Naturligt vilde det være at tænke sig, at Tysklands Skønlittera
tur var rigest repræsenteret hos en Mand, der selv i sin Ungdom 
havde stræbt efter en Plads paa dets Parnas, men man finder ingen
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af de Navne, man kunde vente. Skønt Klopstocks og Schillers Por
trætter hang paa Væggen i hans Soveværelse, stod hverken deres 
eller Lessings, Goethes og Wielands Værker paa hans Reoler, og af 
Romantikerne havde han kun Jean Paul: »Leben des Quintus Fix
lein«. Morsomt er det derimod at se, hvordan han har haft Sans for 
en saa speciel Forfatter som J. K. Griibel, hvis »Gedichte in Nürn
berger Mundart« han havde købt i en Udgave fra 182321.

Man maa iøvrigt være varsom med at slutte sig til Vargas’ litte
rære Smag ud fra hans Bogbestand, da denne i høj Grad bærer Præg 
af at være skabt ved Lejlighedsindkøb og tilmed næsten udelukkende 
stammer fra de sidste Decennier i hans Liv, hvad man kan se af 
Udgivelsesaarene22. De fleste er sikkert købt paa Rejser. Endnu saa 
sent som 1843, da Vargas søgte Helbredelse i Bad Gastein, lod han 
sig friste af en lille Antologi: »Blumenlese aus dem deutschen 
Dichtergarten«, der var udkommet i Prag samme Aar. Det har været 
en Titel, der ved sin sværmeriske Biliedtale mindede ham om hans 
egen Ungdom.

Hvis Vargas’ skønlitterære Bibliotek var saa tilfældigt, saa spredt 
og faatalligt, at det egentlig ikke giver megen Oplysning om hans 
Personlighed eller Smag, var der en større Enhed over de- filosofiske 
Værker, han havde samlet sig. I fine gamle Udgaver fra det 17. Aar- 
hundrede fandtes her Montaignes Essais, Amelot de la Houssaies 
L ’homme de cour og Machiavellis Oeuvres I-V I, medens Charrons 
De la sagesse, Helvetius’ De l’esprit, Reimarus’ Die vornehmsten 
Wahrheiten der natürlichen Religion og Vicesimus Knox’ Essays 
alle var i Eksemplarer, der var trykt i sidste Fjerdedel af det 18. Aar
hundrede. Muligvis er disse Bøger købt i Vargas’ unge Aar og hører 
til den oprindelige Kerne i hans Samling. Til de ovenfor nævnte 
Værker maa endvidere føjes senere Udgaver af Pascals Pensées, 
Beauties of Philip Chesterfield, Mendelssohns Phædon oder über die 
Unsterblichkeit der Seele, Herders Gott og Lindners Philosophie der 
religiösen Ideen.

Naar man ser, at Vargas’ lille Bibliotek rummede en saa forholds
vis omfattende og lødig Repræsentation af ældre og nyere filosofisk 
Litteratur, er det nærliggende at drage den Slutning, at han i særlig 
Grad interesserede sig for de Problemer, der behandledes her. I dc 
smaa Novellesamlinger fra hans Ungdom finder man da ogsaa tyde
lige Vidnesbyrd om en Forkærlighed for moraliserende og ræsonne
rende Betragtninger, der snart fremtraadte i Diskussioner, som var 
indlagt i Fortællinger, snart i Form af selvstændige filosofiske Ud-
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viklinger i Dialogens eller Aforismens Form. Nogen bestemt Skole 
tilhørte han dog ikke, langt mindre et dogmatisk afgrænset Kirke
samfund, men han havde, som den udprægede Eklektiker han var, 
gaaet i Lære hos mange forskellige Tænkere. Charron og Montaigne, 
Helvetius, Mendelssohn og Reimarus havde alle ydet deres Bidrag 
til hans Livsopfattelse, og Resultatet var blevet en moralsk-religiøs 
Rationalisme med Stænk af Følsomhed, Skepsis og Satire, kort sagt 
et aandeligt Konglomerat af den Art, der var saa almindelig i det 
18. Aarhundrede23.

Man undrer sig derfor unægtelig over at træffe ogsaa Kants Navn 
i en saadan Forsamling, da denne Filosof ikke synes at harmonere 
med Vargas’ Aand. Det var heller ikke »Kritik der reinen Vernunft«, 
der havde fængslet ham, men et ret ukendt Værk med en Titel, der 
i sig selv er tilstrækkelig Forklaring paa, hvorfor det var blevet købt 
og læst af Vargas. »Ueber die Macht des Gemüths, durch den blos
sen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu werden« var 
skrevet i Tilslutning til det berømte Skrift af Chr. W. Hufeland: 
»Kunst das menschliche Leben zu verlängern«, og skønt Vargas ikke 
ejede Hufelands Arbejde, havde han flere Bøger om samme Emne 
og har uden Tvivl ønsket at vide, hvad Kant vilde sige derom.

Den lille Bogsamling paa 310 Numre, der blev solgt paa Auktion 
efter Vargas’ Død, giver saaledes et ret godt Indtryk af sin Ejer
mands aandelige Fysiognomi. Endnu et Træk kan føjes til. Midt 
imellem de lærde Bøger fra alle Videnskaber og Kunster nævnes 
ogsaa »en Pakke Noder for Guitar«, og blandt Møblerne fandtes en 
Mahogni Nodestol med to lakerede Lampetter. Vargas havde ikke 
svigtet sin Ungdoms Kærlighed til Musikken24, og den sprøde Tone 
fra Guitarens Strenge harmonerer smukt med det aandelige Orke
ster, der klinger fra Bøgernes Blade.

2. Sygdom og Død.
Naar man tænker paa, at Vargas skulde blive over 70 Aar, før 

han kom ud af sit Gældsforhold til Jomfru Neiiendam og fik et 
Hjem, han virkelig kunde kalde sit, er der ikke Tvivl om, at han 
var stolt og glad over hver eneste lille Ting, han ejede. Men kun 
en kort Tid fik han Lov at føle sin Ejerglæde. Skønt han kunde leve 
sine sidste Aar uden større økonomiske Bekymringer, gik det ham 
som saa mange andre -  da han skulde nyde Frugterne af sit lange
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Livs Stræben, var han blevet for gammel. Sønnens Bortrejse havde 
givet ham et Knæk, som han ikke kunde forvinde, og nu svigtede 
ogsaa de legemlige Kræfter.

Vargas havde altid været yderst haardfør og udholdende paa sine 
Rejser, han havde trodset baade Nordens Kulde og Sydens Hede, 
men hans Helbred var ikke saa stærkt, som man skulde tro. Allerede 
saa tidligt som 1812 klagede han over de reumatiske Lidelser, som 
han sikkert havde paadraget sig paa I.aplandsrejsen, hvor han flere 
Gange maatte overnatte under aaben Himmel, og han fik Ret, da 
han formodede, at han sandsynligvis aldrig vilde komme helt over 
Følgerne af disse Strabadser1. I et Brev til Prins Christian fra 1816 
taler han om, at Reumatismen har paralyseret hans Hænder2, og 
selv om der skulde gaa 25 Aar, før denne Sygdom for Alvor fik 
Magt over ham, findes der Gang paa Gang i de senere Breve Klager 
over Nervelidelser og reumatiske Smerter, især i Hovedet3. Ogsaa 
hans Lunger maa have været svage, for han led hver Vinter af 
Hoste og Feber, der maatte bekæmpes med Kinin4, ja i Vinteren 
1821 havde han endogsaa Blodspytninger5. Naar det alligevel lykke
des ham stadig at overvinde sine Sygdomsanfald, skyldtes det sikkert 
hans sportslig sunde Liv med den megen Motion i fri Luft. Han 
var en stor Ynder af lange Fodture. Som tidligere omtalt siger han 
udtrykkeligt engang til Prins Christian, at Afstanden mellem Køben
havn og Hørsholm ikke skulde hindre ham i Udførelsen af hans 
Embedspligter ved Mineraliekabinettet, da Spadsereturene ind til 
Byen ikke generede ham, men tværtimod passede for hans Sundhed, 
som behøvede stærk Bevægelse6.

Det ustadige danske Klima var naturligvis ikke heldigt for Reu
matismen. De hyppige og lange Rejser til Udlandet havde derfor 
en gavnlig Indflydelse, især naar de gik til mildere Himmelstrøg. 
Rejsen til Azorerne og Kanarierne blev en fleraarig Befrielse fra de 
gamle Lidelser, men Vargas tænkte med Ængstelse paa, at han 
maaske senere vilde komme til at betale for den Lykke7. Allerede 
inden sin Hjemkomst oplevede han da ogsaa et slemt Tilbagefald, 
fordi han igen havde udsat sig for altfor haarde Klimaforandringer 
i de portugisiske Bjerge. Det var den gamle, tørre Hoste og Reu
matismen, der paany plagede ham, og han maatte søge Lægedom 
ved de varme Kilder i Caldas da Rainha8.

Først da han var kommet hjem, blev det dog for Alvor galt. 
I November 1839 skriver han saaledes til Adler: »Je me sens au
jourd’hui malade comme un chien. Que le D ----- m’emporte, et me
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mette sur le Pic de Teyde«9. Aaret efter hedder det med omtrent 
samme Indledning, men uden den galgenhumoristiske Slutning: »Je 
suis malade comme un chien, souffrant nuit et jour«10. Naar han i 
Juni 1843 søgte til Bad Gastein, var det i det Haab at finde Lindring 
for sin Sygdom, der blandt andet havde misdannet Hænderne i den 
Grad, at hans før saa sirlige Haandskrift var blevet næsten ulæse
lig11. Men paa saa sent et Tidspunkt kunde Lægekunsten intet ud
rette over for en gammel og svækket Organisme.

Der findes kun sparsomme Efterretninger om Vargas’ sidste Aar, 
og gennem dem faar man et sørgeligt Indtryk af hans Tilstand. Del 
sidst bevarede Brev fra hans Haand er skrevet 1844 til Adler. Sam
tidig sender han Vennen et Papir, sandsynligvis et Brev fra Edmund, 
om hvilket han siger, at det er endnu en Draabe i hans Ulykkes 
Bæger. Han fortsætter saaledes: »Vous connaissez donc complette- 
ment ma misère. Rémédiez y moins un peu, autant que je soufre. Des 
douleurs de coliques s’y sont ajoutées. S. M. fera certainement un 
acte de commiseration pour un garçon qui est réussit si bien que 
celui à Tula«12. - Brevet er skrevet med en rystende, ukendelig 
Haand, og dets hele Tone vidner tilstrækkeligt om Vargas’ triste 
Forfatning.

Ogsaa ad rent negativ Vej finder man Oplysning om, hvorledes 
han efterhaanden var blevet saa svag, at han ikke kunde bestride de 
Hverv, han havde paataget sig. I det naturvidenskabelige Museums 
Arkiv, kan man se, at han fra Februar 1845 ikke mere undertegnede 
Regnskabsopgørelserne13, fra August samme Aar heller ikke deltog 
i Direktionens Forhandlinger14. Ifølge en Familietradition var hans 
Aandsevner tilsidst stærkt svækkede15, og Dødsannoncen taler om 
»længere Tids tiltagende Alderdoms-Svaghed«16. Kirkebogen angiver 
Hjemeblødhed som Dødsaarsag17. Antagelig har han haft en Række 
smaa apoplektiske Anfald eller blot lidt af en fremadskridende For
kalkning.

Under sin Sygdom blev Vargas tilset af Dronningens Livlæge, 
Justitsraad J. P. Jacobsen18, og han blev plejet af sin nye Husbestyrer
inde Jomfru Frederikke Dorthea Gram, sin Tjenestepige Ane Marie 
Olsen, der var fulgt med ind fra »Søborg«, og sin Tjener Hans 
Petersen19. Man maa da vel formode, at der er blevet gjort, hvad 
der stod i menneskelig Magt for at mildne hans sidste T id20. Men 
Sønnen kom ikke hjem fra Rusland, og Vargas døde den 15. Marts 
1847 ligesaa ensom, som han havde levet.
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3. Hjemmets Opløsning.
Da Vargas var død, blev der givet hans Søn Meddelelse derom, 

og den 18. Marts sendte Edmund et Brev med en juridisk verificeret 
Fuldmagt til Kancelliraad L. M. Hofgaard, der skulde repræsentere 
hans Interesser i Boet. Edmund bad kun om at beholde de Ting, 
»som ved dagligt Brug, og ved at have fulgt ham paa hans Reiser 
have en særdeles Interesse for mig, og hvortil tillige kjære Minder 
knytte sig«. Desuden takkede han Hofgaard varmt for den Omhu, 
han havde vist Faderen i dennes sidste Levetid1.

L. M. Hofgaard var Bogholder ved Statssekretariatet for Naades- 
sager og Rejsekasserer hos Kongen, saa det var naturligt, at han, 
som det fremgaar af Edmunds Brev og af Skiftepapirerne, ved kgl. 
Befaling havde faaet overdraget at bestyre Vargas’ Pengesager under 
hans Sygdom. Dette Hverv blev dog ligesaa kostbart for ham som 
for alle andre, der havde indladt sig i økonomisk Forbindelse med 
Vargas. Da Boet var gjort endeligt op, og de nødvendige Udgifter 
til Skifteforretninger, Begravelse, Husleje, Læger, Tjenestefolk og 
Rangskat var udredede, var der nemlig kun 158 Rd. tilbage til For
deling mellem Kreditorerne2. Som privilegeret Kreditor havde Hof
kassen faaet udbetalt 507 Rd. af de 799 Rd., Vargas skyldte den -  
det resterende Beløb eftergav Christian V III3. De øvrige Kreditorer 
maatte derpaa nøjes med godt 10 % af Gældssummen, og Hofgaard 
fik kun 63 Rd. af sine udlagte 507 Rd. Ved samme Lejlighed var 
det, at Amtmand Løbner fra Færøerne endelig opnaaede at faa til
bagebetalt 63 Rd. af de 500, han i 1819 havde laant Vargas!4

Ogsaa Landsoverretsprokurator J. Knudsen stillede Krav til Boet, 
idet han ønskede et Honorar paa 50 Rd. for de talrige Sagførerfor
retninger, han i Aarenes Løb havde udført for Vargas. Han følte sig 
sikkert krænket over, at det var Overretsprokurator H. C. Schønberg, 
som var blevet indsat til Kurator og Inkassator i Boet, skønt han 
selv i en Aarrække havde været fast juridisk Konsulent for Vargas. 
I en Skrivelse til Skiftekommissionen anførte han de talrige Hverv, 
han havde røgtet for den afdøde Greve, og vedlagde som Bevis de 
dertil hørende Dokumenter. Det var saaledes ham, der havde været 
behjælpelig i alle Spørgsmaal vedrørende Beate Neiiendam, og som 
havde ordnet baade Køb og Salg af »Søborg«. Endvidere havde han 
mæglet i et Sagsanlæg, som Skræddermester Glade i 1830 havde 
rettet mod Vargas for at faa en Gæld paa 480 Rd. betalt. 1839 havde 
Knudsen indfriet et Gældsbevis paa 180 Rd. til Konferensraad P. J. 
Monrads Dødsbo, og saa sent som 1843 var hans Hjælp endnu blevet
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benyttet, da der blev optaget en Fortegnelse over det Indbo i Hjem
met, der var Vargas’ Ejendom. Samme Sommer havde han faaet 
uindskrænket Fuldmagt til at bestyre Vargas’ Forretninger og Hus
væsen samt hæve hans Gage under hans Fraværelse i Bad Gastein.

Det var da kun rimeligt, at Knudsen gjorde Krav gældende paa 
et Salær, for med Undtagelse af 30 Rd. havde han aldrig modtaget 
noget Honorar for sit Arbejde. Vargas havde altid bedt om at maatte 
vente, til hans Omstændigheder blev bedre. Skønt det altsaa langtfra 
havde været fordelagtigt at være Vargas’ Konsulent, faar man gen
nem Brevets hele Tone det Indtryk, at der havde været en god For- 
staaelse mellem den fattige Greve og hans Sagfører. Knudsen prøver 
ligefrem at forklare og undskylde Vargas’ derangerede Pengesager 
ved at henvise til, at hans Indtægt var altfor ringe i Forhold til de 
Krav, hans Stilling i Samfundet medførte. Man kunde have ønsket, 
at denne Mand, der endnu efter Døden viste sig som Vargas’ Ven, 
havde faaet Lov for sidste Gang at arbejde med det Bo, hvis hele 
mærkelige Historie var ham saa velbekendt, men Hofgaard maa have 
haft sine Grunde til at ønske Prokurator Schønberg som Inkassator. 
Af de 50 Rd., Knudsen krævede for sine tidligere udførte Forret
ninger, modtog han som de andre Kreditorer godt en Tiendedel, det 
vil sige 6 Rd. -  i Sandhed en beskeden Betaling for 20 Aars juridiske 
Bistand5.

Endnu en Kreditor havde meldt sig, idet Etatsraad Salicath som 
Mandatar for Generalkonsul Mure de Pellanes Arvinger forlangte 
200 Rd. udbetalt. Mure havde været fransk Konsul i Helsingør fra 
1816-31, og Vargas var saa nært forbundet med ham og hans Fa
milie, at han af og til besøgte dem paa smaa Ferieophold6. Af Bre
vene til Prins Christian ser man, at han har haft flere Pengemellem
værender med Konsulen, og da denne i 1831 tog sin Afsked, maa 
Gælden være steget til 200 Rd. 1842 havde Mure forgæves forsøgt 
at faa Pengene tilbagebetalt7, og nu stillede hans Arvinger med 
deres Krav. Ogsaa her blev Gældsbeløbet nedskrevet, saa at der kun 
blev refunderet 25 Rd.

De to Auktioner, der blev holdt over Vargas’ Ejendele, fandt Sted 
i Juni og Juli 18478. Paa den første, der omfattede hans Løsøre og 
Bøgerne, indkom der 977 Rd., medens Mineralie-Auktionen kun 
indbragte 297 Rd.9. Man er lidt forbavset over, at det sidste 
Udbytte var saa beskedent, især naar man ved, at Vargas foruden 
de tre Mineralieskabe i sin Lejlighed havde staaende flere Kasser 
med Mineraler baade paa Rosenborg Slot og i det naturvidenskabe-
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lige Museum i Stormgade10. Samlingen var saa omfattende, at Chri
stian V III udlaante ikke mindre end seks af sine Skabe paa Amalien
borg til Brug for dens Opstilling ved Auktionen11. Museets minera
logiske Afdeling indkøbte adskillige Genstande, hvoraf flere var »sær
deles gode Stykker«, men da de blev erhvervede »til ganske over
ordentlig billige Priser«12, ligger heri Forklaringen paa den ringe 
Sum, som kom ind13.

En Brandassurance paa 2000 Rd., der i Januar 1847 var tegnet 
for Vargas’ Indbo14, overgik saaledes langt det Beløb, som Boets 
Realisation indbragte. Vargas havde utvivlsomt selv overvurderet 
den Kapital, der var bundet i hans Ejendele. Denne Mangel paa 
økonomisk Dømmekraft havde fulgt ham fra hans Ungdom og været 
Skyld i mange fejlslagne Forhaabninger baade for ham selv og for 
hans godtroende Laangivere. Det kan jo ikke nægtes, at han ofte 
havde udnyttet sine Venner paa en ret hensynsløs Maade. Dels var 
han af Naturen en letsindig Optimist i Pengesager, dels havde den 
evindelige Kamp for det daglige Brød sandsynligvis afstumpet hans 
Æresbegreber paa det pekuniære Omraade. Naar man betænker 
den bundløse Gæld, han paa visse Tidspunkter af sit Liv havde været 
indviklet i, forekommer det nærmest beskedent, at de retmæssige 
Krav til hans Bo ikke beløb sig til mere end ca. 1550 Rd. Men efter 
at de løbende Udgifter var udredede, var Aktiverne alligevel saa 
smaa, at Fordringerne ikke kunde dækkes15. Vargas blev sig selv lig 
til det sidste, da han endnu efter Døden maatte erklæres for insolvent.

Kun »Fædrelandet« bragte en Nekrolog over Vargas, og den 
var tilmed yderst reserveret. Efter en kortfattet Oversigt over Begi
venhederne i den afdødes Liv sluttede den med at erklære, at han 
havde deltaget »i flere literaire Hverv, uden dog at erhverve sig 
noget egenligt Navn som Videnskabsmand«16. Man kunde have 
ventet, at Vargas i Kraft af sit høje Embede og sin nære Tilknytning 
til Kongehuset havde faaet nogle mere anerkendende Mindeord. 
Hans ejendommelige Livsskæbne kunde ogsaa nok have givet Stof til 
Omtale, men bortset fra en ganske snæver Kreds var han altid en 
fremmed for det danske Folk.

Det blev derfor heller ikke noget stort Følge, der ledsagede ham 
til hans sidste Hvilested. Fire Vogne kunde rumme de Mennesker, 
der efter Sørgehøjtiden i den katolske Kirke i Bredgade langsomt 
fulgte den gotiske, sandstrøede Kiste, som indesluttede hans Lig17. 
Som Repræsentant for Kongen havde Overhofmarskal Levetzau ind
fundet sig18.
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Paa Assistens Kirkegaardens romersk-katolske Afdeling findes 
endnu Vargas’ Grav. Det Mindesmærke, der bevarer hans Navn, er 
først rejst mange Aar senere af hans Søn19, og der skulde forløbe 
næsten to Menneskealdre, før Sønnen blev sænket ned ved sin Fa
ders Side. Begge havde de tilbragt Størstedelen af deres Liv langt 
borte fra Danmark, men de havde været deres Lands trofaste Sønner 
og gjort det Ære20. Paa denne lille Plet af den danske Jord genforene
des da omsider de to Mennesker, som Livet saa bittert havde adskilt.

18. KAPITEL

VARGAS’ PERSONLIGHED.

Naar man i en Aarrække har fulgt en Mand paa hans Vej gen
nem Livet, har lært ham at kende i Medgangens og Modgangens 
Dage og søgt at finde ethvert Spor, han har efterladt, selv dem, han 
ønskede ukendt, saa staar man tilsidst med en ejendommelig Dobbelt
følelse over for ham. Han er paa samme Tid fortroligt-nær og 
uhaandgribeligt-fjern. Gerne vilde man undvære noget af sin møj
sommeligt indsamlede Viden for blot at møde ham Ansigt til Ansigt 
et levende Nu. For da vilde man forstaa mere af hans Væsen, end 
mange Bøger og Breve kunde give.

Naar det gælder en Mand som Vargas, er en saadan Følelse vel 
særlig velbegrundet. Det kan synes næsten umuligt at finde ind til 
hans egentlige Jeg, der under hans Livs mangfoldige Omskiftelser 
fremtræder i saa højst forskellige Klædebon. Den dybest gaaende 
Forvandling gennemførte han i sin tidlige Ungdom, da han ikke blot 
skiftede Navn, Stand og Nationalitet, men ogsaa med stor Klogskab 
og Konsekvens omdannede sin Karakter, sin Smag, sine Interesser. 
Hvis nogen kunde staa som et Symbol paa Pirandellos Ord om Men
nesket som »een, ingen og hundredtusind«1, maatte det være ham.

Gennem Vargas’ Ungdomsskrifter, særlig Aforismerne, faar man 
et klart Indtryk af det Idealbillede, som han stræbte at omskabe sig 
til. Han beundrede den kølige, tillukkede, altid beherskede Personlig
hed, der forstod at udnytte sine Medmenneskers Egenskaber, de gode 
saavel som de slette, og som aldrig glemte at spille sin Rolle, hverken 
ude eller hjemme2. Sikkert lærte Vargas med Aarene at mestre denne 
Kunst, og hans selvvalgte Rolle blev vel efterhaanden en altera 
natura. Men omend hans Livserfaring og tillærte Hofmandselegance
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bidrog til at bane ham Vejen til Adelens og Fyrsternes Kredse, er 
det utvivlsomt, at han sejrede nok saa meget ved sin medfødte 
umiddelbare Charme. Han vilde næppe have vundet saa manges 
Venskab, navnlig ikke Prins Christians, hvis han kun havde været 
en sleben, klogt beregnende Stræber. Og heldigvis lykkedes det ham 
aldrig at knægte det impulsive Kunstnertemperament, der var hans 
stærkeste Vaaben i Livskampen.

Vil man prøve at udfinde de Egenskaber hos Vargas, der ikke 
var bevidst tilegnede, men dybt forankrede i hans Natur, da er en 
af de mest karakteristiske maaske hans umættelige Kundskabshunger. 
I sine Manddomsaar samlede han sig om et virkeligt indtrængende 
Studium af Mineralogien, men i de unge Aar vilde han helst favne 
alle Videnskaber og Kunster -  fra alle Lande, fra alle Tider. Skønt 
det kun kunde blive en overfladisk Tilegnelse, formaaede han at fast
holde Essensen af de mange kostelige Vine, han havde nippet til. 
Derfor blev hans Samtale saa fængslende, at en aandfuld Dame som 
Frederikke Brun kunde kalde den »une des mieux nourries«3. Endnu 
mere præcist hedder det i Prins Christians Formulering: »il a beau
coup lu, et il se souvient de ce qu’il lit, ce qui rend sa conversation 
interessante -  il n’est rien savant et rien moins que pédant«4.

Vargas fremtraadte saaledes som en Mester i den spirituelle 
Underholdningens Kunst, der var en af det 18. Aarhundredes skønne
ste Blomster. Nu og da krydrede han sine Ord med Frivoliteter5, 
hvad der kun forhøjede Nydelsen hos hans let chokerede Tilhørere, 
men han kunde ogsaa spille paa de sværmerisk-smertelige Strenge. 
Og begge Dele var lige ægte Udtryk for hans Sind. Selv om man 
kan gaa ud fra, at der var ikke saa lidt Poseren i den unge Student 
Grosses dæmoniske Tungsind, og at han efter sin Metamorfose ud
nyttede Grev Vargas’ vemodige Charme til at vinde sig Venner 
blandt følsomme Sjæle, saa er der ingen Tvivl om, at Melankolien 
var hans Væsens Grundstemning6. Et Menneske med saa usædvan
lige Evner og dristige Maal maatte tidligt føle sig ensom og ufor- 
staaet. Skønt det lykkedes Vargas at virkeliggøre sine Drømme, levede 
han altid med Bevidstheden om at staa paa Randen af en Afgrund, 
og han har selv givet et Billede af en saadan Tilværelses Lidelser: 
»immer in Angst entdeckt zu werden, oft in Verlegenheit über eine 
unvorsichtige Miene, über ein sorgloses Wort«7. -  Næsten som et 
Motto for hans Liv lyder Ordene: »Stillschweigen ist das Heiligthum 
der Klugheit«8. Derfor elskede han Ensomheden, i sit Studerekam
mer eller ude i Naturen. Der fik han Fred for Bagtalelsens travle
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Tunger, og der mødte han det ophøjede og eventyrlige, som han 
søgte hele sit Liv.

Denne Higen mod det eventyrlige er et Grundelement i Vargas’ 
Personlighed og vel det, der forsoner med de store Brist i hans Karak
ter. Hans Forfamgelighed, Usandfærdighed og kyniske Egoisme lader 
sig ikke bestride, men den dybeste Drift bag det altsammen var hans 
Længsel efter Eventyret. Det var Eventyret, han søgte, da han i sin 
Ungdom vilde eje al Verdens Visdom, det var Eventyret, der lokkede 
med adelige Titler, med Guld, Magt og Ære, og det var atter Even
tyret, der kaldte ham bort fra det trygge, men trange Liv i Kongens 
København, ud til farlige Færder i fjerne Lande. Ofte fik denne 
Eventyrlyst ham til at glemme sine egne kloge Leveregler og forledte 
ham til Handlinger, der truede med at ødelægge hele hans Vel
færd. Blandt hans mangfoldige Fremtrædelsesformer er den ubesin
dige Fantast maaske den, der giver det sandeste Udtryk for hans 
inderste Jeg.

Men skulde han stilles for Moralens strenge Domstol, vilde han 
jo nok komme til kort. Ikke uden Grund vilde Anklageren fremhæve 
hans mange uhæderlige Transaktioner, hans Upaalidelighed overfor 
de Mænd, der gav ham deres Venskab, og de Kvinder, der elskede 
ham. Helt uden Forsvar vilde han dog ikke være. I eet eneste For
hold staar Vargas rent og smukt. Hans Kærlighed til Sønnen lærte 
ham at glemme sig selv, saa at intet Offer var for stort, naar det 
gjaldt ham. Her fik han Udløsning for den Slægtsfølelse, den Trang 
til menneskelig Ømhed, som han i sin Ungdom saa brutalt havde for
nægtet og senere maatte savne.

Dommen over Vargas maa i flere Henseender blive haard, men 
en simpel Svindler og Arrivist var han ikke, dertil var hans Menne
skelighed for rig. Paa sin Rejse gennem Livet spredte han Fest om
kring sig, og han var ligesaa oplagt og udholdende, naar det gjaldt 
at gøre Dagens Arbejde. Hans Personligheds mange Facetter spiller 
med Straaler af Hofmandens Glans og Eventyrerens Regnbuefarver, 
men spejler ogsaa Videnskabens klare Lys. Sidst og ikke mindst for
nemmer man Gløden i et Menneskes Hjerte.



E X K U R S T IL  S. 228

Det paagældende Hefte bærer Titlen »Beilagen zu dem Minera
lien-Verzeichnisse zur Seite 20« og henviser stadig til Numrene i et 
-  ikke bevaret -  Katalog vedrørende færøske Mineraler. Det var der
for nærliggende at tænke sig, at det kunde dreje sig om de ca. 200 
Stykker, Vargas skænkede den færøske Handels Direktion ved sin 
Hjemkomst (Brev af 9. 1. 1821 til Prinsen, Chr. V III). Haandskrif- 
tet er bevaret i Direktionens Arkiv (Rentekammeret, Islandske, grøn
landske og færøske Sager. Diverse Breve og Dokumenter vedr. Fær
øerne og den færøske Handel 1682-1847), og baade Titel og Ind
hold er skrevet med gotiske Bogstaver, men desuden er der med 
Blyant tilføjet Ordet »Beilagen«, skrevet med latinske Bogstaver, som 
meget ligner Vargas’ sirlige, karakteristiske Haand. Med Hensyn til 
Indholdets Art kan de mange Projekter om en handelsmæssig Ud
nyttelse af de forskellige Mineraler meget vel betragtes som karak
teristiske Eksempler paa Vargas’ fantasifulde Foretagsomhed, og de 
viser, at Forfatteren henvender sig til en praktisk Institution, ikke 
til en videnskabelig Samling.

Paa Heftets første Side har Arkivsekretær J. Bloch langt senere 
noteret følgende Bemærkning: »til (Chr. Frederiks?) Mineraliesam- 
lings Register, indeh. Notitser vedk. (Vargas?) Rejse paa Fær
øerne (1819?)«. -  Ikke uden Grund er der sat saa mange forsigtige 
Spørgsmaalstegn. Ved en nøjere Gennemgang af Indholdet er der 
nemlig adskillige Punkter, der tyder paa, at der her ikke er Tale om 
et Arbejde af Vargas, men af Mineralogen K. L. Giesecke, som efter 
sin Rejse til Færøerne August-September 1805 i April 1806 tilstillede 
den færøske Handelsdirektion et senere forsvundet Skrift med Titlen: 
»Geognostiske og Mineralogiske Bemærkninger over de færøske In
suler med Bilage« (Færøske Handels Direktion, Journal Litr. B., 
18. 4. 1806, Nr. 1643). I sin Biografi af Giesecke omtaler K. J. V. 
Steenstrup dette forsvundne Manuskript og fremsætter den Formod
ning, at Vargas kan have laant det, da han 1819 foretog Rejsen til 
Færøerne (Meddelelser om Grønland X X X V , 1910, S. X IX ). Steen-
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strup kender imidlertid ikke det her nævnte Hefte, som i flere Hen
seender synes at støtte hans Hypotese, og Spørgsmaalet fortjener der
for en nærmere Undersøgelse.

Selve Haandskriften giver ingen Oplysning, da det hverken er 
Vargas eller Giesecke, der har ført Pennen, men sandsynligvis en 
Skriver. At man maaske genfinder Vargas’ Skrifttræk i de latinske 
Bogstaver i Ordet »Beilagen« låder sig let forklare, hvis han har haft 
Manuskriptet med sig paa sin Rejse. De stadige Henvisninger til et 
Katalog over en Mineralsamling taler dog unægtelig til Gunst for 
Vargas som Forfatter, da det er autentisk, at han skænkede 200 Mine
raler til den færøske Handel (jvf. ovenfor), medens der ikke vides 
noget om en Mineralgave fra Giesecke. Ogsaa et andet Punkt maa 
fremhæves som Støtte for Vargas. Den anonyme Forfatter omtaler 
en »bläsiger Mandelstein« paa Kunø, Bordø og Kalsø og siger om 
den sidste, at den ligner rhinlandske Møllesten og forekommer i 
store Mængder. En saadan Udtalelse synes at vidne om Selvsyn, og 
da Giesecke ikke naaede at besøge Kunø og Kalsø (F. Johnstrup, 
Gieseckes mineralogiske Rejse i Grønland, 1878, S. IX ), medens 
Vargas kom rundt paa alle Øerne (jvf. Brevene til Prins Christian, 
Chr. V III), kunde man heri se et Vidnesbyrd om, at det er Vargas, 
der taler. Afgørende er denne Omstændighed dog ikke, for Giesecke 
kan godt have set Prøver af Mandelsten fra Kunø og Kalsø i Sam
linger paa de øvrige Øer. Ja , der er tværtimod andre Momenter, der 
tyder paa, at det er Giesecke og ikke Vargas, som er Forfatteren.

Som de vigtigste Argumenter maa vistnok anføres to Bemærknin
ger, der har Relation til Norge. Forfatteren taler om det færøske 
Ler jern og mener, at det nok kunde lade sig udnytte til Fremstilling 
af Jem, men at det er overflødigt, da Norge er saa rigt forsynet med 
dette Metal. En saadan Betragtning vilde være naturlig i 1806, men 
ikke 1819, hvor Norge var gaaet tabt. Lidt senere foreslaar Forfatte
ren at anlægge Stempelskærerier i Danmark, for at Landet selv kunde 
bearbejde de mange Agater, Chalcedoner, Granater m. m., der findes 
paa Færøerne, Island, Grønland og i Norge. Her sidestilles Norge 
med de andre danske Landsdele, hvad der var en Selvfølge 1806, men 
ikke 1819. -  Et andet af Forslagene gaar ud paa at oprette Saltsyde- 
rier, fordi Havvandet er meget salt, og der henvises til Prof. Man- 
theys Undersøgelser heraf. Da Giesecke havde nær Tilknytning til 
Manthey (Johnstrup, anf. Værk S. X V II), er det rimeligt, at han 
paaberaaber sig dennes Autoritet, medens der intet foreligger om 
Vargas’ Forbindelse med Manthey. En Følge af ovennævnte Forslag 
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var det muligvis, at den færøske Handel i Juli 1806, faa Maaneder 
efter Gieseckes indleverede Skrift, sendte en Skrivelse til Pastor Schro
ter paa Færøerne vedrørende paatænkte Forsøg paa at udvinde Salt 
af Havvand. Man tilføjer udtrykkelig i Brevet, at Giesecke havde 
rost Præstens Iver for Almuens Oplysning (Færøske Handel, Kopi
bog 1806, Nr. 642). -  I det her omtalte Hefte fortæller Forfatteren 
netop ogsaa, hvorledes Pastor Schrøter vilde prøve at lave en Mørtel 
af Kalk og Kulstøv, i hvilken Anledning han tilføjer: »das Licht 
von oben herab wirkt allzeit kräftiger, und Beispiel thut mehr als 
Ueberredung« (S. 15).

Da Giesecke 1806 skulde rejse til Grønland, anbefalede den grøn
landske Handelsdirektion ham til de derværende Embedsmænds 
Hjælpsomhed under Henvisning til hans »interessante og nyttige Be
mærkninger« over, hvad Færøerne ejer af Mineraler (Johnstrup, anf. 
Værk S. X ). -  En saadan Karakteristik passer særdeles godt paa de 
mangfoldige Forslag, som er fremsat af Forf. til »Beilagen«, men 
Vargas kunde utvivlsomt have været ligesaa sindrig som Giesecke, 
hvis han havde haft til Hensigt at forbedre den færøske Fisker
befolknings Kaar. Imidlertid synes det, som om han slet ikke har 
haft saadanne Tanker under sit Ophold paa Øerne. De mange og 
lange Breve til Prins Christian (Chr. V III) taler næsten udelukkende 
om Eftersøgningen af Opaler eller om de gaadefulde Lejringsforhold 
i den færøske Basalt. Vargas kommer ikke ind paa en eneste af de 
Vurderinger af Mineralerne og deres Udnyttelse, som er Hoved
temaet i det foreliggende Hefte, og hvis han havde tumlet med saa
danne Planer, vilde han sikkert have delagtiggjort sin Fyrste deri.

Konklusionen af ovenstaaende Betragtninger bliver da følgende: 
Med afgjort Sikkerhed kan det ikke bevises, at man i »Beilagen« 
staar over for de af Giesecke 1806 indleverede »geognostiske og mine
ralogiske Bemærkninger«, men der er stærke indre Kriterier, der 
taler derfor, og som gør det usandsynligt at tillægge Vargas Forfatter
skabet. -  Hvis der havde været Grund til at antage, at Vargas havde 
Ansvaret for den i Heftet udtalte kritiske Vurdering af Færøernes 
Kul og Jernsten, vilde det have været naturligt at drage en Sammen
ligning mellem den og den langt mere optimistiske Fremstilling, som 
J. G. Forchhammer gav efter sit Besøg deroppe 1821 (Breve til og 
fra J. G. Forchhammer, IV, 1927, S. 26 f og 31 f). Nu vil en saadan 
sikkert være overflødig i denne Sammenhæng.



VARGAS’ TILV Æ RELSE SOM CARL GROSSE 
1768-1791

1. KAPITEL: GÖTTINGEN

1. Student.
1. Som Hovedkilder til Grosses Studenteraar i Göttingen kan anføres: Otto 

Deneke, Der Malteser-Ritter von Göttingen (Göttinger Tageblatt, vom 25. 6. 
1937, Festnummer). —  Tre Breve 1943 fra Otto Deneke og Leo Peters til 
Redaktionen af Dansk biografisk Leksikon, 2. Udg. —  Erinnerungen. —  Se 
endvidere V-G. —  2. Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Herausgeg. v. E. 
Schmidt. I (1913), S. 155. (Brev fra 1786). —  3. Erinnerungen.

2. Marquis og Malteserridder.
1. Erinnerungen S. 21. —  2. Helim S. 13. —  3. Briefe von und an G. A. 

Bürger. Herausgeg. von A. Strodtmann. IV (1874), S. 144. —  4. Erinnerungen
S. 25. —  5. J. G. Meusel, Gelehrtes Teutschland, 5. Nachtrag zu der 4. Aus
gabe, I (1795), S. 499. —  6. A. L. Z. 28. 12. 1792, Sp. 670. —  7. Jvf. S. 28 
og V-G.

2. KAPITEL: FORFATTERSKAB

1. Schlosser S. 278. Grosse S. 51. —  2. M. Mendelssohn, Philosophische 
Schriften, II (1777), S. 155 ff. —  3. E. Burke, Philosophische Untersuchungen 
über den Ursprung unsrer Begriffe vom Erhabnen und Schönen (1773) S. 85.
— 4. Jvf. J. G. Sulzer, Allg. Theorie der Schönen Künste, I (1771) S. 341 ff.
— 5. I. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
(1764), S. 81 ff. Grosse har i det Hele udnyttet Kants lille Arbejde i rigelig 
Grad, ofte uden at nævne sin Kilde, se f. Ex. Kant S. 20, Grosse S. 64 om 
Medlidenhed. —  6. H. Blair, Vorlesungen über Rhetorik, übers, von K. G. 
Schreiter, I (1785), S. 72 ff. —  7. E. Burke, anf. Værk. —  8. J. G. Sulzer, anf. 
Værk. —  9. J. Beattic, Moralische und Kritische Abhandlungen, II (1790), 
S. 219 ff., 229 f., 255 ff. (Oversat af Grosse fra den eng. Original). —  10. 
Grosse, Ueber das Erhabene (1788), S. 164. —  11. Smst. S. 155, 166 f. —
12. Smst. S. 139. —  13. Jvf. J. G. Sulzer, Allg. Theorie der Schönen Künste, I 
(1771), S. 490 ff. —  14. Grosse Ueber das Erhabene (1788), S. 211. —  15. 
Göttingische Anzeigen 1789, II, S. 1377 ff. —  A. L. Z. 17. 2. 1790, Sp. 381 f.
— A. D. Bibi. XGV, 1 (1790), S. 439 f. — 16. Overs. I, 3: Mitleid, hvor
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Orig. 2. har: piety, ikke: pity. Overs. I, 200: Bediente, hvor Orig. 105 har: 
services, ikke servants. Overs. I, 418: nie, hvor Orig. 215 har: not often. —
17. Af nyt f. Eks. I, 57 (jfr. Orig. 30), II, 161 (jfr. Orig. 582), III, 191 (jfr. 
Orig. 331), III, 31 4 f. (jfr. Orig. 396). —  I II, 301 anfører Grosse en Række 
tyske Slang-Udtryk, der naturligvis ikke er Overs, af Beattie’s engelske Slang 
(Orig. 651), men hentede fra tysk Sprogbrug. —  18. Jvf. Note 9, samt V-G. 
S. 82 f, Fablen om Elefanten. —  19. A. L. Z. 1. 10. 1789, Sp. 5 ff. — A. D. 
Bibl. XGIV (1790), S. 467 ff. —  Göttingische Anzeigen 1791, I, S. 120. —
20. A. L. Z. 1. 10. 1789, Sp. 5 ff. og 2. 10. 1790, Sp. 14. —  A. D. Bibl. CI 
(1791), S. 136 f. —  21. Som et pudsigt Eksempel kan anføres Overs. I, 183: 
„mit dem Anblicken ihres Daumen“, der gengiver Orig. 98: „by holding up 
their thumbs“ („by holding“ er opfattet som: „behold“). — 22. Helim S. 16.
— 23. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, I (1785).
—  24. Helim S. 143. —  25. J. G. Schlosser, Ueber die Seelenwanderung 
(1781), S. 30. —  26. Jvf. f. Eks. Beyträge zur Lehre von der Seelenwanderung 
(1785), S. 109, 111, 112, 136. —  27. G. E. Lessing, Die Erziehung des Men
schengeschlechts (1780), § 93 ff. —  28. Helim S. 199. — 29. Smst. S. 103 ff.
—  30. Gothaische gelehrte Zeitungen 1791, I, S. 363 ff. — 31. A. L. Z. 17. 10. 
1792, Sp. 113 ff. —  32. Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung 1789, II, 
S. 652 f. —  33. A. D. Bibi. GII, 1 (1791), S. 123 ff. — 34. En Eftersøgning i 
Göttingens Universitetsbibliotek og Universitetsarkiv samt i Halle’s Universi
tetsbibliotek gav negative Resultater m. H. t. en Dissertation eller Promotion 
af Grosse. —  35. Grosses Medlemskab af det naturforskende Selskab i Halle 
har hverken kunnet bekræftes eller afkræftes, da Selskabets Arkiv i 1946 blev 
ført til Videnskabernes Akademi i Moskva, og en Forespørgsel dertil forblev 
ubesvaret. —  36. „Generallandesarchiv“ i Karlsruhe kunde kun meddele, at 
næsten hele Arkivet vedr. „Societas Latina“ blev tilintetgjort 1944 ved et Luft
angreb. I en Afhandling af Heinrich Funk: „Die badische societas latina“ (udg. 
1882 i „Festschrift zur 36. Versammlung deutscher Philologen und Schulmän
ner zu Karlsruhe 1882“ ) omtales Grosse ikke som Medlem, men det meddeles, 
at Grev Vargas fra Siena blev Æresmedlem 10.6. 1797. Se iøvrigt S. 55. —
37. Det fyrstelige Arkiv i Wernigerode er indgaaet i Landeshauptarchiv Sach
sen-Anhalt, der 17. 8. 1955 velvilligst har meddelt mig, at Grosses Navn ikke 
forekommer i det Stollberg-Stollbergske Arkiv. —  38. Epigrammet, der blev 
trykt i „Poetische Blumenlese aufs Jahr 1793“, lyder saaledes: Carl der Grosse, 
als Dichter aus dem Piemontesischen. So schnell, als er, stieg noch kein dich
tendes Genie Zum Hofrath, Envoyé, zum Domherrn und Marquis. Bald wird er, 
fährt er fort so rühmlich sich zu zeigen, Was irgend Ehre heisst, durch Dicht
kunst übersteigen. —  Sign. Menschenschreck. —  39. Mag. f. Nat. I, 2. S. 164.
—  40. Smst. S. 169. —  41. J. F. Blumenbach, De generis humani varietate 
nativa (1775). —  42. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, II (1786). —  43. Mag. f. Nat. II, 2. —  44. Jvf. H. Driesch, 
Geschichte des Vitalismus (1922), S. 46. —  45. Blumenbach, anf. Skrift, S. 
24 ff. —  46. Se Erinnerungen og Dedikation til Blumenbach i Mag. f. Nat. 
I l l ,  1. —  47. Ifølge Erinnerungen rejste Grosse til Halle i Okt. 1788. —  
48. J. C. Reil, Von der Lebenskraft, trykt i Archiv für die Physiologie, I ( 1796), 
S. 71. Jvf. S. 66 f. — 49. Smst. S. 79. —  50. Jvf. Note 42. —  51. Jvf. Note 41.
—  52. A. D. Bibi. XGII, 1 (1790), S. 481 f. XGIV, 1 (1790), S. 301 f. —
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53. Mag. f. Nat. III, 2. —  54. Smst. S. 13. —  55. Smst. —  56. Mag. f. Nat. III, 
1, S. 75 ff. —  57. A. D. Bibi. GI, 1 (1791), S. 147. —  58. Se V-G. S. 83 f. 
Naar det her blev fremsat som sandsynligt, at Afhandlingen i Cortona blev ind
leveret af Vargas 1797, byggede denne Formodning paa Vargas’ Opgivelse af 
at være indvalgt 27. 7. 1797. En Undersøgelse af Akademiets Arkiv har imid
lertid vist, at hans Indvalg fandt Sted allerede 5 .6 . 1788. —  Se S. 55. —  
59, Se f. Eks. Storr. I xxiv f. og Grosse. I 384 ff. Storr. I lxxx ff. og Grosse. I 
162 ff. — 60. I det kgl. Biblioteks Eksemplar, der har tilhørt Suhm. — 61. 
Smst. —  62. I, S. 26, S. 73 ff., S. 53 ff. —  63. I, S. 176 f. —  64. I, S. viii f.—
—  65. I, S. 314 ff. —  66. Se V-G., S. 110 f. —  67. I, S. 322. —  68. Kapitlet 
om Bern var tidligere trykt i Deutsche Monatsschrift, 1790, 3, S. 101 ff. —
69. Citaterne fra disse Kilder er saaledes oversat anderledes hos Grosse end 
hos J. Müller. — 70. Se f. Eks. Kap. 3, 5 og 11 hos Grosse og de tilsvarende 
Steder hos J. Müller. —  71. Et karakteristisk Eksempel findes ved Sammenlig
ning af J. Müller, S. 31 og hans Note S. 32 med Grosse, S. 61 og hans Note 90.
—  72. Geschichte der Schweiz S. 51, 64, 170, 188, 196. —  73. A. D. Bibi. 
CXVI, 1 (1794), S. 241 ff. —  A. L. Z. 28. 12. 1792, Sp. 670. —  74. Smst. 
og A. L. Z. 4. 1. 1792, Sp. 29 ff. —  75. A. D. Bibi. CXVI, 1 (1794), S. 241 ff. 
Smst. CXVII, 2 (1794), S. 458 ff. —  A. L. Z. 4. 1. 1792, Sp. 29 ff. —  76. 
A .D . Bibi. CXVII, 2 (1794), S. 458 ff. Jvf. ogsaa Suhms Tilskrift i sit Eks
emplar af „Geschichte der Schweiz“ (nu i Det kgl. Bibi.) : „hin und wieder 
trift man auf historische Unrichtigkeiten“. —  77. Gothaische gelehrte Zeitungen 
1792, 1, S. 473 ff. —  A. D. Bibi. CXVI, 1 (1794), S. 241 ff. —  78. A. L. Z.
28. 12. 1792, Sp. 670. —  79. Memoiren des Marquis v. G.*, hvis første Bind 
udkom 1792, sa. Aar, som Anmeldelsen blev skrevet.

VARGAS I ITA LIEN  1792-1809

1. KAPITEL: FLUGT FRA SPANIEN OVER MARSEILLE, 

KORSIKA TIL LIVORNO, 1791— 92

1. Chr. Hornemanns Stambog, Kobberstiksamlingen, Kbh. Gengivet i „Jule
roser“ 1921. —  2. V-G., S. 27 ff. —  3. V-G., S. 121 f. —  4. Brev af 30. 8. 
1807. (H. S. Pk. 22). —  5. V-G. S. 34 og Noterne.

2. KAPITEL: SIENA 1793— 1800

1. Ankomst.
1. Om Toskanas Historie fra denne Tid, se Antonio Zobi, Storia civile della 

Toscana, III (1851). —  Carlo Tivaroni, L’ Italia 1789— 1815, II (1889). —  
Alfred von Reumont, Geschichte Toscana’s, II (1877). —  2. Et Originaldoku
ment, der attesterer Vargas’ Uafhængighed og ugifte Stand, og som er udstedt 
i Siena den 26. 6. 1798, erklærer, at han kom til Byen den 15. 1. 1793. (V ). 
—  3. At Ducci var en ældre Mand, fremgaar af Vargas’ Ansøgning (se Note 6 ),
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hvor det siges, at Ducci i 27 Aar havde været anden Apotekermedhjælper ved 
Hospitalet. —  4. Se det i Note 2 omtalte Dokument. Duccis Bopæl er søgt for
gæves i Siena, men har sikkert været i Kvarteret omkring San Agostino, da 
Vargas blev Medlem af „Gontrada della Tartuca“, en Sammenslutning af dette 
Kvarters Borgere (V .). —  5. Brev af 3. 10. 1803 (Manoscritti, V I). — 6. 
Kladden til Ansøgningen er dateret 2. 5. 1796, Siena, og findes i en Pakke, 
der benævnes „Honneurs II“, i V-M. —  7. Se Note 2. — 8. Se Luti’s Brev
veksling med Grevinde d’Albany i d’Albany. II. —  9. Brev af 30. 8. 1807. 
(H. S. Pk. 22). —  10. Saaledes af Grev de Vecchis i Siena, i Brev til den 
svenske Chargé d’Af faires i Rom, Francesco Piranesi, citeret af Piranesi i Brev 
af 18. 7. 1795 til Rigsforstander G. A. Reuterholm (G. A. Reuterholms Sam
ling, XX, Rigsarkivet, Stockholm). Grev de Vecchis siger: „Sono due anni ehe 
vive qui una vita oscura.“ —  Se V-G., S. 113 ff. — 11. Se Note 9. — 12. Sc 
S. 38 ff. og V-G., S. 38.

2. Teresa Mocenni og Grevinde d’Albany.
1. Om Teresa Mocenni se Lettere inédite di Vittorio Alfieri, udg. 1864 af 

Bernardi og Milanesi, S. 101 ff. Hendes Salon samlede et „societå mista di 
uomini di lettere e di commercio, di preti, di professori e di patrizi.“ — 2. 
d’Albany, I. — 3. A. v. Reumont, Die Gräfin v. Albany, I— II (1860). Tail
landier, La Comtesse d’Albany (1862). Vaughan, The last Stuart queen 
(1910). —  d’Albany, I— III. —  4. d’Albany, I, S. 20. —  5. Smst. S. 50. —
6. Smst. —  7. Smst. S. 29. —  8. Smst. S. 38, 44. —  9. Smst. S. 287. —  10. 
Digtet er bevaret i en Pakke „Honneurs II“ (V-M.) sammen med det Vargas- 
Portræt, der findes i „Vermischte Blätter“, I (1793). —  11. d’Albany, II, 
S. 18. — 12. Smst. Denne Søn var Enrico Dario Virgilio Mocenni, der 1796 
kom til Kbh., gjorde Tjeneste i den danske Hær til ca. 1820, men vendte til
bage til Siena og overtog sin Faders Forretning. Om hans Militærvirksomhed 
i Danmark se J. Hirsch, Danske og norske Officerer 1648— 1814 (Kgl. Bibi. 
Haandskriftsamling). Om hans Forfattervirksomhed se Ehrencron-Miillcr, 
Forfatterleksikon. —  13. d’Albany, I, S. 2, Note 1. —  14. Ansano Mocenni 
omtales i det i Note 1 anførte Værk S. 101 som „erudo, fastidioso e bron- 
tolone“, og det siges S. 104, at hans Hustru døde „dai duri trattamenti d’ un 
marito avaro e bestiale“. —  15. d’Albany, III, S. 101. —  16. Smst. II, S. 20. —
17. Smst. III, S. 113. —  18. Smst. S. 120.

3. Grevinde Gianina Piccolomini.
1. Brev af 30. 8. 1807. (H. S. Pk. 22). — 2. d’Albany, I, S. 95. — 3. Smst.

5. 118. —  4. Smst. II, S. 31. —  5. Brev af 16. 9. 1817. (H. S. Pk. 16). —
6. Bispekontoret i San Miniato har velvilligst foretaget en Udskrift af Byens 
Libro d’Oro dei Patrizi e Nobili, hvoraf det fremgaar, at hendes Oldefar ind
vandrede fra Storbritannien i det 17de Aarh.’s Begyndelse. —  7. Ifølge Ud
skrift af Libro dei Matrimoni for Kirken S.S. Jacopo e Lucia i San Miniato 
(ogsaa meddelt af Bispekontoret). —  8. Se Lisini & Liberati, Genealogia dei 
Piccolomini di Siena (1900). —  9. Brev af 26. 8. 1807 (H. S. Pk. 22). —
10. H. S. Pk. 16. —  11. Brev af 29. 12. [skal være 1.] 1810 (H. S. Pk. 22). —
12. d’Albany, III, S. 113. —  13. Brev af 3. 3. 1811. (H. S. Pk. 16). —  14. 
Brev af 7. 8. 1812. (H. S. Pk. 16). — 15. Brev af 9. 2. 1817. (H. S. Pk. 16).
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- -  16. Brev af 6. 9. 1817. (H. S. Pk. 16). — 17. Brev af 2. 9. 1817. (H. S. 
Pk. 22). —  18. Se S. 201 ff. —  19. Brev af 11. 11. 1817 (H. S. Pk. 16). —
20. Brev af 29. 12. 1817. (H. S. Pk. 16). —  21. Grevinde Piccolomini døde i 
Rom den 23. 11. 1843, ifølge Libro dei Morti for Kirken S.S. Apostoli. Vel
villig Meddelelse fra Grev Carlo Piccolomini, Siena.

4. Forfatterskab.
1. Se V-G. — 2. Se S. 21 ff. —  3. Se S. 18 ff. —  4. J. F. Blumenbach, 

Handbuch der Naturgeschichte (1779). —  5. Carl v. Linné, Lehr-Buch über 
das Natur-System, I (1781), S. 12. — 6. Blumenbach har i anf. Værk placeret 
Mennesket for sig selv i Orden I, Linné har anbragt det som første Slægt 
indenfor de menneskelignende Dyrs Orden, men adskilt fra anden Slægt, der 
er Aberne. J. G. Schreber, Die Säugthiere, I (1775) holder ogsaa Mennesket 
i en Gruppe for sig. —  7. Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 1794, 
1, S. 540 f. — 8. A. L. Z. 17. 4. 1795, Sp. 118 f. — 9. Se Note 7. —  10. 
I (1794), S. 370 ff. —  11. Se Note 10. —  12. Se S. 21. —  13. Oberdeutsche, 
allgemeine Litteraturzeitung 1794, 1, Sp. 42. —  Efterretninger om udenlandsk 
Literatur, II (1793), S. 177 ff. er skarpere i Tonen. — 14. N. A. D. Bibi. VI, 
1 (1793), S. 269 ff. smst. XIV, 1 (1795), S. 188 ff. —  15. V-G., S. 39 f. —
16. E. Fiocchi, knyttet til Collegio Tolommei i Siena, hvor han læste over 
Matematik, græsk og latinsk Veltalenhed. 1806 Professor i Græsk og Vel
talenhed ved Universitetet i Siena, senere i Milano og Pavia. Oversatte Iliaden 
og Odysseen. —  17. Lettere inedite di Alfieri, udg. 1864 af Bernardi og 
Milanesi, S. 253. — 18. Smst. —  19. Se S. 32. —  20. Kladden til dette Brev 
er bevaret i en Pakke „Honneurs II“ (V-M .). —  21. Herder, anf. Værk S. 112 
og Vargas S. 24. — 22. Se f. Eks. Herder S. 125 og Vargas S. 34, Herder S. 
129 og Vargas S. 44, Herder S. 133 og Vargas S. 74, Herder S. 137 og Vargas
5. 81. — 23. Herder S. 145, Vargas S. 95 f. Afsnittet om Epigramdigtere (Vargas 
S. 104) er laant hos Herder S. 158, om Modsætningen mellem Ode, Sonnet 
og Epigram (Herder S. 159, Vargas S. 104). —  24. I den 1798 udkomne tyske 
Udgave af „Epigramma greco“ skriver Oversætteren F. H. Bothe i sin Fortale, 
at Dedikationen til Bemstorff lader formode Forfatterens Identitet med den 
Grev Vargas, „welcher sich vor einigen Jahren als Neapolitanischer Gesandter 
in Kopenhagen befand“. Om en saadan Gesandt har intet dog kunnet oplyses. 
— 25. Giornale Letterario di Napoli 15. 9. 1796, smst. 1. 3. 1797. —  
Efemeridi Letterarie di Roma XXVI (1797), S. 34 ff. Oversættelserne kaldes 
her „felicemente tradotti, e colla più squisita finezza di gusto analizzati“. —  
Journal Général de la Littérature Étrangère 1802, S. 361. Trods nogen Kritik 
tales her om Forf.’s „excellentes observations critiques“ og „très-belles traduc
tions“ af Epigrammerne. —  26. X XX XV III, 1 (1799), S. 259 ff. —  27. Neue 
nürnbergische gelehrte Zeitung 1798, S. 404. —  Neueste critische Nachrichten, 
herausgeg. von J. G. P. Møller, Greifswald 1799, S. 21. Her siges, at Vargas 
har „viel Gefühl und Geist“, og at man „bei seiner Darstellung fast unauf
haltsam mit hingerissen wird“. —  Wismayr, Ephemeriden der italiänischen 
Litteratur 1801, 3, S. 268 ff. —  28. Maaske var det som en Tak for hendes 
Hjælp, at Vargas 1798 anbefalede hende til Optagelse i Societas latina i 
Karlsruhe, hvor hun blev indvalgt. (Ifølge velvillig Meddelelse fra General
landesarchiv, Karlsruhe). —  29. Først efter Udgivelsen af V-G. har jeg fundet



— 362 —

den fælles Kilde for Grosses tyske Tekst i Der Dolch og Vargas’ italienske i 
Anacreontica greca, begge citerede i V-G., S. 132, Note 15. Kilden er Rousseau, 
La nouvelle Héloise III (1781), S. 93. — 30. Sml. Anacreontica greca, S. 54 
med anf. Værk af Zimmermann, S. 115 f. og S. 336. —  31. Wismayr, Ephe- 
meriden der italiänischen Litteratur 1801, 3, S. 274. —  En lidt venligere 
Bedømmelse i Giomale Letterario di Napoli 1. 7. 1797, S. 69. —  32. Trykt i 
Giomale dell’ Accademia Italiana I (1799), S. 27— 51. —  33. H. Biair, 
Lectures on Rhetoric I— III (1788). —  34. Biair, anf. Værk, I, 18 ff. —
35. Smst. 48. 69. III, 32. Jvf. Grosse, Ueber das Erhabene, I. Kap. — 36. 
Vargas, Versuche II (1800), S. 202— 76: „Einige Bemerkungen über den 
Geschmack“ (Vorzüglich in Hinsicht auf die italienische Poesie). —  37. 
Leipziger Jahrbuch der neuesten Literatur 1800, 1, S. 102 ff. —  38. Gothaische 
gelehrte Zeitungen 1800, 2, S. 849 f. —  39. Brev af 28. 11. 1803 (Manoscritti
V I). —  40. I Vargas, Versuche I— II (1799— 1800). —  41. Fablen er beva
ret i Julius Hyginus, Fabulae, Nr. 184. —  42. Hamburgische Dramaturgie 
1767, 36. til 50. Stk. —  43. Versuche II, S. 81. —  44. Smst. S. 113. —  
45. Smst. S. 116. —  46. Lectures on Rhetoric III (1788), S. 285 ff. — 47. 
Poétique françoise, Kapitel 12 (i Oeuvres VI— VII (1777)). — 48. Ham
burgische Dramaturgie 1767— 68. —  49. Oeuvres VII (1777), S. 82 ff. —  
50. Versuche II, S. 123. —  51. Oeuvres VII (1777), S. 159 ff. —  52. Lectures 
on Rhetoric III (1788), S. 309 ff. —  53. Marmontel, anf. Værk, S. 155 ff. 
Blair, anf. Værk, S. 292 ff. —  I et Brev til H. Schubart af 6. 2. [1804] (H. S. 
Pk. 22) har Vargas udtalt sig udførligt baade om de tre Enheder og Koret, 
saadan som de var anvendt af Schiller i „Die Braut von Messina“. — 54. Anf. 
Værk, S. 295 f. —  55. Versuche II, S. 133. —  56. Se Pindemonte, Opere 
complete (1851), S. 215, hvor Voltaires Breve om Maffei’s Merope er trykt, 
og hvor Voltaire taler om „le beau monstre de l’opéra“, der kvæler Melpomene 
i Italien. —  57. Leipziger Jahrbuch der neuesten Literatur 1800, 1, S. 102.
—  58. Gothaische gelehrte Zeitungen 1800, 2, S. 849 f. —  59. Oberdeutsche, 
allgemeine Litteraturzeitung 1799, 2, S. 494 ff. —  60. Bogen er søgt forgæves 
i talrige europæiske Biblioteker samt i flere holstenske Herregaardsbiblioteker. 
Den franske Titel kendes kun fra Opregningen af Vargas’ Skrifter i Atti I, iv.
—  61. Anhang II (1803), S. 558. —  62. Lignende Bedømmelse i den meget 
udførlige, paa enkelte Punkter anerkendende Recension i Litteratur-Zeitung, 
Erlangen, 1799, S. 435 ff., og i den kortere i Revision der Literatur in Er
gänzungsblättern zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1801, 2, S. 191. —
63. N. A. D. Bibi. Anhang II (1803), S. 561. —  64. Tenente colonnello, 
e commandante il corpo del genio, e l’artigleria nella Romagna. — 65. Se 
S. 58 ff. —  66. I to Breve af 18. 9. 1799 og 5. 11. 1799 takker Senatet i 
Firenze og Senator Orlando di Benino for den tilsendte Plan om et flyvende 
Artilleri. Sagen vil blive forelagt Storhertugen til sin Tid, i Øjeblikket er der 
ikke Mulighed for nye Udgifter. (V .). —  67. Se S. 62.

5. Vargas og det lærde Siena. —  Stiftelse af Accademia Italiana
og Forbindelse med andre Akademier.

1. Se S. 42. —  2. I en Pakke „Honneurs II“ (V-M .). —  3. Smst. —
4. Carlo Tivaroni, LTtalia durante il dominio francese II (1889), S. 6. —
5. E. di Tipaldo, Biografia degli italiani illustri del secolo XVIII, VII (1841),
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S. 381 ff. —  6. Se smst. VI, 289 ff. —  7. Ambrogio Soldani, Relazione del 
terremoto accaduto in Siena il dl 26 Maggio 1798 (1798). —  8. H. S. Pk. 15.
—  9. Udførlig Biografi i Tipaldo, anf. Værk V III, S. 253. —  10. Ogsaa kaldet 
Accademia di Tegei. —  11. Om dette Møde og de følgende se Atti. 1808. 
S. ih ff. — 12. Iflg. Brev fra Sacchetti til Vargas af 3. 6. 1797 („Honneurs I“ 
i V-M.). — Han blev Æresmedlem (Festprogram af 12. 5. 1798 i V .). —
13. Et saadant Akademi var i Virkeligheden allerede oprettet 1782 i Verona 
under Navn af „Societa Italiana delle Scienze“ ell. „Accademia dei Quaranta“. 
Flyttedes 1796 til Modena. (A. Lombardi, Storia della Letteratura Italiana 
nel see. XVIII, I (1827), S. 61 og Maylender, Storia delle Accademie d’Italia 
IV  (1929), S. 352). Om dette Akademis Eksistens taler Sacchetti ikke i Atti. 
1808, S. hi ff. —  14. Atti. 1808, S. vu. —  15. Smst. S. vu ff. —  16. Smst. S. 
XXVII. — 17. Smst. X X X I. —  18. d’Albany, I, S. 147. — 19. Atti. 1808, S. 
XLV. — 20. Smst. S. X L iv . —  21. Smst. —  22. Smst. S. xliii. —  23. Se S. 45.
— 24. Se herom Atti. 1808, S. liv. —  25. V. og V-M. —  26. Diplom i V-M.
— 27. A. Schurig, W. A. Mozart I (1913), S. 235. —  28. Casanova, Mémoires 
VII (1928), S. 326, Note 18— 21. —  29. Diplom i V. Vargas’ akademiske 
Navn var Linarco Acroniano. —  30. Goethe, Sämmtliche Werke (Cotta-Ud- 
gaven) XXIII (1840), S. 187, smst. X X IV  (1840), S. 203 ff. —  31. Accade
mia di San Luca, Rom, Diplom af 15. 1. 1797 (V .). —  Accademia dei Geor- 
gofili, Firenze. Diplom mangler, men Indvalget fandt Sted 3. 2. 1797 (velvil- 
ligst meddelt af Akademiets Sekretær Dr. Pasquale De Vita). —  Accademia 
delle Lettere e delle Scienze di Siena (Acc. di Tegei). (Se Note 12). —  Acca
demia dei Sepolti, Volterra. Diplom mangler, men indvalgt 13. 7. 1797 (vel
villigst meddelt af Akademiets Forstander, Advokat Tito Cangini). — Acca
demia Golombaria di Firenze. Diplom mangler, men i en Pakke „Medlemskab 
af Selskaber“ (V-M.) findes et Brev fra August 1797, der omtaler hans Ind
valg, og andre Aktstykker (i V.) beviser hans Tilknytning til Akademiet. —  
Accademia degli Unanimi, Turin. Diplom af 2. 11. 1797 (V .). —  32. Lega 
Agraria (Accademia di Agricoltura), Turin. Diplom mgl., men indvalgt 3. 3. 
1798 (velvilligst meddelt af Akademiets Sekretær, Ermanno Dosio). —  Acca
demia Virgiliana di scienze, belle lettere ed årti di Mantova. Diplom af 22. 4. 
1798 (V .). —  Accademia di Belle Årti, Firenze. Diplom mgl., men indvalgt 21. 
9.1798 (velvilligst meddelt af Akademiets Direktør). —  33. Diplom af 6. 3.1799 
(V .). —  Vargas’ akademiske Navn blev Desiderato. —  34. I „Medlemskab af 
Selskaber“ i Vargas’ Arkiv (V-M .). Listen er skrevet med en anden Haand end 
Vargas’. —  35. Nogle af Akademierne eksisterer ikke mere, og deres Arkiver er 
delvis forsvundne, saa at Eftersøgning var umulig. Det gælder Accademia del 
Giglio d’Oro, Lecce, —  Accademia di Filosofia e Belle Lettere di Fossano (i 
hvis resterende trykte og utrykte Kilder Prof. R. Volta med stor Hjælpsomhed 
forgæves har søgt Vargas’ Navn), —  Accademia degli Immobili di Alessandria 
(hvor Prof. A. Mensi velvilligst har gennemsøgt Byens Arkiv), —  og Accademia 
della Crusca, Firenze ( =  Accademia Reale Fiorentina), hvor Arkivet ifølge 
Meddelelse fra Præsidenten, Prof. Bruno Migliorini, mangler fra 1783— 1811.
—  I disse fire Akademier er det muligt, men ikke bevisligt, at Vargas har været 
Medlem. —  En Forespørgsel til Rom vedr. Vargas’ Indvalg i Accademia dei 
Forti, som ogsaa er opløst, blev ikke besvaret, men da der i Vargas’ Privatarkiv 
(V.) findes en Konvolut med hans Navn og Tilføjelsen 15. 8. 1797, Accademia
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dci Forti in Roma, kunde det tyde paa en Forbindelse med dette Akademi, som 
paa det Tidspunkt var uden Betydning. —  Vargas har derimod ikke været Med
lem af Accademia dei Fisiocritici, Siena, og Accademia dei Rozzi, Siena, i hvis 
velbevarede Arkiver Prof. Fr. Spirito og Bibliotekar, Dr. Jacometti forgæves har 
søgt hans Navn. Vargas’ Opgivelser med Hensyn til disse to Selskaber er saale- 
des urigtige. —  36. Paa Pergament (V .). —  37. Ifølge velvillig Meddelelse fra 
Generallandesarchiv, Karlsruhe. Se 1. Hovedafsnit, 2. Kapitel, Note 36. — 38. 
Accademia Reale delle Scienze, Siena, er det samme som Accademia dei 
Fisiocritici, Siena, se Note 35. —  39. Malteserpatentet (V .), Brevet fra Grev
inde Spreti (V-M.) og muligvis Daabsattest (V.) og Adelsdiplom og Stam
tavle (V-M .). Om disse Papirer se V-G. —  40. Arkivets Leder, Dr. Luigi 
Pancrazi, har med stor Hjælpsomhed bistaaet mig ved denne vigtige Under
søgelse. De originale Arkivalier er gaaet tabt, men en ældre Afskrift er bevaret.
— 41. Se S. 25 og V-G., S. 83 ff., 112 f. Manuskriptet er ikke skrevet med 
Vargas’ sædvanlige Haandskrift og er ikke dateret. —  42. Brev af 8. 3. 1803 
( Manoscritti, V I).

6. Krigsaarene 1796— 1800. I østrigsk Militærtjeneste.
1. Se V-G., S. 113 ff. —  2. Breve vedr. denne Sag i G. A. Reuterholms 

Samling XX, Rigsarkivet, Stockholm. —  3. Se Brevene fra Baron Veigl til 
Vargas (Honneurs I, V-M .). I sin ældre Broders, Gesandtens, Fravær fun
gerede Baron Veigl som chargé d’affaires og takkede for de tilsendte Bøger, 
men beklagede (i Brev af 2. 5. 1797) ikke at kunne udstede Pas for Vargas 
til Wien. —  4. d’Albany, I, S. 118. —  Manoscritti III (Brev af 15. 6. 1798 
til Jean Senebier i Genève). —  5. Kladden til Ansøgningen er bevaret i 
Honneurs II (V-M .). Den maa i sin endelige Form være indsendt den 22. 3. 
1798, hvad der fremgaar af Svaret. —  Jvf. d’Albany, I, S. 57. — 6. Ved 
Skrivelse af 27 .3 .1798  fra Indenrigsminister Seratti i Firenze (V-M .). —
7. Sonetten og en Kokarde af gule, sorte, blaa og blegrøde Silkebaand findes 
i V. —  „Gontrada della Tartuca“ eksisterer stadig og optræder sammen med 
Byens 16 andre „contrade“ som Korporation ved Væddeløbsfesterne i Siena.
— 8. Se S. 52. —  9. Trykt i Versuche I (1799). —  Festprogram fra Mødet 
den 12. 5. 1798 (V .). —  10. A. Soldani, Relazione del terremoto accaduto in 
Siena il dl 26 Maggio 1798 (1798). —  11. Se S. 51. —  12. Jvf. Note 10. —
13. Jvf. S. 78 ff. —  14. 30.8. 1807 (H. S. Pk. 22). —  15. Trykt Opraab af 
5. 8. 1799, Viterbo, til Byens Borgere, undertegnet Vargas, Comandante 
Interino (V .). — 16. Originaldokument af 14. 8. 1799, Viterbo, undertegnet 
af Baron Lützow (V .). —  17. Originaldokument af 30. 8. 1799, Viterbo, 
undertegnet af Baron Lützow (V .). —  18. Trykt Opraab af 15. 8. 1799, Viter
bo, underskrevet af Vargas (V .). —  19. Trykt Opraab af 9. 9. 1799, Viterbo, 
underskrevet af Vargas (V .). —  20. Trykt Opraab af 13. 9. 1799, Viterbo, 
underskrevet Vargas (V .). — 21. Trykt Opraab af 31. 8. 1799, Viterbo, un
derskrevet Vargas (V .). —  22. Originalskrivelse af 26. 9. 1799, Viterbo, un
derskrevet af en Oberstløjtnant, Navnet ulæseligt (V .). —  23. Originalskri
velse af 28. 9. 1799, Viterbo, underskrevet af atten Mænd (V .). —  24. Ori
ginalskrivelse af 3. 11. 1799, Viterbo („Honneurs I“, V-M .). —  25. Brev til 
Sacchetti af 4. 10. 1799 er skrevet i Viterbo (Manoscritti. V I). —  26. G. 
Tivaroni, LTtalia, II (1889), S. 77 ff. —  27. En sienensisk Borger, Anton
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Francesco Bandini, noterer i sin Dagbog den 16. 10. 1799, at Grev Vargas 
er vendt tilbage, og giver en Skildring af hans fremmedartede Uniform. Se 
V-G., S. 106. —  Dagbogen findes i Biblioteca Gomunale, Siena, Signatur: 
Diario Senese 1799, D. III. 15. —  28. Se S. 14. —  29. Se S. 50. —  30. 
Brev af 4. 10. 1799 (Manoscritti. V I). —  31. Originalskrivelse af 26. 10. 1799, 
Firenze, fra Toskanas Øverstkommanderende, General, Grev v. Hohenzollem, 
der takker Vargas for den tilbudte Tjeneste og gerne vil fremme hans Ønske.
— Originalskrivelse af 3. 4. 1800 fra den østrigske Guvernør i Livorno, General 
La Vilette, der lover at støtte Vargas’ i dennes Brev af 14. 3. fremsatte An
modning. (Begge Skrivelser i „Honneurs I“, V-M .). —  32. Brev af 30. 8. 1807 
(H. S. Pk. 22). —  33. v. Helfert, Königin Karolina (1878), S. 47. —  34. 
d’ Albany, I, S. 292. — 35. Antonio Mazzarosa, Storia di Lucca, II (1833), 
S. 200. — 36. Brev af 7. 7. 1800, Pisa (Manoscritti, V I). Brevet er til Sacchet- 
ti og tyder ikke paa militære Fremtidsplaner. Vargas tænker ofte paa „vore 
attiske Aftner“ og haaber snart at kunne genoptage dem. —  37. Brev af 20. 7. 
1800 (Manoscritti, V I). —  38. Originalskrivelse af 7. 8. 1800, Palermo (V .).
— 39. Brev til Prins Christian Frederik af 8. 7. 1820 (Chr. V III).

3. KAPITEL: NAPOLI 1800— 1805

1. Militær Ansættelse og Virksomhed.
1. Se S. 61. — 2. Om Napoli’s Historie i denne Periode se Carlo Tivaroni, 

LTtalia, II (1889), S. 115 ff. —  F. v. Helfert, Königin Karolina, (1878). —
3. Originalskrivelse af 6. 10. 1800, Palermo (V .). —  4. 30. 8. 1807 (H. S. 
Pk. 22). — 5. Roger de Damas, Mémoires, I (1912), S. 319 ff. —  6. Om 
Beviserne for Vargas’ Deltagelse i dette Felttog, se nedenfor. —  7. Om Sienas 
Jubel, se Damas, Mémoires, I (1912), S. 327. —  8. Smst. S. 333. —  9. Veri
ficeret Afskrift af Major Ferdinand Maeri’s Skrivelse af 12. 3. 1801, der 
bevidner Vargas’ Virksomhed ved Kommandoen af 1. Kompagni i „Gorpo 
Reale“. (V .). —  10. Originalskrivelse af 13. 3. 1801, Napoli, udstedt af Luigi 
de Gambs, Oberst for det tyske Regiment (V .). —  11. Originalskrivelse af
21. 12. 1801, Napoli, udstedt af Angiolo Minichini, tjenstgørende Brigadechef 
i Hæren, Kommandant for første Infanteribrigade (V .). —  12. Damas, Mé
moires, I (1912), S. 325. —  13. Mémoires du Général Pepé, I (1847), S. 178. 
— 14. I 1802 var der en kort Tid Tale om, at han skulde tage med Artilleriet 
til Malta, men det blev opgivet. (Breve af 23. 2. 1802 og 23. 3. 1802 til 
Sacchetti. Manoscritti, V I.). —  15. Se S. 74 f.

2. Forfatterskab.
1. I Brev til J. G. Adler af 22. 7. 1821 opfordrede Vargas denne, der 

opholdt sig i Napoli, til nærmere at betragte hans „ancien théâtre de gloire“ 
og besøge Kanonstøberiet, Artilleriskolens Mineraliekabinet og de tre smaa 
Værelser i Gastel nuovo, hvor han havde boet som Chef for 1ste Kompagni. 
(J. G. Adlers Privatarkiv, R. A .). —  Lokaliteterne er beskrevet i P. J. Rehfues, 
Gemählde von Neapel, II (1808), S. 174 ff. —  2. Se H. Schubarts udaterede 
Brevkladde (H. S. Pk. 17), der taler om det ensomme Liv, Vargas lever. 
Brevet maa være skrevet i Napoli i Vinteren 1803 (jvf. S. 71, Note 6). —
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3. Forskellige Breve til Sacchetti (af 9. 3. 1802, 7. 6. 1803 og 3. 10. 1803, 
Manoscritti, V I) taler om Papirer og Kufferter hos Signora Ducci i Siena. 
Vargas beder f. Eks. Sacchetti finde et Papir i en Skuffe i sit Soveværelse til 
venstre under Haandspejlet! Og han beder ham være varsom med „det røde 
Skrin“, der indeholder Familiepapirer, Patenter og lign. —  4. Brev af 26. 6. 
1804 (Manoscritti, V II). —  5. Breve af 2. 11. 1801, 12. 1. 1802 (La quantitå 
c la qualitå di miei affari fanno, ehe non sono al giomo di nulla), 26. 4. 1803 
(alle i Manoscritti, V I). —  6. Brev af 18. 8. 1801 (smst.). —  7. Af disse kan 
nævnes Kardinal Stefano Borgia som Æresmedlem og Canova i Klassen for 
de frie Kunster (Atti. 1808, S. LXixf). — 8. Jvf. S. 74. Torrebruna blev 
Æresmedlem (Atti. 1808, S. lxviii). —  9. Atti. 1808, S. lxix. Poli blev 
Æresmedlem. —  10. Æresmedlem blev Don Felice Nicolas, Intendant ved de 
kgl. Porcelænsfabrikker, Napoli. —  I Klassen for de frie Kunster indvalgtes 
Michele Schwartz, Direktør for Staalfabrikken i Napoli, og Landskabsmaleren 
Pierre Péquignot, der boede i Napoli siden 1793 (Se Atti. 1808, S. LXixf.).
—  11. Se S. 54. —  12. Breve af 18.8. 1801, 8 .9 . 1801 og 8. 12. 1801 (alle 
i Manoscritti, V I). —  13. Brev af 3. 5. 1803 (smst.). —  14. Atti. 1808, S. 
Lxxiff. —  15. Brev af 21. 12. 1802 (Manoscritti, V I). —  16. Breve af 22. 6. 
og 22. 7. 1802 (smst.). —  17. Se Atti. 1808, S. lxxvii ff. —  18. Se S. 94 ff.
—  19. Breve af 2. 11. 1801 og 21. 12. 1802 (begge i Manoscritti, V I). Vargas 
omtaler Sakuntala som denne „blide indiske Frugt, der ikke burde ødelægges 
i det europæiske Køkken, —  Uskyldighedens Barn med et Stænk af Cytheres 
Blod. Men jeg frygter altid, naar jeg møder et med mig kongenialt Emne, at 
jeg skal lægge for meget ind deri.“ —  20. Brev af 28. 11. 1803 (smst.). —  
Om A. P. Bemstorff se S. 43. —  Om Alfieri se ogsaa Vargas’ Brev til H. 
Schubart af 6. 2. 1804 (H. S. Pk. 22). —  21. Breve af 3. 12. og 8. 12. 1801 
(Manoscritti, V I). —  22. Smst. —  23. Breve af 19. 1. og 23. 3. 1802 (Mano
scritti, V I). Blandt dem, der skal have Bogen, nævner Vargas Georg Zoega 
og Grevinde Piccolomini. —  24. I Oeuvres diverses, III (1736), S. 110 ff. —
25. Denne var indvalgt i Accademia Italiana som korresponderende Medlem 
1802 (Atti. 1808, S. lxv). —  26. Vargas synes ikke at have benyttet Biair, 
Pastoral Poetry i Lectures on Rhetoric, III (1788), S. 124 ff. —  27. Se S. 65.
—  28. William (Guglielmo) Drummond var engelsk Gesandt i Napoli 1801—  
03 og 1806. Byblis er en græsk mythologisk Figur, kendt fra Ovids Metamor
foser. —  Recensionen nævnes i Atti. 1810. I. LVin. —  29. Er søgt forgæves 
i talrige europæiske Biblioteker. Biblioteca Nazionale, Napoli, har med stor 
Omhu gennemgaaet napolitanske Tidsskrifter som Gazzetta Universale di 
Napoli, 1802, og Gazzetta Napolitana civica-commerciale 1802— 03, men uden 
Resultat. Heller ikke fundet i Biblioteca Lucchesi-Palli, Napoli, som er af 
overvejende teaterhistorisk Karakter. —  30. Professor i Fysik i Pisa. —  31. Se 
saaledes Ugo Frittelli, L. Pignotti, favolista (1901). —  32. Pignotti, Poesie, I 
(1798), Prefazione. —  33. Jvf. Marmontel, Oeuvres, VII (1777), S. 359. —
34. Jvf. Frittelli, anf. Værk, S. 45. —  35. Om det naive i Fablen se de la Motte, 
Fables nouvelles (1719), Préface, S. xxix f. og Marmontel, Oeuvres, VII 
(1777), S. 355 ff. —  Vargas anfører dog enkelte Eksempler paa ægte Fabler 
af Pignotti. —  36. Jvf. Frittelli, anf. Værk, S. 78. —  37. Smst., S. 44 ff., 69 ff.
—  38. Brev til Sacchetti af 21. 12. 1802 (Manoscritti, V I). —  39. Se Breve 
fra J. P. Schulthesius til H. Schubart af 22. 10 og 9. 12. 1808 (H. S. Pk. 19).
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—  Desuden Atti. 1808, der var udsendt af Sacchetti efter Bruddet med Vargas, 
og hvortil Pignotti ydede et Bidrag. —  40. Den fulde Titel er: Osservazioni 
sopra una opera francese intitolata „Aide-Mémoire à l’usage des Officiers 
d’Artillerie“. Napoli 1803. 16°. Det lille Skrift eksisterer vist nu kun i eet 
Eksemplar i Biblioteca del Ministero della Guerra, Rom. —  41. Se S. 51 og 
S. 57. Om Soldanis litterære Arbejder se Atti, 1808, S. lxv. —  42. Udkom 
1795— 1815, det tredje Bind, som Vargas benyttede, i 1802. —  43. Kun til 
Nr. X XIII meddeler Vargas, at dette Mineral ogsaa er fundet af den engelske 
Mineralog W. Thompson i Vesuvs Lava. —  44. William (Guglielmo) Thomp
son ell. Thomson blev 1804 korresponderende Medlem af Accademia Italiana. 
I Atti, 1808, S. lxxxiv omtales han som „tidligere Professor ved Universitetet 
i Oxford, bosat i Napoli“. I „Giornale letterario di Napoli“ har han offentlig
gjort nogle mineralogiske Afhandlinger (15. 12. 1797, 1. 1. 1798 og 1. 11. 
1798), der vakte Opmærksomhed, navnlig hans Hypotese om Vesuvs Marmor 
(se herom S. Breislak, Topografia fisica della Campania, 1798, S. 355 ff. 
og nærværende Arbejde S. 76 f.). —  Thompson nævnes flere Gange af 
Breislak i dennes Voyages physiques, I (1801), der S. 141 taler om hans Sam
linger, S. 279 om hans Katalog fra 1795 over vulkanske Lavaer, fundet 1794 
ved Torre del Greco, S. 284 om hans „Essai de Sciagraphie volcanique“ 1794. 
I Breislak, Institutions géologiques, I (1818) meddeles det S. 408, at Thomp
sons værdifulde Samlinger fra Vesuv kom til Universitetets Museum i Edin
burgh, og han omtales S. 406 som „min Ven, den lærde Naturforsker“. Han 
var saaledes en kendt Mineralog i sin Samtid, men det har været umuligt at 
finde Oplysninger om hans Liv. Biblioteca Nazionale, Napoli, har med vanlig 
Hjælpsomhed gennemset biografiske Værker vedr. Naturvidenskabsmænd i 
Napoli, men uden Resultat. —  University Registry, Oxford, kunde intet oplyse 
om en tidligere mineralogisk Professor af dette Navn, og hans Skrifter findes 
ikke i Bodleian Library ell. British Museum. —  The Royal Scottish Museum, 
Edinburgh, kunde intet finde om den Samling, Thompson skal have testamen
teret det, og heller ikke Universitetsbiblioteket i Edinburgh kendte hans Navn 
eller Skrifter. Disse er iøvrigt søgt forgæves over hele Europa. —  Det synes 
derfor, som om han er sporløst forsvundet baade i sit Hjemland og i Italien.
— 45. En enkelt Undtagelse er Vargas’ Beskrivelse af „ferro sintattico“ ( =  fer 
oligiste), hvor han ikke følger Haiiy (anf. Værk, IV, S. 39), der karakteriserer 
Molekulets Form som en „rhomboïde“ (rombo), men slutter sig til Romé de 
l’Isle, der i sin Cristallographie, III (1783), S. 186 ff. havde kaldt den en 
„cube“ (cubo). —  46. Jvf. Grosses Oversættelse af Beattie og de Tilføjelser, 
han havde lovet at give, men som udeblev. Se S. 17 f. —  47. Et Par Mineraler 
er omplacerede, og Antallet af de udelelige Substanser i Mineralerne angives 
af Vargas til 54, et Tal, der hverken stemmer overens med Opgivelserne hos 
Dolomieu eller Haiiy. —  48. Paa Titelbladet af Breislaks Bog: Topografia 
fisica della Campania, 1798, kaldes han: Prof, di Mineralogia del Gorpo Reale 
d’ Artiglieria di Sua Maestà II Re delle due Sicilie.

3. Mødet med Herman Schubart.
1. Depecher Schubart 1802— 04. Schubarts første Depeche fra Napoli er 

dateret 28. 2. 1803, han blev der til April. Den 15. 11. 1803 var han atter i 
Napoli og rejste i Maj 1804 til Livorno. Vargas’ første Brev til Schubart er
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dateret 22. 12. 1803 (H. S. Pk. 22). — Naar Vargas ikke, trods sit postulerede 
danske Borgerskab, havde søgt Forbindelse med den danske chargé d’affaires 
i Napoli, Baron Christian Conrad Bülow, der opholdt sig i Napoli 1801—03, 
er det muligt, at det skyldtes Ængstelse for at blive genkendt som Carl Grosse. 
Bülow studerede nemlig i Göttingen i Vinteren 1790—91, da Grosse vakte saa 
megen Opsigt ved sin Marquis-Titel, sin Uniform og sit Malteserkors. Bülow 
blev immatrikuleret i Göttingen den 30. 10. 1790 (Die Matrikel der Georg- 
August-Universität zu Göttingen, udg. af G. v. Selle, (1937), Nr. 15816). — 
2. Brev fra Søsteren, Grevinde Sybille Reventlow, af [1810]. (H. S. P. 1. Afd. 
Pk. 4). Hun forstaar hans Ønske om at blive virkelig Baron „puisque tu as eu 
le faible dans les années de légérete et folies a Dresde, de te faire passer pour 
tel“. — 3. Dansk biogr. Leksikon, XXI (1941), S. 389. — 4. Gift med Lens
greve Johan Ludvig Reventlow, Brahetrolleborg. — 5. Gift med Minister, Grev 
Emst Schimmelmann. — 6. Kun Kladden er bevaret (H. S. Pk. 17), men 
skønt denne er ufuldstændig, udateret og uden Tilskrift, kan den sikkert be
stemmes som rettet til Giovanni Fabbroni, paa den Tid Underdirektør ved det 
fysiske og naturhistoriske Kabinet i Firenze. Der tales til en Ven F. i Firenze, 
hvis Hustru, Teresa, ogsaa omtales, og Fabbronis Hustru hed Teresa. Kladden 
er skrevet i Napoli og kan derved dateres til 1803—04, i hvilket Aar Schubart 
definitivt flyttede til Livorno. Øverst paa Siden staar som sidste Ord af en tabt 
Sætning Navnet Alfieri, og der fortsættes med Omtalen af en nylig afdød 
Mand, der baade havde været Digter og Lærd. Alfieri døde den 8. 10. 1803, 
saa det er overvejende sandsynligt, at det er ham, der tales om, og Brevet 
skulde saaledes være affattet i Slutningen af 1803, kort efter at Schubart havde 
lært Vargas at kende. Det er en haard Dom, Schubart fælder over den store 
italienske Digter, om hvem han siger, at man kun kan begræde ham med sin 
Forstand, ikke med sin Følelse. Hans Liv var et Væv af Modsigelser og lav 
Forfængelighed, og skønt Elegiker og Tragiker var han ikke nogen Ven af 
Muserne, fordi han manglede den Skønhed og Blidhed, en Digter bør have. 
Hele denne Skildring tjener til Baggrund for den følgende Lovsang over Vargas.
— 7. Se Brev fra hende til H. Schubart, skrevet 22. 8. [1804]. (H. S. P. 
1. Afd. Pk. 1 ). — 8. Elisa v. der Recke, Tagebuch einer Reise, III ( 1815), S. 80 
(o: den 31. 5. 1805). — 9. Brev af 22. 12. 1803 (H. S. Pk. 22). — 10. d’Al- 
bany, III, S. 101. — 11. Se S. 112. Se I. Gerning, Reise durch Oestreich und 
Italien, I (1802), S. 296, om Heigelin „dessen Haus ein Tempel der Kunst 
und Freundschaft von Einheimischen und Fremden gesegnet ist“. Heigelin 
var fra Würtemberg. — 12. Se S. 82 ff., 113. I. Gerning, anf. Værk, S. 240, 
taler om de dannede Handelsfolk Heigelin og Meuricoffre, i hvis Hjem 
Udlændinge gerne kom. Meuricoffre havde i Frankrig forandret sit tyske 
Schweizer-Navn Mörikoffer. — 13. Brev til Schubart af 19. 12. [skal være 1.] 
1810 (H. S. Pk. 22).

4. U dtrædelse af det napolitanske Artilleri.
1. Begge i „Honneurs II“ (V-M.). — 2. I Brev af 1. 4. 1804 (H. S. Pk. 22).

— 3. I Brev til Sacchetti af 12. 6. 1804 skriver han, at han har Haab om at 
komme ud af Militæret og blive Kongens Førstebibliotekar (Manoscritti, VII).
— 4. I Brev til Schubart af 27. [4.] 1804 underskriver han sig: „l’Ex-biblio- 
thécaire, Tant pis!“ (H. S. Pk. 22). — 5. d’Albany, III, 39 siger, at han for-
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lod Tjenesten i Napoli „pour un passe-droit“. Schubart fremstillede det senere 
paa samme Maade i sin Indberetning til Danmark (jfr. S. 121). —  6. Original
dokument udstedt af Kong Ferdinand 7. 11. 1804 („Service à Naples“, V-M .).
—  Archivio di Stato, Napoli, har med stor Omhu gennemgaaet en Række Kil
der vedr. Militæret og Hoffet, men har ikke fundet yderligere Oplysninger, 
kun en Bekræftelse af Vargas’ Udtrædelse af Hæren 7. 11. 1804. —  7. Se S. 64.
—  8. Originaldokument af 14. 12. 1804 („Service à Naples“, V-M .). —  9. Hel
fen, Königin Karolina, (1878), S. 132. Om de politiske Forhold i Napoli disse 
Aar smst. 115 ff.

5. Vesuvs Udbrud 1804 og Jordskælv 1805,
1. Omtalt af G. F. Benkowitz, Reisen von Neapel in die umliegenden Gegen

den, (1806), 377 ff. —  Aug. v. Kotzebue, Erinnerungen, I (1805), S. 285 ff.
—  2. Findes i Depecher Schubart 1802— 04. Tillæg til Depeche Nr. 37, af 12.
10. 1804 til Grev Ghr. Bemstorff. —  3. della Torre Ascanio (Junior), Rela- 
zione prima dell’ eruzione del Vesuvio degli 11 agosto fino ai 18 settembre 1804 
(1804). —  Bogen er udførligt refereret i Journal de Physique, Bd. LXI, An. 
XIII, S. 218 ff. — 4. Magazzino di Letteratura, Scienze, Årti, Economia po- 
litica e Gommercio, 1805, II, S. 38. —  5. Se S. 70, Note 44. —  6. Thomp
sons Hypotese fremsættes i Giomale Letterario di Napoli, 15. 12. 1797, S. 98 ff. 
Drøftet af Breislak i hans Topografia fisica della Campania, (1798), S. 355 ff.
— 7. Se S. 70. — 8. Se Note 6. —  9. Depecher Schubart, 1805— 06, 16. 8. 
1805. —  10. Smst. — 11. Efter sin Udtrædelse af Hæren boede han naturlig
vis ikke mere i Gastel nuovo. —  12. Se S. 57. —  13. Et Udbrud fulgte dog 
den 12.8., se Depecher Schubart, 1805— 06, 23 .8 .1805. —  I Bibliothèque 
Britannique, Sciences et Arts, XXIX, S. 389 ff, og XXX, S. 247 ff, skildrer 
F. v. Siebenthal og Leopold v. Buch Jordskælvet, og begge har iagttaget, at 
Vesuv var rolig under det, og at Udbruddet derfra først kom den 12. 8. —  14. 
Kopi af Humboldts Beretning findes i Depecher Schubart, 1805— 06, 29. 8. 
1805. — 15. Se S. 267 f. —  16. A. Soldani, Relazione del terremoto accaduto 
in Siena il di 26 Maggio 1798, (1798). Se S. 57. —  17. Giuseppe Poli, Me
moria sul tremuoto de’ 26 luglio del corrente anno 1805, (1806), S. 170. —  
Se ogsaa Breislak, Topografia della Campania, (1798), S. 360 f.

6. Hertug Tommaso Vargas Machuca. —  Bortrejse til Sardinien.
1. Brev til Schubart af 6. 2. [1804] (H. S. Pk. 22). —  2. Brev af 2. 7. 1798 

( Manoscritti, V II). Der er øjensynlig sendt en Opfordring til Vargas Machuca 
om at træde ind i Akademiet, og denne har ikke svaret, hvorfor Vargas taler 
om „min kære Fætter i Napoli, som med sin Langsomhed gør sit Navn liden 
Ære.“ —  3. Brev af 30. 8. 1807 (H. S. Pk. 22). —  4. I V-M. —  5. Brev af
6. 7. 1805 (V-M .). — 6. Se S. 71. —  7. Brev af 29. 8. 1805 (V-M .). —  8. 
Kladden til Hertugens Brev af 1.6. 1805 og Grevinde Spretis Svar af 16. 8. 
1805 findes i V-M. —  Om denne mærkelige Korrespondance, se V-G., S. 31 ff, 
122. — 9. Brevene til Vargas er forsvundet paa nær Kladden til eet fra Maj 
1827, hvori Hertugen giver Vargas Tilladelse til i sit Vaabenskjold at bruge 
den kejserlige Øm, saadan som „vor Familie“ har gjort det i Aarhundreder. 
Han haaber, at Vargas heri vil se et Bevis paa „notre amour“. (I „Diplomer 
o. lign.“, V-M.). —  Nogle Breve fra Vargas Machuca til Biskop Fr. Miinter
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findes i NkS. 1698. XI. —  10. Tommaso II Vargas Machuca var 22de Sig
nore di Vargas, 4de Duca de Vargas Machuca og født Malteserridder. (Breve 
cenno storico dei de Vargas e de Vargas Machuca, (1931), Tavola III). Denne 
Slægtshistorie, der er udarbejdet af Agostino III Vargas Machuca, paa Grund
lag af det store Familiearkiv, omtaler S. 17 „En Gren, der slog sig ned i Dan
mark, naaede høje Æresposter, og uddøde i 19de Aarh. med Edoardo Romeo 
de Vargas, Greve af Bedemar“. —  11. Først 1809 blev han Statsraad, senere 
Ærespræsident ved Civilretten i Napoli. (Spreti, Enciclopedia Nobiliare Ita- 
liana, VI (1932), S. 825). —  12. Brev af 27. 5. 1805 (V-M .). —  13. I Brev af 
28. 12. 1810 (V-M.) taler Vargas om, at han vil tænke paa et rigt og fornemt 
Ægteskab, men spørge Hertugen til Raads. Helst vilde han have dennes Dat
ter, men Vargas Machuca har vel næppe Lyst at sende hende til Danmark. —  
I de flg. Aar spørger Vargas flere Gange, om Teresa er blevet gift. Hun blev 
først gift 1839 og gjorde efter Vargas’ Udtryk „et straalende Parti“. (Brev af
14.8. 39, V-M .). —  14. Om denne Sag se V-G., S. 118 ff. —  15. Atti, 1808, 
S. cviii. —  16. Se S. 116. —  17. M. B., VI, S. 326 (Brev fra Vargas til Mün- 
ter 23.4. 1810). —  18. Smst. S. 328 (Brev fra Foraaret 1810, fra Münter 
til Vargas Machuca). —  19. NkS. 1698. XI. Trykt i Uddrag i M. B., VI, S. 
328 ff. —  20. Smst. S. 326. —  21. Smst. S. 328. —  22. Smst. 329 f. — 23. 
Vargas’ kortvarige Forlovelse med Biskop Münters Datter Fanny (se S. 164 ff.) 
bidrog maaske ogsaa til en Afkøling af Forholdet mellem Vargas Machuca og 
Münter, da den medførte et fuldstændigt Brud mellem Vargas og Münter. —
24. Brev af 8. 10. 1808 (V-M .). —  25. Brev af 28. 2. 1809 (V-M .). —  26. Det 
sidste Brev fra Vargas til Hertugen er dateret 18. 3. 1840 (V-M .). —  27. Om 
Grevinde Spreti, se .S 80. —  Om Vargas’ Evne til at fabulere, se hans Breve 
af 8. 11. og 12. 11. 1805 fra Cagliari til Hertugen med deres Fortælling om 
en Onkel i Spanien (refereret i V-G. S. 33 f.). —  28. Brev til Hertugen af
12. 11. 1805 (V-M .). —  29. Se S. 72, Note 12. —  At Vargas har været 
indtaget i Donna Enrichetta fremgaar af et Brev fra Jacqueline Schubart til 
Schubart (22. 8. [1804]. H. S. P. 1. Afd. Pk. 1). —  At han bevarede Interes
sen for hende, ses af flere Breve til Hertugen, saaledes 16. 4. 1809, hvor han 
beder om at „medfølgende“ maa blive overgivet D. Enrichetta personligt og 
uden Vidner. Den 5. 8. 1815 sender han gennem Hertugen Brev til hende, da 
hun har mistet sin Mand. (V-M .). —  30. Se S. 84. —  31. Brev fra Konsul 
Navoni, Cagliari, til Schubart af 12. 11. 1805 (H. S. Pk. 11). —  Den britiske 
Prokonsul John James i Napoli havde ogsaa medgivet Vargas en Anbefalings
skrivelse til Konsul Maglione i Cagliari. („Honneurs II“, V-M.).

4. KAPITEL: SARDINIEN 1805— 08

l . Forbindelse med Handelshuset Meuricoffre og Forpagtning af Sardiniens 
Miner.
1. I H. S. Pk. 11. —  2. Ifølge Brev af 13. 7. 1807 fra Navoni (Kommerce- 

kollegiet. Handels- og Konsulatsfaget. Cagliari 1800— 25. Indkomne Rappor
ter fra Konsulerne). —  3. Udnævnt 1. 11. 1786 (Kommercekollegiets Resolu
tionsprotokol for Konsulatsvæsen 1786). —  I Statskalenderen fra 1788. — 4. 
I mange af sine Depecher til Kommercekollegiet (se Note 2) berørte Navoni
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Muligheden af en Ordensdekoration, og han glemte ikke at berette om sine 
gode Gerninger, som da han i 1819— 20 sendte Mineraler til Prins Christian 
Frederik og en Æske med fint udklippede Papirsblomster til Prinsesse Caroline 
Amalie. Han kendte dog ikke Forskel paa Ridderkorset og Storkorset, og det 
lykkedes ham aldrig at blive dekoreret. Han nævnes sidste Gang i Statskalen
deren 1825. — 5. Se S. 85 f. —  6. Brev af 12. 11. 1805 (H. S. Pk. 11). —
7. Atti, 1808, S. cxiii. —  8. H. S. Pk. 16. —  9. Om Prad virkelig har eksiste
ret, eller er en af Vargas opfundet Straamand, lader sig ikke afgøre. —  10. 
Koncessionsdokumentet findes i Fondo della R. Segreteria di Stato e di Guerra 
del Regno di Sardegna, Serie II, Volumi 1306 og 1307. Smst. er bevaret en 
Række andre Papirer vedr. Vargas’ Forhold til Mineforetagendet, af hvilke 
Regester velvilligst er meddelt mig af Archivio di Stato, Cagliari. —  11. Carlo 
Felice var Vicekonge 1800— 06, først for sin Broder Carlo Emanuele II, og, 
da denne abdicerede 1802, for sin Broder Vittorio Emanuele I. (Tivaroni, 
L’Italia, I (1889), S. 82 ff.). —  12. H. S. Pk. 22. —  13. Meuricoffres Brev til 
Schubart af 25. 7. 1808 (H. S. Pk. 16), og St. Réal’s Brev til samme af 17. 1. 
1810 (H. S. Pk. 22). — 14. Brev fra Navoni til Schubart af 14. 9. 1806 (H. S. 
Pk. 11). — Koncept til Indberetning fra Schubart til Kommercekollegiet af
26. 12. 1806 (H. S. Pk. 6 b ). —  15. Se S. 9 4 ff. —  16. Atti, 1808, S. lxxxvi. 
— 17. Brev fra Konsul Heigelin til Schubart af 6. 2. 1807 (H. S. Pk. 13). —  
Brev fra Schubart til Heigelin af 13. 2. 1807 (smst.). —  Om denne Præsenta
tion, jvf. S. 112. —  18. Brev af 13.3. 1807 fra Heigelin til Schubart (H. S. 
Pk. 13). —  19. Brev fra Schubart til Heigelin af 3. 4. 1807 (smst.). —  20. Se
S. 100 f. —  21. d’Albany, III, S. 64. —  22. H. S. Pk. 13. —  23. Regest af 
Dokument beroende i Fondo della R. Segreteria di Stato e di Guerra, del 
Regno di Sardegna, Serie II, Volumi 1306 og 1307. (Meddelt af Archivio di 
Stato, Cagliari). —  24. Brev af 3 .8 . 1807 fra Navoni til Schubart (H. S. 
Pk. 11). —  25. 30 .8 .1807 (H.S. Pk. 22). —  26. Koncepten til Schubarts 
Indberetning findes i H. S. Pk. 6 b, men Originalen er ikke bevaret. Et kort 
Referat af hans Skrivelse er indført i Journal over indkomne Konsulatsager 
1807, Nr. 87 (Kommercekollegiets Arkiv). —  De vedlagte Bilag synes for
svundne. —  27. I Journalen 1807, Nr. 87 (se Note 26) er tilføjet: Udsættes, 
forsaavidt Grev Vargas’ Ansøgning angaaer om Ansættelse. —  28. Er ikke be
varet, men refereret i Journalen 1807, Nr. 1054 (se Note 26). Vargas havde 
givet Indberetning om 8 danske Skibes Ankomst til Cagliari og meddelt Eks
empler paa Navonis uheldige Optræden overfor Skipperne. — 29. Koncept i 
H. S. Pk. 6 b. Originalen ikke bevaret, men Referat indført i Journalen 1807, 
Nr. 1054 (se Note 26). —  Her er tilføjet, at Sagen „under nærværende Con- 
juneturer“ ikke kan fremmes, men senere maa genoptages. —  30. H. S. Pk. 11. 
Et Brev af 15. 7. 1807, af samme Indhold, fra Navoni til Schubart, var aaben- 
bart gaaet tabt. — 31. Smst. —  32. Eksempler findes dels i H. S. Pk. 11, dels 
i Navonis Indberetninger til Kommercekollegiet (se Note 33). —  33. Kom
mercekollegiet. Handels- og Konsulatsfaget. Cagliari 1800— 25. Indkomne Rap
porter fra Konsulerne. —  34. Smst. —  35. Han omtalte saaledes Vargas som 
en „avanturie“, fortalte om hans Fængsling, „a risque d’ etre fusilé“, og at 
Sardiniens Konge havde sagt, Vargas havde bedraget ham. (Brev af 29. 5. 
1812, smst.). —  At Vargas dog ikke bar Nag til Navoni, viser hans Brev af
20. 2. 1818 til Schubart (H. S. Pk. 22), hvor han omtaler Navonis Iver for
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at blive dekoreret (jfr. Note 4). Vargas spørger, om denne Ikke kan komme 
i Betragtning næste Gang : „autrement il ira en folie à coup sûr. A F entendre 
à présent, je n’ai jamais eu de meilleur ami sur ce globe. Vous savez ce qui 
en est.“ —  Jvf. Prins Christian Frederiks Forespørgsel til Schubart af 28. 12. 
1818, om Navoni er værdig til at blive dekoreret (Abr. 4°. Nr. 461). Se S. 
216. —  36. Se S. 91 f. —  37. Koncept til Schubarts Brev til Morellet i H. S. 
Pk. 7. —  38. Brev fra Morellet til Schubart af 28. 10. 1807 (smst.). —  39. 
Smst. —  40. Brev af 9. 11. 1807 (V-M .). —  41. Brev af 18. 11. 1807 fra 
Morellet til Schubart (H. S. Pk. 7). —  42. Om denne Hyldest foreligger mod
stridende Oplysninger. I Brev af 10. 12. 1807 fortæller Schubart Biskop Mün- 
ter, at Akademiet i Turin holdt „en overordentlig Forsamling“ til Ære for 
Vargas, og at denne „indtog en Lænestoel ved Siden af Præsidentens“ (NkS. 
Fol. 1698). —  Men Bibliotekaren ved Accademia delle Scienze i Turin, Dr. 
P. Maruzzi, der med stor Hjælpsomhed har bistaaet mig med Raad og Daad, 
har efter en Gennemgang af Kilderne meddelt, at Vargas kun har deltaget i 
Mødet den 30. 1. 1808 i „Classe di Scienze esatte“. Han var da paa Hjem
rejsen fra Piemont. —  Men maaske har Vargas fortalt Schubart om sin Del
tagelse i et Møde i November 1807, uden at dette har fundet Sted, eller man 
har glemt at anføre hans Nærværelse den første Gang, han var der. — 43. Brev 
af 21. 11. 1807 (H. S. Pk. 7). — 44. Brev af 28. 11. 1807 (smst.). —  45. Schu
barts Brev til Fr. Miinter af 21. 4. 1809 (NkS. Fol. 1698). —  Vargas’ Adresse 
var Mou tiers, Dep. de Montblanc, poste restante (Morellet’s Brev til Schubart 
af 28. 11. 1807 (H. S. Pk. 7) ). —  Han opholdt sig ogsaa nogen Tid ved Mine
skolen i det nærliggende Peisey, hvor han gjorde Bekendtskab med Karl F. A. 
R. von Schreiber, Direktør for Hof-Naturaliekabinettet i Wien (Brev af 31.7. 
1809, Gesandtskabsarkivet. Begge Sicilier II. Depechekoncepter fra Schubart). 
Af et senere Brev fra V. til Schreiber, skrevet 20. 12. 1821, for at opnaa en 
Bytteforbindelse i Wien, fremgaar det dog, at Bekendtskabet maa have været 
yderst flygtigt, da V. slet ikke omtaler det og henvender sig til Schreiber som 
en ganske fremmed. (Wien. Nationalbibl. Autographensammlung. XXII, 44). 
—  46. Var den 30. 1. til Stede ved Mødet i Accademia delle Scienze (se Note 
42). —  47. Brev fra Morellet til Schubart af 3 .2 .1808  (H. S. Pk. 7). —  
48. Brev af 17. 2. 1808 fra samme til samme (smst.). —  49. Brev af 24. 2. 1808 
fra samme til samme (smst.). —  50. Brev af 27. 2. 1808 fra samme til samme 
(smst.). —  51. Brev fra Schubart til Fr. Miinter af 10. 12. 1807 (NkS. Fol. 
1698). —  52. 30. 9. 1808, ifølge Dokumenter beroende i Fondo della R. 
Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, Serie II, Volumi 1306 
og 1307 (meddelt i Regest af Archivio di Stato, Cagliari). —  53. Brev af 17. 1. 
1810 (H. S. Pk. 22). —  54. Brev af 30. 10. 1807 (H. S. Pk. 13).

2. Forfatterskab.
1. Dedikationen er dateret Livorno 25. Nov. 1806, men paa det Tidspunkt 

kan Meddelelsen om Indvalget den 21. Nov. næppe være naaet til Italien, saa 
at Titelbladet maa være tfykt senere. — 2. Det kgl. danske Videnskabernes Sel
skab, I (1942), S. 310 og 339. —  3. Vargas havde iøvrigt den 18. 6. 1806 til
sendt Grev Schimmelmann en Kasse med Mineraler fra Sardinien, ledsaget af 
et Katalog. (Schimmelmann, Pk. 44). —  4. I Brev af 16. 3. 1807 takker Schu
bart Bugge for Vargas’ og sin egen Indvælgelse og siger, at han ved „at denne
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uforskyldte Æresbeviisning er Deres Gjæming“. (NkS. 4°. 2749. Danske. Nr. 
50). —  5. Brev af 17. 11. 1806 fra Schubart til Bugge (smst. Nr. 49). —  6. 
Brev af 12. 11. 1806 (NkS. 4°. 2749. Udlændinge. Nr. 116). — 7. I Brev af
30. 5. 1808 fra Bugge til Schubart (H. S. Pk. 24), siger Bugge, at han endnu 
ikke har modtaget den Samling Mineraler, som Vargas havde lovet at sende.
— 8. Atti, 1808, S. cxxvn. —  9. Ogsaa denne var naturligvis blevet Medlem 
af Accademia Italiana (Atti, 1808, S. cxvii). —  10. Journal de Physique, Bd. 
67 (1808), S. 57.

3. Accademia Italiana.
1. Se S. 84 f. og 91 f. —  2. Atti, 1808, vn. —  3. Se S. 107. —  4. Se 

herom Atti, 1808, S. xci ff. — 5. Smst. —  6. Brev af 14. 8. 1804 fra Vargas 
til Sacchetti (Manoscritti, V II). —  7. Udateret Brev af 1805 til Sacchetti og 
Brev af 9. 1. 1805 til sa. (smst.). —  8. Udateret Brev af 1805 til Sacchetti 
(smst.). —  9. Brev af 16.4. 1805 til Sacchetti (smst.). —  10. Brev af 25.6. 
1805 til Sacchetti (smst.). —  11. Smst. —  12. Se S. 65. —  13. Manoscritti, 
VII, og Atti, 1808, S. xcvi. —  14. Atti, 1808, S. xcvi ff. —  15. Smst. S. 
xcix. — 16. Brev af 15. 11. 1805 til Sacchetti (Manoscritti, V II). —  17. Se 
S. 81. — 18. Saaledes bl. a. Handelsmanden Cav. Giuseppe Viale, Cagliari 
(Atti, 1808, S. cxvii), Vichard de St. Real (se S. 91 f. og 94, Note 9), Di
rektøren for det naturvidenskabelige Kabinet i Cagliari, Cav. Leonardo de 
Prunner, og Advokat, Sekretær i Societa Reale di Agricoltura, Cagliari, Lodo- 
vico Baille (Atti, 1808, S. cxxm ). — 19. Brev af 6. 8. 1805 (Manoscritti, V II).
— 20. Brev af 11. 1. 1806 (smst.). —  21. Atti, 1808, S. cm. —  22. Smst. S. 
cxxxi ff. — 23. Smst. S. cxxxvn ff. —  I begge Tilfælde blev Planerne appro
berede af Corpo Accademico. —  24. I Brev af 13. 4. 1806, Cagliari (Mano
scritti, V II) til Sacchetti spørger Vargas, hvorfor han aldrig hører fra ham. 
Derefter er intet Brev bevaret før fra November sa. Aar, skrevet i Livomo. —
25. Brev af 7. 11. 1806, Livomo, fra Vargas til Sacchetti (smst.). —  26. Ind
valgt 1802 (Atti, 1808, S. lxv). Han var Udgiver af „Novelle di Letteratura, 
Scienze, Årti c Commercio“ samt af Giornale Letterario di Napoli (smst. lxxv) 
og virkede snart i Napoli, snart i Firenze. (G. Denina, Istoria della Italia, VI 
(1809), S. 55). —  27. Brev af 30. 11. 1806, Livomo (Manoscritti, III). —  28. 
Smst. — 29. Koncept til Sacchettis Svar af 24. 12. 1806, Pisa (smst.). —  30. 
Koncept til Vargas’ Brev af 27. 12. 1806, Livomo (H. S. Pk. 22). —  31. Brev 
af 27. 12. 1806, Livomo (Manoscritti, III). —  32. Jvf. S. 96. Man for- 
staar ikke, at han den 12. 3. 1805 kunde skrive saa imødekommende til Sac
chetti: „J’accepte la nouvelle Constitution littéraire de l’Academie Italienne 
dans la forme, que vous 1’ avez exposée, en vous donnant toute la faculté néces
saire pour la mettre en oeuvre“ (Manoscritti, V II). —  33. Schulthesius var 
Sekretær i Klassen for de skønne Kunster. Indvalgt i Akademiet 1804 (Atti, 
1808, S. lxxxvi). —  34. Arsenne Thiebaut var Sekretær for den skønlitterære 
Klasse. Indvalgt i Akademiet 1805 (Atti, 1808, S. xcix). —  35. Dette Udkast, 
som ikke er bevaret, omtales i Brev af 15. 5. 1807, Napoli, til Sacchetti (Mano
scritti, A). Brevskriveren er een af „Anziani“ og kan sikkert identificeres som 
Statsraad Melchior Delfico, Napoli, der var Anziano i Klasse I, 3. Sektion 
(Atti, 1810, S. xxvm ). Han undskylder sig overfor Sacchetti, fordi han havde 
bifaldet den nye Konstitution af 1807, men han havde ment, at Sacchetti var
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indforstaaet med den, da han paa Medlemslisten stod opført som General
sekretær. Han ender med at udtale sin Agtelse for Sacchetti, men forsvarer dog 
flere af Vargas’ liberale Synspunkter og fulgte iøvrigt denne i hans nystiftede 
Akademi (Atti, 1810, se ovenfor). —  36. Et trykt Eksemplar i H. S. Pk. 20. —  
37. Ikke bevaret, men omtales i Opfordringen om Pengebidrag og af Delfico, 
se Note 35 og 36. —  38. Se Note 35. —  39. Brev af 12. 1. 1807 (Manoscritti,
V II). —  40. Se den trykte Redegørelse for Sagens Udvikling, udsendt den
22. 5. 1807 af Arsenne Thiebaut (Manoscritti, IV ). Jvf. S. 103. —  41. Jvf. 
Thiebauts Fremstilling, se ovenfor, Note 40. —  42. Brev af 6. 2. 1807 (Mano
scritti, V II). —  43. Koncept til Brev af 8. 2. 1807 (Manoscritti, III). —  44. 
Brev fra Vargas til Sacchetti af 10. 4. 1807 (Manoscritti, IV ). —  Jvf. Sacchct- 
tis Fremstilling i Cirkulæret af 17. 4. 1807, —  Seglet kom „dopo pero aveme 
cancellata l’impronta“. (Biblioteca Universitaria, Bologna. Signatur: 41566). 
Jfr. Note 62. —  45. Dette Cirkulære omtales i det i Note 35 anførte Brev fra 
Delfico i Napoli. (Manoscritti, A). —  Er bevaret i Manoscritti, IV. —  46. De
kretet er udateret, men omtales i et senere Dekret af 20. 7. 1807, Cagliari (Ma
noscritti, III), som er udstedt i Pisa 2. 4.1807 og offentliggjort 22. 5.1807 (Ma
noscritti, III). Afgørelsen om Sacchettis Afsættelse og Udnævnelse til Emeritus 
blev meddelt denne af Vargas i Brev af 18. 4. 1807 (Manoscritti, III). — 47. 
Den 7. 5. 1807 skriver Schulthesius til Schubart: „Die Hauptsache fehlt noch 
unsrer Akademie nemlich das Geld.“ (H. S. Pk. 19). —  48. Breve af 10., 12. 
og 13.4. 1807 (H. S. Pk. 19). —  49. 13.4. 1807 (smst.). —  50. 12.4. 1807 
(smst.). —  51. Jvf. S. 87. —  52. Ved Resolution af 14. 4. 1807 (Atti, 1810, 
S. vn). Kopi af Ansøgningen i Manoscritti A. — 53. Brev af 17. 4. 1807 (H. S. 
Pk. 19). —  54. Smst. —  Schuharts Glæde over Protektionen viser sig i hans 
Skrivelse af 17.4. 1807 til Grev Chr. Bernstorff (Depecher Schubart). Han 
fortæller om den naadige Audiens, Dronning Maria Luisa har tilstaaet Vargas, 
om Protektionen og Æresmedaljen og om, hvorledes Akademiet er approberet 
af Hofferne i Napoli, Rom og Lucca „quoique jusqu’ ici d’une maniéré moins 
formelle.“ — 55. Kopier af Vargas’ Ansøgning til Dronningen og af Mozzis 
Skrivelse til Vargas af 14. 4. 1807 findes i Manoscritti, A. Begge Kopier er ud
færdigede og verificerede i Firenze den 25. 9. 1809 efter Originalerne i Dipar- 
timento Estero, Firenzes Stadsarkiv, Prot. 69. Da Mozzis Skrivelse er rettet til 
Vargas, er den uden Tvivl Svaret paa hans ved Audiensen fremførte Andra
gende, og da han samtidig havde overrakt Dronningen Konstitutionen af 1807 
(Brev af 22. 10. 1808 fra Schulthesius til Schubart, H. S. Pk. 19), var Protek
tionen tildelt det Akademi, der sluttede sig til denne Konstitution. — Men 
Sacchetti aftrykte Dronningens Reskript i Atti, 1808, S. cxxxvn ff og frem
stillede det som givet til hans Akademi med Konstitutionen af 1805. —  56. Se 
Note 37. —  57. Det trykte Cirkulære af 22. 11. 1807 (Manoscritti, IV ). Smst. 
hævder Sacchetti, at Regeringen ogsaa nedlagde Forbud mod Trykningen af et 
nyt Medlemskatalog uden hans Navn som Sekretær, men det er urigtigt. I et 
bevaret Brev af 11.4. 1807 fra Sacchetti til Rektoren for Collegio Ferdinando 
i Pisa (Manoscritti, III) paalægger han nemlig denne at bruge sin Myndighed 
over Bogtrykkeren i Livorno til at hindre Trykningen af det nye Katalog over 
Akademiets Medlemmer, fordi han ved Intriger skal trænges ud af sin Stilling 
som Generalsekretær. Det var saaledes Sacchetti, ikke Regeringen, der søgte at 
standse Katalogets Udgivelse. —  58. Atti, 1808, S. cxli f. — 59. Efter at have
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læst Sacchettis Fremstilling i Atti, 1808, fik den temperamentsfulde Schulthe- 
sius Luft for sin Harme i et Brev af 22. 10. 1808 til Schubart (H. S. Pk. 19). 
Han mente, at Sacchetti gennem Intriger havde skaffet sig en Kopi af Dron
ningens Reskript, fordi Mozzi ikke kunde huske, at det var Vargas, der som 
Præsident havde overrakt den nye Konstitution og med Palloni som Sekretær. 
„Det er soleklart, at den snedige Sacchetti har løjet, men Palloni vil vide i 
rette Øjeblik at afsløre saadanne Løgne og Falsknerier, som lidet sømmer sig 
for en Professor i moralske Videnskaber.“ —  60. Brev af 20. 4. 1807 fra Schul- 
thesius til Schubart (H. S. Pk. 19). —  61. Brev af 30. 9. 1808 fra Schulthesius 
til Schubart (smst.). —  62. Cirkulæret er trykt i Pisa og findes i Universitets
biblioteket, Bologna. Titlen er: „Accademia Italiana. Ai Promotori, ai Conser- 
vatori della medesima, ai Membri del Collegio, ed a tutto il Corpo Accade- 
mico.“ (Signatur: 41566). —  63. Paa Stemmesedlen var det udtrykkelig frem
hævet, at man ikke kunde være legitimt Medlem, hvis man hyldede en anden 
Konstitution end den af 1805. —  64. Brev af 9. 5. 1807 fra Schulthesius til 
Schubart (H. S. Pk. 19). —  65. Brev af 20. 5. 1807 fra sa. til sa. (smst.). —  
66. Brev af 21.5. 1807 fra sa. til sa. (smst.). —  67. Udsendt „til Kollegerne“ 
den 22. 5. 1807 (Manoscritti, IV ). —  68. Koncept til Brev af 26. 5. 1807 fra 
Schubart til Schulthesius (H. S. Pk. 19). —  69. Brev af 18. 4. 1807 fra Schul
thesius til Schubart (H. S. Pk. 19). —  70. Breve af 18.4. og 20.4. 1807 fra 
sa. til sa. (smst.). Ogsaa Vargas var Frimurer (Brev af 9. 7. 1808 fra ham til 
Vargas Machuca, V-M.) og Brev fra Vargas til Münter af 23. 4. 1810 (M. B., 
VI, 327). Derimod var Schubart endnu ikke indtraadt i Ordenen, det skete 
først 1815 (E. N. Ritzau, St. Joh. □  Zorobabel og Frederik til det kronede 
Haab. Dens Historie og Medlemsfortegnelse, 1882). —  71. Manoscritti, III. —  
72. „Risposta ad uno scritto pubblicato in Pisa in data di 17 aprile 1807 con 
la Intitolazione: Sacchetti. Accademia Italiana (osv.)“. Dette Skrift er kun 
bevaret i en Afskrift, foretaget af Sacchetti (Manoscritti, IV ). Det er dateret 
22. 7. 1807. — 73. Vargas kan her henvise til § 4 i Konstitutionen af 1805, 
hvor det hedder: „L’Accademia è diffusa egualmente per tutta F Italia e nelle 
isole adiacenti, ove volgarmente si parli il linguaggio italiano.“ Konstitutionen 
af 1805 findes i Biblioteca Nazionale, Firenze, den af 1807 (trykt 1808) paa 
Kgl. Bibliotek, København. —  74. „Scienza della legislazione“, 1780— 83. —  
75. Blandt Ændringsforslagene var karakteristisk nok Thiebauts Afgang som 
Klassesekretær, og Sacchettis Udnævnelse til „Moderatore delF Accademia“, 
□ : Leder af dette med Titel af Vicepræsident. Men Konstitutionen af 1807 
skulde bevares, med enkelte Tilføjelser. løvrigt skulde al det passerede glem
mes! (Brev af 6. 7. 1807 fra Schubart til Tassoni, Manoscritti, III). —  76. Kon
cept til Brev af 6. 7. 1807 fra Schubart til Schulthesius (H. S. Pk. 19). —  77. 
Smst. —  78. Brev af 17. 7. 1807 fra Schulthesius til Schubart (smst.). —  Sac
chetti udsendte derefter en „Rapporto del Vice-Presidente ai Gonservatori delF 
Accademia Italiana sopra lo stato della medesima“ (en trykt Pièce paa 26 Si
der, Manoscritti, IV ), hvori han afviste Schubarts seks Forslag om Forsoning 
som uantagelige. —  79. Atti, 1808, S. cxLn. —  80. Meddelelsen fremtræder 
som et Brev af 13. 9. 1807, Livorno, der blev offentliggjort i Gazzetta di Genova 
den 3. 10. 1807. Navnet skal præcisere Akademiets Formaal, og man ønsker nu 
at bryde enhver Forbindelse med Sacchetti efter dennes Smædeskrift af 17. 4. 
1807. Akademiet maa aldrig sammenblandes med Sacchettis Konfederation, —
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det er det sande Accademia Italiana og staar under Regeringens Beskyttelse.
— 81. Atti, 1808, S. cxLii. —  82. Cirkulæret er dateret 22. 11. 1807, Sassari, 
uden Forfatternavn, men Indholdet viser klart, at Sacchetti er Forfatteren (han 
taler flere Gange i 1. Person). Titlen er: Schiarimenti sulla risposta del Sig. 
Conte di Vargas alla Circolare e Protesta del Professor Sacchetti“. (Mano- 
scritti, IV ). —  83. Se S. 97 f. —  84. Brev af 2. 7. 1798 (Manoscritti, V II).
— 85. Brev af 18. 8. 1801 (smst, V I). —  86. Brev af 14. 8. 1804 (smst., V II). 
Jvf. Brev af 21. 9. 1802 (smst., V I). —  87. Brev af 8. 12. 1801 (smst. V I).
— 88. Brev af 25. 8. 1801 (smst.). —  89. Brev af 8. 9. 1801 (smst.). —
90. Akademiets Æresmedaljc (Atti, 1810, S. xxi). —  Se desuden det her 
refererede Stridsskrift, der tilsidst giver en haanende Beskrivelse af denne 
Medalje, der som Tegn har Fuglen, der lever i Mørket, —  „et fint Symbol, 
Grev Romeo!“ —  91. Ifølge § 4 i Konstitutionen af 1805 (se Note 73) maa 
det siges at være en Tilsnigelse, naar Sacchetti vil paastaa, at Sardinien er 
Udlandet. —  92. Teresa Mocenni, E. Fiocchi og Fortuna Sulgher Fantastici 
(se S. 32, 42, 44). — 93. I Brev af 22. 12. 1801 beder Vargas Sacchetti om 
Hjælp til et Brev, —  der er ingen anden, han kan raadspørge: „sulla bellezza, 
decenza e puritå della lingua toscana.“ (Manoscritti, V I). —  94. Brev af
2. 7. 1808 fra Vargas til Vargas Machuca. (V-M .). —  95. Udnævnt dertil 
af Moscati den 16. 7. 1808, bifaldet af Anziani. (Costituzione della Acca
demia Italiana di Scienze Lettere ed Årti, 1808). —  96. Atti, 1810, S. xxv.
—  I den i Note 95 anførte Costituzione, 1808, vovede man end ikke at opføre 
Vargas som emerito, da han paa det Tidspunkt var under politisk Anklage. 
Hans Navn nævnes overhovedet ikke. —  97. Atti, 1810, S. xlix. —  98. Brev 
af 2 .  7. 1808 (V-M .). Vargas giver endogsaa Raad om, hvordan Hertugen 
kan „trække sin Naal ud af Spillet paa stilfærdig Maade“, hvis han ikke vil 
være Medlem af det nye Akademi. (Brev af 19. 7. 1808, smst.). —  99. Se 
herom H. S. Pk. 16 (til Padre Pagnini, Præsidenten i Sacchettis Akademi), 
Pk. 19 (til Schulthesius), Pk. 20 (Accademia Italiana), Pk. 21 (til den svenske 
Konsul J. Gråberg, Genua, Medlem af Sacchettis Akademi). —  100. I C. 
Denina, Istoria della Italia occidentale, VI (1809), S. 55 gives et kort Rids 
af Akademiets Historie, og det hedder her om Vargas: „uomo competente- 
mente istrutto, e sommamente desideroso d’aoquistar norne di letterato o di 
fautore, protettore o amico di letterati“. Efter Akademiets Spaltning forlod 
Vargas Italien „per suoi motivi particolari“. —  101. Breve af 16. 3. og 7. 8. 
1807 (NkS. 4.° 2749. Danske. Nr. 50 og 51). —  102. Breve af 18. 5., 27. 7. 
og 10. 12. 1807. (NkS. Fol. 1698). —  103. Brev af 15. 7. 1808 (Schimmel
mann, Pk. 41). —  104. Breve af 17. 4. 1807 (Depecher Schubart) og 31. 7. 
1809 (Gesandtskabs Arkivet. Begge Sicilier. II. Depechekoncepter (Schubart). 
1809). —  105. Brev til Bugge af 7. 8. 1807 (NkS. 4.° 2749. Danske. Nr. 51).
— 106. Brev til Münter af 18. 5. 1807 (NkS. Fol. 1698). —  107. Smst. —  
108. Brev til Münter af 27. 7. 1807 (smst.). —  109. Brev til Bugge af 7. 8. 
1807 (NkS. 4.° 2749. Danske. Nr. 51). Jvf. dog Brev til sa. af 17. 11 1806 
(smst. Nr. 49), hvor Sacchetti kaldes „den lærde Kanonicus“, der ofte „be
gunstiger mig med hans lærerige Selskab“. —  110. Brev til Münter af 27. 7. 
1807. (NkS. Fol. 1698). — 111. Brev til Bugge af 7. 8. 1807 (NkS. 4.° 2749. 
Danske. Nr. 51). —  112. Brev fra Schubart til Bugge af 17. 11. 1806 (smst. 
Nr. 49). Atti, 1808, S. cxxvn. — 113. Brev fra Schubart til Münter af 18. 5.
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1807 (NkS. Fol. 1698). —  114. Brev fra Schubart til Schimmelmann af 
15. 7. 1808 (Schimmelmann, Pk. 41). —  115. Brev fra Bugge til Schubart 
af 30. 5. 1808 (H. S. Pk. 24).

5. KAPITEL: FORFØLGELSEN AF VARGAS

1. Politisk Anklage.
Se S. 86. di Gallo var Udenrigsminister i Napoli 1798, Ambassadør 

i Paris 1801, sluttede sig til Joseph Bonaparte og Murat og var Udenrigs
minister hos begge (under Joseph fra 1806— 08, under Murat fra 1808— 14).
— 2. Koncept til Brev fra Schubart til Heigelin af 13. 2. 1807 (H. S. Pk. 13).
— 3. Brev af 26. 2. 1807 (Depecher Schubart). Skrivelse af 13. 2. 1807 
(Journal over indkomne Konsulatsager 1807, Nr. 267, Kommercekollegiet).
—  4. I Maj 1807 opdagedes en Sammensværgelse mod Joseph Bonaparte, og 
flere henrettedes (v. Helfert, Königin Karolina, 1878, S. 318 f.). —  5. Brev 
af 11. 12. 1807 fra Heigelin til Schubart (H. S. Pk. 13). —  6. Brev fra Hei
gelin til Schubart af 8. 1. 1808 (smst.). —  7. Ifølge Brev af 11. 3. 1808 fra 
Schubart til Heigelin (smst.). —  8. Følgende Aktstykker er fundet i Archivio 
di Stato, Firenze. I Registro di Negozi del Présidente del B. Governo, 1808, 
Polizia, Nr. 417 refereres et Brev af 19. 3. 1808, skrevet til Politikommissæren 
i Livorno, hvor det befales denne at sørge for, at Vargas inden 24 Timer 
rejser til Firenze og fremstiller sig i Præsidiet. Vil han ikke adlyde eller flygte, 
skal han eskorteres af Sikkerhedspoliti. „Saaledes er den højeste Vilje“. — I 
Registro di Lettere del 1808, Polizia, S. 200, findes en Regest af Brev af 
22. 3. 1808 til Politikommissæren i Pisa. Man mener, at Vargas har opholdt 
sig her siden 18. Okt. og beder om Oplysninger, hvor han er. —  Smst. S. 202 
en skarp Tilrettevisning i Brev af 23. 3. 1808, fordi man ikke har oplyst, at 
Vargas bor hos en fremmed Minister. Man skal gøre Rede for denne Fejl i 
Efterretningsvæsenet, en Fejl „der kan blive en Forbrydelse alt efter Omstæn
dighederne“. — 9. Brev af 22. 4. 1808 fra Heigelin til Schubart (H. S. Pk. 13).
—  10. Heigelin ha aber til Gud „que son innocence sera reconnue et ses accusa
teurs confondus“ (smst.). —  I Brev af 2. 4. og 16. 4. 1808 udtaler Morellet 
de samme Ønsker og kalder Anklagen „l’affreuse trame ourdie contre le Comte 
de Vargas“ (H. S. Pk. 7). —  11. Brev af 22. 4. 1808 fra Heigelin til Schubart 
(H. S. Pk. 13). — 12. Brev af 25. 7. 1808 fra Meuricoffre til Schubart (H. S. 
Pk. 16). — 13. I Les Archives de France, Paris, findes to Pakker vedr. Sagen 
mod Vargas, Signatur: F 7 (Police), Nr. 6507 og 8798. Arkivets Direktion 
har velvilligst meddelt en Regest af Aktstykkerne, hvoraf Anklagepunkterne 
tydeligt fremgaar, men ogsaa at man ikke fandt nogetsomhelst Bevis paa 
Spioneri eller Sammensværgelse i hans Papirer. I Stedet for at blive sat under 
Politi tilsyn i Montpellier eller Nîmes, blev han erklæret uskyldig (April— Maj 
1809) og sendt til sit Fødeland. De i det flg. anførte Klagepunkter refererer 
sig til Sagens Akter. —  14. Konsul Navoni, Sardinien, skriver i Brev af 29. 5. 
1812: „Vargas fut arreté en Toscane des Françaises [sic!] par sospet, a risqué 
d’etre fusilé, si Monsieur le Baron de Schubard n’avoit fatigué tout le possible 
a le livrer.“ (Kommercekollegiet. Handels- og Konsulatsfaget. Cagliari 1800—  
25. Indkomne Rapporter fra Konsulerne). —  15. Dansk biografisk Leksikon,
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2. Udg. III (1934), S. 488. — 16. Saaledes Giovanni Fabbroni, Direktør for 
Zecca Imperiale, Firenze (Brev af 15. 7. 1808 fra Schubart til dal Borgo, 
(Olinto dal Borgos Arkiv. Breve fra H. Schubart) ). —  Og Ottaviano Targioni- 
Tozzetti, Prof, i Botanik og Landbrugsvidenskab, Firenze (Brev af 1. 11. 1808 
fra Vargas til Targioni (Biblioteca Nazionale, Firenze, Targioni 76)). —
17. A. Zobi, Storia della Toscana, III (1851), S. 646. —  18. Brev af 15. 7. 
1808 fra Schubart til dal Borgo (Olinto dal Borgos Arkiv. Breve fra H. Schu
bart). —  19. Se S. 112. —  20. Se S. 73 ff. —  21. Brev af 2. 4. 1808 til 
Vargas Machuca (V-M .). —  22. Brev af 14. 7. 1808 (Olinto dal Borgos 
Arkiv. Breve fra H. Schubart). —  Jvf. H. Schubarts Selvbiografi, S. 50 (NkS. 
Fol. 1386 d. V II). —  23. Brev af 30. 6. 1809 fra Schubart til Miinter (NkS. 
Fol 1698). —  Brev af 31. 7. 1809 fra Schubart til Grev Chr. Bemstorff. (Ge
sandtskabsarkivet. Begge Sicilier. II. Depechekoncepter. (Schubart). 1809). —
24. Grevinde d’Albany fortæller i Brev af 20. 5. 1808, at han gik i Selskab 
og omgikkes meget med Marquis Strozzi, „en ung kundskabsrig og aandfuld 
Mand.“ (d’Albany, III, 95). —  25. Smst. —  26. Da den franske Politidirektør 
Ghev. Dubois i Maj 1809 kom til Firenze, blev Grevinde d’Albany forvist 
og skulde tage til Paris. (Depecher Schubart, 2. 6. 1809). —  27. S. 322 ff. —  
Vargas polemiserer mod J. J. Ferber, Mineralog og preuss. Overbjergraad, der 
i sine „Briefe aus Wälschland“, 1773, havde fundet vulkanske Spor i disse 
Høje (jvf. Overs. af anf. Værk: Lettres sur la minéralogie de l’Italie, 1776, 
S. 98 ff. og 401 ff). De smaa sorte „Nyrer“ (rognons), som Ferber mente var 
Lava, er efter Vargas’ Mening Ler, gennemtrængt af Bitumen. — 28. Brev 
af 2. 4. 1808 (V-M .). —  29. Brev af 12. 4. 1808 (V-M .). — 30. Smst. —
31. Brev af 16. 5. 1808 (V-M .). —  32. Brev af 21. 6. 1808 (V-M .). Denne 
Lærer var Abbed Charpentier. —  33. Brev af 9. 7. 1808 (V-M .). —  Radet 
var General i Napoleons Gendarmeri. —  34. Brev af 26. 8. 1808 (V-M .). —
35. Brev af 3. 2. 1809 (V-M .). Hertugen blev dog aldrig Minister, men blev 
senere Ærespræsident i Højesteret, se S. 80 Note 11. — 36. Se f. Eks. Brev 
af 2. 8. 1808 (V-M .), hvor Vargas fortæller sin Fætter, at den berømte franske 
Arkæolog Millin, der udgav Magasin Encyclopédique, havde bedt ham skaffe 
sig litterære Nyheder fra Italien. Vargas havde henvist ham til Hertugen, der 
gennem de unge Studerende havde let ved at skaffe sig Oplysninger. Dette 
vil aabne for Navnet Vargas Machuca i et af Europas berømteste Tidsskrifter! 
Typisk for Vargas’ Menneskekundskab er hans Raad om at sende Brevene til 
Millin gennem Ministeriet i Napoli, da det kan ske uden Udgift for Millin, —  
„car les savans Français ne manquent pas de calculer le solide“. — 37. Brev 
af 26. 8. 1808 (V-M .). —  Jvf. d’Albany, III, 106, hvor hun taler om, at Var
gas har søgt Ansættelse i Napoli igen og har været der personlig (Brev af 
28. 10. 1808). Der foreligger ikke andre Vidnesbyrd om, at Vargas skulde 
have vovet sig til Napoli efter Processen, og det er lidet sandsynligt. —  38. I 
Brev af 2. 12. 1810 fra Schubart til Ernst Schimmelmann (Schimmelmanns 
Papirer, Pk. 41) skildrer han sine økonomiske Vanskeligheder og fortæller om 
Mineforetagendet, som han havde indladt sig paa i den Tro, at det var favo
rabelt, og for at hjælpe en Ven, —  „et j’en suis devenu la victime“. —  39. I 
Brev af 15. 7. 1808 til dal Borgo (Olinto dal Borgos Arkiv. Breve fra H. Schu
bart) spørger Schubart, om der skulde være Mulighed for gennem Højesterets
dommer Piamonti at faa Tilladelse til at overflytte Vargas til Pisa, hvor han
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kunde leve billigere. Opholdet i Firenze er helt paa Schubarts Bekostning. —  
40. Brev af 25. 7. 1808 fra Meuricoffre til Schubart (H. S. Pk. 16). —  41. 
Brev af 17. 1. 1810 fra St. Réal til Schubart (H. S. Pk. 22). —  42. Rets- 
dokument (H. S. Pk. 22). —  43. Brev af 8. 10. 1808 fra Vargas til Vargas 
Machuca (V-M.). —  44. I Brev af 15. 7. 1808 skriver Schubart til dal Borgo: 
„Je crois que c’est par les Français même qu’il doit être justifié. Les Italiens 
croyent avoir trop de raison pour le haïr“ (Olinto dal Borgos Arkiv. Breve 
fra H. Schubart). — 45. Brev af 8. 10. 1808 fra Vargas til Vargas Machuca 
(V-M .). — 46. Hans første Brev derfra til Hertugen er af 7. 11. 1808 (V-M .).
— 47. Brev af 30. 1. 1809 fra Schubart til Miinter (NkS. Fol. 1698). —  48. 
Brev af 20. 1. 1809 (V-M .). —  49. Breve af 7. 11. og 18. 12. 1808, af 3. 2., 
28. 2., 11. 3. og 1. 7. 1809 (V-M .). — 50. Se Breve af 20. 1. og 20. 5. 1809 
(V-M.). — Vargas var i det hele altid rede til at støtte sine Venner, og der 
er flere Eksempler paa hjertelige Introduktionsbreve fra hans Haand. Saaledes 
for Generalinde Jablonowsk'y til Vargas Machuca (Brev af 5. 6. 1808, V-M .), 
for Maleren Antonio Castelletti til samme (Brev af 3. 2. 1809, V-M .), for 
Castelletti til den danske Maler J. L. Lund i Rom (Brev af 1. 2. 1809, Nyere 
Brevs. D. Kgl. Bibi.). — 51. d’Albany, III, 108, 111. —  52. Brev af 20. 5. 
1809 fra Vargas til Vargas Machuca (V-M .). —  53. Brev af 28. 5. 1809 fra 
sa. til sa. (smst.). —  54. Smst. —  55. Se S. 114, Note 16. —  56. Om den fran
ske Politiminister Dubois, se S. 115, Note 26. —  57. Brev af 30. 6. 1809 
(NkS. Fol. 1698). —  58. Brev af 19. 7. 1809 (H. S. Pk. 18). —  59. Brevet 
til Vargas er refereret i Brev fra de Rossi til Schubart af 5. 8. 1809 (smst.). —  
60. I November 1807 (Reumont, Geschichte Toscana’s, II (1877), S. 417 f.).
— 61. Proklameret til Storhertuginde 22. 3. 1809 (smst. S. 429 ff.). —  62. 
Brev af 4. 8. 1809 (NkS. Fol. 1698). —  63. Om Dubois, se S. 115, Note 26, 
om Piamonti, se S. 114. —  Af Politiakterne, meddelt i Regest fra Les Archives 
de France (se Note 13), fremgaar det, at det var Menou, der i April— Maj 
1809 afsagde den endelige Frifindelsesdom, men først den 22. 7. fik Vargas 
Tilladelse til at rejse til Danmark. Om Menou sc Reumont, Geschichte Tos
cana’s, II (1877), S. 426. — 64. Brev af 29. 4. 1808 fra Heigelin til Schubart 
(H. S. Pk. 13). — 65. Brev af 27. 2. 1810 til Schubart (H. S. Pk. 22).

2. Introduktionen til Danmark.
1. Søsteren, Grevinde Sybille Reventlow, Brahetrolleborg var Svigerinde 

til Grev Christian Ditlev Reventlow, Præsident i Rentekammeret. —  Søsteren 
Grevinde Charlotte Schimmelmann var gift med Grev Ernst Schimmelmann, 
Finansminister. —  2. Se S. 93 f. —  3. Den 1. 7. 1807 opfordrede Kommis
sionen Vargas til at indsende Meddelelser om, hvad han maatte finde af In
teresse for dens Formaal. Det vilde være den en Ære at regne ham for uden
landsk Medlem, naar den var definitivt reorganiseret. (Oldsagskommissionens 
Kopibog, Nationalmuseet). Det var Schubart, der gennem Miinter havde bragt 
denne Forbindelse i Stand (Brev af 10. 12. 1807 fra Schubart til Miinter 
(NkS. Fol. 1698). —  4. Brev af 7. 3. 1808 (NkS. Fol. 1698). —  5. Brev af
3. 5. 1808 (Personalhist. Tidsskr. 11. R. IV. S. 23). —  6. Ikke fundet i R. A. 
eller Brahetrolleborgs Arkiv. —  7. Koncept til Brev af 13. 2. 1809 (H. S. Pk. 
24). — 8. Er kun bevaret i Koncept. (Gesandtskabs Arkivet. Begge Sicilier.
II. Depechekoncepter. (Schubart). 31. 7. 1809). —  9. Han rejste fra Firenze
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28. 7. 1809 (Brev af 28. 7. 1809 fra Schubart til de Rossi, H ’ S. Pk. 18), var 
i Bologna 31. 7. og fortsatte derfra over Milano, Zürich, Frankfurt am Main 
til Hamburg (Brev fra Schubart til Münter af 4. 8. 1809, NkS. Fol. 1698). —
10. Brev af [Februar 1810] fra Barzellotti til Schubart (H. S. Pk. 15). —
11. Smst. —  12. Brev af 28. 8. 1809 (H. S. Pk. 13). —  13. I Brev af 29. 7. 
1809 (H. S. Pk. 19) skriver Schulthesius til Schubart: „Es freut mich ausneh
mend von Ihnen zu hören, dass die Inquisitions-Leiden (härter als [welche] 
alle spanische nicht gewesen sind) des guten Grafen v. Vargas einmal zu 
Ende sind“. —  14. Brev af 17. 1. 1810 (H. S. Pk. 22).

VARGAS I DANMARK 1809-47

1. KAPITEL: AARENE 1809— 15

1. Ankomst til Danmark 1809. Forholdet til Greverne C. D. Reventlow 
og Ernst Schimmelmann.

1. Ankom paa Brahetrolleborg den 22. 9. 1809 (R. P. IX, 230). —  2. 
Brev af 22. 9. til Louise Stolberg (R. P. IX, 230 f.) og Brev af 23. 9. til 
C. D. F. Reventlow (Arkivet paa Brahetrolleborg). —  3. R. P. IX, 231 f. —
4. Brev af 4. 8. 1809 fra Schubart til Münter (NkS. Fol. 1698). —  5. Brev 
af 29. 8. 1809 fra Münter til Schubart (NkS. 4°. 2748). —  6. Udateret Brev 
fra 1809 (Bakkehusmuseets Arkiv). — 7. Brev af 8. 4. 1810 (H. S. Pk. 22).
— 8. Brev af 23. 4. 1810 (NkS. Fol. 1698). — 9. Jvf. Note 7. — 10. I et 
Brev af 28. 12. 1810 til Vargas Machuca taler V. ogsaa om at gøre et rigt 
og fornemt Parti, hvis det er muligt, da Hertugen vel næppe vil sende sin 
Datter til ham til Danmark (V-M .). —  11. Brev af 18. 6. 1806 fra V. til 
Schimmelmann (Schimmelmann. Pk. 44). —  12. Jvf. S. 93. — 13. Brev 
af 15. 7. 1808 fra Schubart til Schimmelmann (Schimmelmann. Pk. 41). —
14. Brev af 27. 11. 1809 (smst.). —  15. Brev af 19. [1.] 1810 fra V. til Schu
bart (H. S. Pk. 22). Indholdet viser, at Dateringen skal være Januar, ikke 
December. —  16. Breve af 9. 1., 15. 1., 26. 1. og 9. 2. 1810 til Benedicte 
Reventlow, f. v. Qualen (Brahetrolleborgs Arkiv) og af 5. 12. 1809 og 10. 2. 
1810 til Louise Stolberg f. Reventlow (smst., jvf. C. B. Reventlow. En 
dansk Statsmands Hjem omkring Aar 1800, II (1903), S. 126 og 130). —  
17. Ovenfor anf. Brev af 9. 1. 1810 (Brahetrolleborgs Arkiv). —  18. Ovenfor 
anf. Brev af 10. 2. 1810 (smst.). —  19. Ovenfor anf. Brev af 26. 1. 1810 
(smst.). —  20. Brev af 13. 12. 1809 (Bakkehusmuseets Arkiv). —  21. Brev 
af 10. 2. 1810 fra Grevinde Frederikke Charlotte Reventlow til Louise Stolberg, 
jvf. Note 16. —  22. Brev af 5. 12. 1809 fra sa. til sa., (jvf. Note 16). — 23. 
Om Benedicte Reventlow, f. v. Qualen, og Jens Baggesen, se R. P. VI, 367 ff.
—  24. Breve af 15. 1. og 9. 2. 1810 fra Frederikke Ch. Reventlow til Bene
dicte Reventlow (Brahetrolleborgs Arkiv). —  25. Brev af 11. 5. 1810 fra sa. 
til sa. (smst.). „Vargas bittet mich Euch zu grüssen und zu dem kleinen neuen 
Ankömling Glück zu wünschen, dessen Nahmen Er noch nicht weiss, dass es 
der Seinige ist“. Barnet var født 8. 4. 1810 og fik Navnet Eduard Vilhelm.
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— 26. U. P. II, 141 f. Den originale Ansøgning er bevaret ved Fondets Arkiv, 
kgl. Resol. 1809, Nr. 37. —  27. Smst. —  28. Brev af 31. [12.] 1809 fra Vargas 
til Schubart (H. S. Pk. 22). Brevets Indhold viser, at Dateringen skal være 
December, ikke Januar. —  29. Brev af 1. 12. 1810 (V-M .). Jvf. S. 81. 
V. søgte at opildne Hertugen til at skrive om Skandinavernes Spor i Italien 
og lovede at faa det oversat og trykt i Danmark. Han kunde da muligvis 
opnaa Dannebrogsordenen. —  30. Jvf. S. 120. —  31. Oldsagskommissionen 
ansøgte 19. 2. 1810 Kancelliet om Tilladelse til at indvælge V. som inden
landsk Medlem (Additamenta. Fol. 181 a. Læg 2. —  Kgl. Bibi.). Kancelliet 
indstillede V. ril Udnævnelse den 21. 2. og Kongen tiltraadte Indstillingen 
den 2. 3. (Da. Kane. 1. Dep. Registrant 1810, Nr. 43). —  32. Breve af 29. [1.] 
og 6. 2. 1810 (H. S. Pk. 22). Første Brevs Indhold viser, at Dateringen skal 
være Januar, ikke som anført December. —  33. V. maa her tænke paa Morten 
Briinnich, Oberberghauptmand ved Kongsberg Sølvværk siden 1791, og hans 
Svigersøn Jens Esmarch, Oberbergamtsassessor smst. siden 1797. —  34. Brev 
af 6. 2. 1810 fra V. til Schubart (H. S. Pk. 22). —  35. Brev af 27. 2. 1810 
fra sa. til sa. (smst.). —  36. Smst. —  37. Om Forbindelsen med Prins Chri
stian før Rejsen til Norge se Brev af 6. 2. 1810 fra V. til Schubart (H. S. 
Pk. 22). — 38. Smst. —  39. Brev af 27. 2. 1810 fra V. til Schubart (H. S. 
Pk. 22). — 40. Brev af 4. og 5. 3. 1810 fra Frederikke Charlotte Reventlow 
til Benedicte Reventlow (Brahetrolleborgs Arkiv). —  41. Smst. —  42. Brev 
af 19. [1.] 1810 (jvf. Note 15) fra V. til Schubart (H. S. Pk. 22). —  43. 
Brev af 27. 2. 1810 fra V. til Schubart (smst.). Etatsraad P. J. Monrad havde 
antagelig faaet Forbindelse med V. ved fælles Interesse for Mineralogi. —  
Assessor i Højesteret, Hans Rosenkilde. —  Konsul Holm har det ikke været 
muligt at identificere. —  44. Brev af 5. 2. 1810 fra Schubart til Barzellotti 
(H. S. Pk. 15). —  45. Brev af 8. 1. 1810 fra Schubart til Grevinde Caterina 
Bagnesi, f. de la Tour (smst.).

2. Rejsen gennem Norge til Lapland 1810— 12. Kritik af Bjergværksdriften.
1. Udkom 1819. —  2. H. S. Pk. 22. — De fire Rapporter var: 1) Kul

minerne ved Höganäs. 2) De hydrauliske Arbejder ved Trollhättan. 3) Jern
værkerne ved Moss. 4) Alunfabrikken i Christiania. Alle fire synes nu tabte.
— 3. Breve af 23. 4. og 6. 5. 1810 (NkS. Fol. 1698). —  4. Brev af 21 3. 1810 
fra V. til Schubart (H. S. Pk. 22). Han fortæller her, hvordan Prinsen i 
Quistrum havde opsøgt ham i Herberget og, skønt V. allerede var i Seng, 
siddet ved hans Hovedgærde og passiaret med ham. „Il me comble ici des 
soins et d’amitié“. —  5. Brev af 6. 5. 1810 til Münter (NkS. Fol. 1698). Be
mærkningen om Prins Frederiks Privatliv hentyder til hans Forhold til Baro
nesse Liliencron f. Brockdorff, der præsiderede i hans Hus og med hvem han 
1813 indgik Ægteskab. —  6. Brev af 8. 4. 1810 til Schubart (H. S. Pk. 22). 
I Brev af 8. 7. 1810 til Baronesse de Feulade (smst.) bad han om Oplysninger 
om sine Møbler, Papirer og Bøger, der var efterladte i Cagliari. —  7. Brev af
3. 4. 1811 fra Grevinde Piccolomini til Schubart (H. S. Pk. 16). —  8. Reise, 
I, S. 35. —  9. Smst. S. 36. —  10. Smst. S. 37. —  Jvf. de Latocnaye, Prome
nade d’un Français en Suède et en Norvège, II, 1801, S. 147 f., hvor samme 
Forhold skildres. —  11. Reise, I, S. 37. —  12. Smst. S. 45 ff. —  13. Brev fra 
Foraaret 1810, fra Grevinde Schimmelmann til Christiane Heger (Bakkehus-
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museets Arkiv). Udtrykket er vel dobbelttydigt, men. V. havde iøvrigt udtalt 
sin Glæde over Norge og dets Indbyggere. —  14. Brev af 18. 4. 1810 (Chr.
V III). —  De ledende Mænd ved Kongsberg Bjergværk var foruden Briinnich 
og Esmarch Assessorerne J. Vogelius Steenstrup og Ole Henchel. —  5. Brev 
af 9. 4. (Chr. V III). Anker havde været i Bjergværksdirekdonen 47 Bl—
91, men var blevet uenig med Grev Reventlow om Minedriften. Den Rørbye, 
Prinsen omtaler i Brevet, og som kan give „gode og forsigtige Oplysninger“ 
om Kongsberg, er maaske Magasinforvalter, Overkrigskommissær F. H. Rørbye 
i Drammen. —  I Brev af 14. 8. 1810 (smst.) tilraader Prinsen V. aldrig at 
nævne Anker som sin Hjemmelsmand i sine officielle Skrivelser og ikke at 
godtage alle hans Anklager i deres skarpeste Form. —  16. Brev af 18. 4. 1810
(Chr. V III). —  17. Reise, I, S. 55 ff. —  18. Schimmelmanns Betænkning 
af 2. 10. 1812 i Finanscollegiets Forestillingsprotokol 1812, B. Nr. 194. —
19. Arendal kaldes et nyt Venedig, delvis bygget paa Pæle og med Kanaler 
i Stedet for Gader (Reise, I, S. 93 f). —  20. Brev af 8. 7. 1810 fra V. til Prins 
Christian (Chr. V III). —  21. V. var i Kongsberg fra ca. 10. August (Brev af
10. 8. 1810 ül Münter, NkS. Fol. 1698), til 25. August (Reise, I, S. 131). —  
22. Brev af 10. 8. 1810 (NkS. Fol. 1698). —  23. Brev af 14. 8. 1810 (Chr. 
V III). —  24. Smst. — 25. Brev af 23. 8. 1810 (Chr. V III). — 26. Breve fra 
og til Gregers Wad, 1928, S. 110. — 27. M. Briinnich, Kongsberg Sølvberg- 
verk fra 1623— 1723, 1826, S. 143 og 160. Jvf. Reise I, 470, hvor V. iøvrigt 
roser Assessor Henchel som „einsichtsvoll“, men overhovedet ikke nævner Briin
nich. Esmarch omtales flere Gange, —  med en vis Reservation. — 28. Chr. 
Prams Indberetning til Kommercekollegiet fra en Rejse i Norge 1804— 05, I,
S. 1060 ff. —  Pram kom til Kongsberg 7. 12. 1804. —  29. J. F. L. Hausmann, 
Reise durch Skandinavien II, 1812, S. 46. —  Hausmann omtaler Esmarch og 
Henchel meget rosende, men Briinnich nævnes kun (S. 36 f.), og naar der 
S. 45 tales om den dygtige, kyndige og uegennyttige Mand, der skulde genrejse 
Kongsberg, er det en indirekte Kritik af Briinnich. — 30. Hausmann, anf. 
Skrift, S. 47. —  31. Smst. —  32. H. C. Rosenøm Lehn, Mémoires sur la Nor
vège 1812— 1814. Dagbogsoptegnelse Oktober 1812. (Manuskriptet, oversat fra 
Fransk af Henriette de Serène d’Acqueria, var tidligere i Dr. L. Bobés Værge, 
men er nu forsvundet). — 33. Breve fra Danske og Norske, udg. af L. Daae 
1876, S. 204. —  Smst. S. 205 en Kritik af et Forslag til Vejanlæg, fremsat af 
V. i Reise, I, S. 213. — 34. Citeret i A. Helland, Kongsberg Sølvværks Drift, 
1885, S. 45. —  En historisk Fremstilling med stærk Kritik af den danske Re
gerings Forhold til Kongsberg foreligger i J. K. Bergwitz, Kongsberg 1624—  
1924, I-II, 1924. —  35. Brev af 25. 7. 1810 (Brahetrolleborgs Arkiv). —  36. 
Jfr. Note 18. —  37. Reise, I, S. 142 ff. —  38. Smst. S. 157 ff. —  39. I Brev 
af 9. 4. 1810 (Chr. V III). —  40. Brev af 31. [12.] 1809 (H. S. Pk. 22). Jvf. 
S. 130, Note 28. —  I den Karakteristik af V., som Prins Christian skrev 
ca. 1815 (Chr. V III, jvf. S. 176), hedder det, at han foruden Fransk, Italiensk 
og Spansk ogsaa taler Engelsk, Tysk og Dansk: „qu’il a apris avec une facilité 
étonnante.“ —  41. Nordahl Brun medgav V. en baade for Brun selv og for 
Tiden karakteristisk Anbefaling til Præsterne i sit Stift. Den er dateret 18. 9. 
1810, Bergens Bispegaard, og kalder V. en „sig selv anbefallende Mand“, der 
utvivlsomt „vil blive bliidelig modtaget af hver Præst“. (Trykt i Den Norske 
Turistforenings årbog 1884, S. 22). Jeg takker Overbibliotekar W. Munthe, der
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har givet mig denne Oplysning. — 42. Reise, I, S. 192. — 43. Smst. — 44. 
Smst. S. 11. — 45. Smst. S. 41. —  46. Smst. S. 72. —  47. Kommission f. Op
førelsen af Christiansborg og Raadhuset. Journal f. Slotsbygningen. Litr. B. 
Nr. 41. 23. 6. 1810. Kancelliraad Christie, der ejer Marmorbruddet, indberetter 
om den store Bloks Fund og foreslaar Anvendelse til Inskriptionstavle. Blokken 
er 2 /j  Alen bred, 4%> Alen lang, næsten 2 Alen tyk. —  (Alle Christies i de 
flg. Noter omtalte Breve er samlede som Bilag til Journal 1813, Litr. B. Nr. 
363). — 48. Smst. Nr. 108. —  5. 12. 1810. Christie skriver om V.’s Besøg: 
„da han tog denne Steen i Øyesyn blev [han] fornøyet, men ytrede det mod
satte da han hørde den skulde sønderskiæres, og det i Betragtning af den 
Tykelse passeligere til der af at udhuge en Gruppe.“ —  49. Smst. Nr. 282. —
19. 6. 1812 meddeler Christie, at Blokken stadig ligger der, og at han ikke tror, 
der vil kunne findes mere, da han dybere i Bruddet har fundet blaa Marmor, 
der formodentlig endnu dybere bliver sort. —  50. Kommissionen f. Opførelse 
af Christiansborg og Raadhuset. Kgl. Resolutioner ang. Slotsbygningen 1813—  
28. S. 94. Bygningskommission ansøger 31. 1. 1813 om Tilladelse til med Hjælp 
fra Garnisonen i Bergen at faa Blokken ført til Danmark „for at skaffe Profes
sor Thorvaldsen ved sin Ankomst passende Beskjæftigelse.“ Kongen giver sin 
Tilladelse 13. 2. 1813. —  Jvf. Journal f. Slotsbygningen. Litr. B. Nr. 348 og
363. Christies Brev af 19. 3. 1813 om Transporten. —  51. J. M. Thiele, Thor
valdsen i Rom I, 1852, S. 226. Om samme Sag, se smst. S. 192, 196 f., 202, 
213 f., 216, 225 ff. —  52. Reise, I, S. 497 f. —  I et Brev fra Frederikke Brun 
til Schubart af 6. 9. 1812 (H. S. Pk. 24) genspejles den Skuffelse, man i Dan
mark følte over de fejlslagne Forhaabninger, man havde haft til Marmorbrud
det. Det var V., der havde sagt hende, at der var lidet eller intet i de Sten
brud „d’ou doit être tiré le marbre que notre Phidias doit animer.“ —  53. Reise,
I, S. 212 og 505 ff. —  54. Smst. S. 223 ff. —  55. Jvf. Note 18. —  56. Brev af
12. 11. 1810 (H. S. Pk. 22). —  Brevet fra Frederik VI er af 15. 9. 1810 og 
modtaget af V. 17. 10. 1810 (Chr. V III). Kongen takker for de interessante 
Oplysninger fra Kongsberg og ønsker detaljerede Forslag til Forbedring. —
57. Brev af 11. 12. 1810 (Chr. V III). —  58. Brev af 29. 11. 1810 (NkS. Fol. 
1698). —  59. Brev af 18. 2. 1811 (Schimmelmann, Pk. 44). —  60. Brev af 
22.2.1811 (Chr. V III). —  61. Brev af 26 .11 .1810  (Chr. V III). —  Jvf. 
Reise, II, S. 302 ff. —  62. J. F. L. Hausmann, Reise durch Skandinavien I, 
1811, S. 327 f. og II, 1812, S. vu f. —  Leop. v. Buch, Reise durch Norwegen 
und Lappland I, 1810, S. 96 ff. —  63. S. Breislak, Institutions géologiques I, 
1818, S. 321 ff. og II, 1818, S. 30 ff. —  64. I Magazin for Naturvidenskaberne
II, 1823, S. 118 ff., har Keilhau skrevet: „Et Par Ord om Geognosie i Norge,“ 
hvor det bl. a. hedder, at Norge i flere Henseender modsiger den aim. geo- 
gnostiske Teori, der siger, at den ældste Tid repræsenterer de kemiske, den 
yngste de mekaniske Dannelser, og at Overgangsperioden er et Led, der for
binder dem. —  65. Dr. phil. Karen Callisen udtaler, at: „overfor „Granitspørgs- 
maalet“ idag har hverken Vargas’, v. Buchs eller Hausmanns Opfattelse andet 
end historisk Interesse, dertil er Grundlaget alt for forskelligt. V .’s Vurdering 
har ikke foregrebet og kan ikke tages til Indtægt for en nutidig Diskussion.“ —  
66. Brev til Schubart af 12. 11. 1810 (H. S. Pk. 22). —  67. Var Direktør fra 
1790— 1813, hvorefter han blev Bergmester i det nordenfjeldske Berg-Distrikt 
(se P. Hjort og P. S. Krag, Efterretninger om Røraas Kobberverk, 1846, S.
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xvii). —  Reise, I, S. 259. —  68. Reise, I, S. 258 f. —  69. Smst. S. 259 ff. —
70. Brev af 1. 3. 1811 (NkS. Fol. 1698). —  71. Reise, II, S. 7. — 72. Brev 
fra Kongen af 9 .3 .1811 , modtaget af V. 25 .3 .1811. (Originalen i: Ghr. 
V III). —  73. Denne synes tabt. Omtalt i Brev af 18. 2. 1811 til Schimmelmann 
(Schimmelmann, Pk. 44). —  74. Brev af 15. 4. 1811 fra V. til Münter (NkS. 
Fol. 1698). Afskriften af Kongens Brev er vedlagt. —  75. Smst. —  Schubart op
holdt sig paa dette Tidspunkt i Danmark. —  76. Brev af 3. 6. 1811 (NkS. Fol. 
1698). —  77. G. D. Reventlow, Min Reise i Norge 1811, utg. av Johs. Elgvin 
1955, S. 43 ff. —  Reventlow var i Kongsberg fra 19.— 26. 7. —  78. Smst. S. 
19. —  79. Brev af 22. 4. 1811 til Prins Christian (Ghr. V III). —  80. Smst. —  
81. I April (jvf. Note 18). —  82. Brev af 15. 4. 1811 til Münter (NkS. Fol. 
1698). Det hedder her: „La société est morte, quoiqu’ avec des fonds assez 
conséquens, et rien ne se fait pour aucune espèce de science.“ Jvf. v. Buchs 
rosende Skildring af Selskabslivet i Drontheim i Reise durch Norwegen und 
Lappland I, 1810, S. 221 ff. —  83. 15.4. 1811 (jfr. Note 82). Jvf. L. Daae, 
Throndhjems Stifts geistlige Historie, 1863, S. 210 ff. —  84. Brev af 22. 4. 1811 
til Prins Christian (Ghr. V III). Jvf. ligelydende Dom i v. Buch, anf. Skrift, 
S. 233, og i L. Daae, anf. Skrift, S. 210 ff. (Note 83). —  85. Om disse Æn
dringer i Selskabets Forhold se: Det kgl. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter, 
IV, 1846— 59, S. 18. Smst. meddeles det, at Prins Christian ved samme Lej
lighed forhøjede sit Tilskud fra 150 til 200 Rd. —  86. Reise, II, S. 23. —
87. Brev af 7. 7. 1811 til Prins Christian (Chr. V III). Jvf. V .’s Rapport til 
Kongen om „Mineralogiske Iagttagelser langs Kysten til Vadsø.“ —  Rapporten 
selv synes tabt, men en Ekstrakt er bevaret i Brev af 18. 6. 1812 til Prins Chri
stian (Chr. V III). —  88. Smst. —  89. Reise, II, S. 104 ff. —  90. Jfr. Note 18. 
—  91. Reise, II, S. 108 f. —  92. Smst. S. 112 ff. —  93. Brev af [4. 12. 1811] 
(NkS. Fol. 1698). Saaledes om de Fundamenter til et Alter, han havde fun
det ved Kielvig, og det Trækrucifiks smst. fra, som han havde faaet til Old
sagskommissionen. Jvf. Reise, II, S. 118 og Antiqvariske Annaler, III, 1820, 
S. 93 ff. (V .’s Afhandling om Oldtids Monumenter i Norge). — Desuden fin
des i Nationalmuseets anden Afd., Arkivet, Norge, en Indberetning fra Var
gas: „Notes sur quelques monumens antiques en Norvège“. Jeg takker Mu
seumsinspektør Hermansen, der har henledt min Opmærksomhed paa denne 
Indberetning. —  94. Reise, II, S. 142 ff. —  95. Smst. S. 145 ff. —  96. Smst. 
S. 150 ff. —  97. Smst. S. 168 ff. —  98. Smst. S. 178 ff. —  99. Jvf. Note 18. —  
100. Reise, II, S. 179 ff. —  101. Smst. S. 182 ff. — 102. Smst. S. 196 f. —  
103. Smst. S. 181. —  104. Smst. S. 200. —  105. Smst. —  106. Indvalget fandt 
Sted 6 .9 . 1811 (Det kgl. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter, IV, 1846—  
59, S. xxx). —  Jvf. Brev af 18. 1. 1812 fra Prinsen ril V. og Breve af 2. 1. 
(ell. 2.?) 1812 og 18. 2. 1812 fra V. til Prinsen (Chr. V III). —  107. Breve af
2. 1. (ell. 2.?) og 18. 2. 1812 (smst.). —  108. Brev af 4. [1.] 1812 (NkS. Fol. 
1698). —  109. Breve af 7. 4. og 6. 5. 1812 til Prins Christian (Chr. V III). —  
Hverken i „Reise“ eller i Schimmelmanns Betænkning (se Note 18) omtales 
dette Besøg i Falun. Muligvis blev Rejsen foretaget uden at afvente Kongens 
Beslutning derom. —  110. Brev af 2. 1. (2.?) 1812 ril Prins Christian (Chr. 
V III). Brev af 4. [1.] 1812 til Münter (NkS. Fol. 1698). —  111. Breve af
7. 2. og 7. 4. 1812 til Münter (NkS. Fol. 1698). —  112. Brev af 18. 2. 1812 
(Chr. V III). —  113. Brev af 25.4. 1812 (smst.). —  114. Brev af 7.2. 1812
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til Münter (NkS. Fol. 1698). —  115. Naar Schimmelmanns Betænkning (jfr. 
Note 18) anfører, at V. var tilbage i Helsingborg den 2.4. 1812, er det ikke 
rigtigt. V. var i Falun fra 1.4. til i hvert Fald 6 .5 . (se Brev af 6 .5 . til 
Prinsen (Chr. V III)). I Slutningen af Maj var han tilbage i Kbh. (se Brev 
af 29. 5. til Prinsen (Chr. V III)) . — 116. Brev af 1. 8. 1812 (Olinto dal Bor
gos Arkiv, Breve fra H. Schubart). —  117. Det blev dal Borgo, der med sin 
Hustru, Louise Schimmelmann, Grev S.’s Plejedatter, fik Bolig i Brede. —  
118. Dr. Karen Callisen i Meddelelser fra Da. Geologisk Forening X, 1945, 
S. 522. — 119. Jvf. Note 93. —  120. Om dette Værk se endvidere S. 206 ff. 
— 121. I en Ansøgning af 4. 11. 1816 til Kongen (Fonden ad usus publicos, 
1816, Journal 1043) anfører V., at han har indsendt 10 Beretninger fra sin 
Rejse: Î— 4, de i Note 2 omtalte Rapporter. 5, Rapport fra Kongsberg. 6, den 
i Note 87 omtalte Rapport. 7, Arendals Jernminer. 8, Aardals Kobberminer. 
9— 10, Værkerne ved Falun og Røraas (jfr. Brev af 30. 7. 1812 til Prinsen 
(Chr. V III)). — Alle de originale 10 Rapporter synes tabte.

3. Hjemkomst og Udnævnelse til Kammerherre.
1. Jvf. S. 130. — 2. Schimmelmanns Betænkning af 2. 10. 1812. (Finans- 

collegiets Forestillingsprotokol B. 1812. Nr. 194). Jvf. S. 137, Note 18. —
3. Brev af 6. 5. 1812 til Prinsen (Ghr. V III). —  4. Brev af 1. 8. 1812 til sa. 
(smst.). — 5. Smst. — 6. Jvf. Note 2. —  7. Smst. og i Kabinetsarkivets Fore
stillingsprotokol, 2. Rk., 1812, Nr. 2119. —  8. Kabinetsarkivets Forestillings
protokol, 3. Rk., 1813, Nr. 176 b, jfr. Finanscollegiets Journal 1813, B, Nr. 967. 
Kongens Resol. faldt 7. 4. 1813 og fik tilbagevirkende Kraft fra 1. 1. 1813. —
9. Jvf. S. 146 og Brev af 4. [1.] 1812 til Münter (NkS. Fol. 1698). —
10. I Brev af 29. 1. 1813 til Hertug Vargas Machuca skriver V., at da Arve
prinsen, „der er min nære Ven,“ talte til Kongen om Kammerherreudnævnel
sen, svarede Kongen: „Jeg har allerede besluttet det.“ Smst. foreslaar V., at 
Hertugen som Familiens Overhoved takker Kongen i et fransk Brev og sender 
Antikviteter fra Herculanum og Pompeji. —  Til Gengæld kunde Hertugen faa 
Dannebrogsordenen! —  11. Brev af 2. 1. 1813 (H. S. P. Pk. III). —  12. Rente
kammerets Resolutionsprotokol 1813 A, Nr. 83. —  13. H. S. Pk. 23. —  Jvf. 
Note 10. Hertugen udtrykte overfor Münter sin Glæde over V.’s Udnævnelse 
(Brev af [Marts] 1813, NkS. Fol. 1698). —  Af Brevet fremgaar iøvrigt, at 
Schubart havde fortalt dal Borgo om den Beretning, V. havde givet ham om 
sit Liv i Brev af 30.8. 1807 (H. S. Pk. 22). —  14. Brev af 4. [1.] 1812 til 
Münter (NkS. Fol. 1698) : „J’ai entendu le mariage d’Olinto. Guai a questo 
poveretto!“ Brylluppet fandt dog først Sted 11. 7. 1812. —  15. Brev af 28. 1. 
1813 (H. S. Pk. 23). —  16. Brev af 11. 2. 1813 (H. S. P. Pk. III).

4. Forlovelsen med Fanny Münter.
1. Om V. og Frimurerne se S. 116 og Brev af 28. 12. 1810 til Vargas Ma

chuca (V-M.) med Aftale om Ciffersprog og en Seddel med en Hilsen fra 
„de italienske Dioskurer til den hellige danske Synode.“ —  Münter blev op
taget 1787, E. Schimmelmann 1778, Schubart 1815, i Livomo (Ritzau, St. 
Joh. □  Zorobabel og Frederik til det kronede Haab. Dens Historie og Medlems
fortegnelse, 1882). V. omtales ikke som Medlem af denne Loge, heller ikke i 
Det danske Frimureries Historie II, 1927, men man finder her flere af hans
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Venner, saaledes Ghr. D. Reventlow, A. W. Hauch og Prins Christian Frede
rik, der blev optaget i Ordenen 1817 og 1836 blev Generalstonnester for samt
lige Frimurerloger i Danmark. —  2. Brev af 24. 7. 1809 fra Schubart til Mün- 
ter (NkS. Fol. 1698). —  3. Brev af 27. 11. 1809 (smst.). —  4. Brev af 26. 3. 
1810 (smst.). —  5. Jvf. S. 151. —  6. Jvf. Brev af 3. 11. 1812 fra Grevinde 
Sophie Frederikke Charlotte Reventlow til Grevinde Louise Stolberg (C. B. Re
ventlow, En dansk Statsmands Hjem omkring Aar 1800, II, 1903, S. 160). —
7. Brev af 10. 8.-*810 (NkS. Fol. 1698). —  8. Brev af 23. 4. 1810 fra V. til 
Münter (smst.). —  9. Brev af 24. 3. 1810 fra sa. til sa. (smst.). —  10. Brev 
af 14. 11. 1815 fra Prinsen til V. (Chr. V III). —  11. Brev af 1. 3. 1811 fra V. 
til Münter (NkS. Fol. 1698). „Pauvre Elise! ... J’aimerais bien de pouvoir 
la prêcher un peu, comme je fis dans nos entretiens si amicals, et en même 
temps si douloureux.“ —  12. Biskop Münters Dagbog (NkS. 8°. 387ee. XVI) 
p. 64, Oktober 1811 —  das ganze Jahr 1812: „Als aber Graf Vargas aus Nor
wegen zurückkam, mit ihr sprach, und ihr des Abends vorlass, bemerkten wir 
allmählich deutlichere Kenntniss der Besserung.“ —  13. Brev af 1. 3. 1811 fra 
V. til Münter (NkS. Fol. 1698). —  14. Jvf. S. 162 f. —  15. Ifølge det i 
Note 16 anf. Brev. —  16. Overs. af Münters Brev til V., sendt af dal Borgo 
til Schubart (H. S. Pk. 22). —  17. Christina Gunilla Augusta Silfverstråle, 
ugift. Hendes Stedfader, Landshøvding J. M. Nordin modsatte sig Forbindel
sen. —  18. Fanny Münter blev konfirmeret af Sognepræst H. G. Clausen, Frue 
Kirke, 28 .4 .1813. (Indført i Nicolaj Sogns Comunionbog 1807— 13, hvor 
Sognepræsten for Frue Kirke efter dennes Brand indskrev sine Konfirmander. 
L. A .). —  19. Brev af 17. 2. 1813 (H. S. Pk. 22). —  20. Smst. — 21. Brev 
af 16. [2. 1813] (H. S. Pk. 23). —  22. Smst. —  23. Smst. —  24. dal Borgo 
til Schubart i Brev af 9. 6. 1813 (H. S. Pk. 23). —  25. Brev af 19. 2. 1813 
(NkS. 4°. 2748. Nr. 7). —  26. Se Note 16. —  27. H. S. Pk. 26. —  28. Brev 
af 25. 6. 1813 fra dal Borgo til Schubart (H. S. Pk. 23). —  29. Breve af 15. 2. 
og 16. 2. 1813 (V-M .). —  30. Gennem dal Borgo sendte Schubart den 30. 3. 
1813 Breve fra Vargas Machuca til V. og Frederikke Brun (H. S. Brevjoumal, 
Pk. 26). —  Den 10. 9. 1813 sendte Vargas Machuca to aabne Breve til V. og 
Fr. Brun under Münters Adresse, men i de bevarede Breve fra Hertugen til 
Münter er Forlovelsen ikke omtalt (NkS. Fol. 1698). —  31. Det hedder her: 
„dass sein Vetter, der Duc Vargas in Neapel keine Bürgschaft für ihn leisten 
will, dass seine Sitten in Italien sehr ausschweifend waren“ (NkS. 8°. 387ep. 
XVI, S. 72). —  Om Udtalelsen vedr. V .’s udsvævende Liv i Italien grunder 
sig paa Oplysninger fra Hertugen eller andre Forbindelser er uvist. —  32. Brev 
til Schubart af 6. 9. 1812 (H. S. Pk. 24). —  33. Jvf. S. 177 ff. —  34. Den
10. 5. 1813 begyndte Münter sine Visitationsrejser (NkS. 8°. 387ee. XVI.
S. 72). —  35. Smst. —  36. Smst. S. 73. —  37. Der kan dog ikke være frem
ført absolutte Beviser for V.’s manglende Ret til Grevetitlen, da Münter ellers 
sikkert vilde have afsløret ham. Se herom V-G., S. 120 og Note 32 smst. —
38. Se Breve fra V. til Prinsen af 28.6., 13.7., 14.8., 15.9. og 6. 10. 1813
(Chr. V III). Fra Prinsen til V. i Brevene af 21. 7. og 1. 9. 1813 (smst.). —
39. Brev af 15. 9. 1813 (smst.). —  40 Brev af 2. 8. 1813, bevaret i V.’s Brev
til Prinsen af 15. 9. 1813 (smst.). —  41. Breve af 15. 9. og 6. 10. 1813 (smst.). 
— 42. Afsnittet 14. 10. 1813— 14. 10. 1814 i Dagbogen (NkS. 8°. 387ee. XVI. 
S. 77). —  43. Münters Dagbog, Afsnittet: 14. 10. 1814, bis Ausgang des Jahres
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(smst., S. 80). — 44. Det synes, som om V. endda har haft endnu en Affære 
i Trondhjem, som var Münter ukendt. I Brev af 14. 11. 1815 fra Prins Chri
stian til V. (Chr. V III) fortæller Prinsen, at General Schmettaus Datter i 
Trondhjem, „som man havde bestemt for Dem, er blevet gift med en Køb
mand Collin.“ —  Carl J. W. Rigsgreve Schmettau, kommanderende General 
nordenfjelds 1814. —  Datteren Marie gift 22. 11. 1815 med Hofraad, Gros
serer i Trondhjem Hans Collin. —  45. Brev af 18. 11. 1814 (R. P. V, S. 167).
—  46. Münters Dagbog 1. 1. 1815— 13. 10. 1815 (NkS. 8°. 387ee. XVI. S. 
84). — V. til Prins Christian i Brev af 30. 1. 1815 (Chr. V III). —  47. Brev 
af 30. 1. 1815 (smst.). —  48. Karakteristik af V. fra ca. 1815 (smst.). —  49. 
Jvf. S. 195. —  50. Afsnittet 1. 1. 1815— 13. 10. 1815 (NkS. 8°. 387e«. XVI. 
S. 84). —  51. Brev af 10. 3. 1815 (Chr. V III). —  52. Brev af 24. 5. 1815 fra 
Grevinde Schimmelmann til Grevinde Frederikke Charl. Reventlow (R. P. V., 
S. 176).

5. Vargas og Prins Christian Frederik. Opholdet i Norge 1813— 14.
1. Direktør ved Røraas Kobberværk Bergraad Erich Otto Knoph. —  Berg

mesteren i det vestre søndenfjeldske Bergmesterdistrikt, Bergraad Christian Col
lett. —  2. Norske Rentekammerafd. Rentekammerets Resolutionsprotokol ang. 
Bjergvæsenet. 1812. Nr. 59. —  Senere blev Forst- og Jagtjunker Tillisch be
skikket til at gaa Kommissionen tilhaande i Røraas. Smst. 1813. Nr. 20. T il
lisch var ved kgl. Resol. 29. 5. 1810 sendt til Norge for at studere den norske 
Forsthusholdning. —  3. Smst. 1813. Nr. 21. —  Fra Oberbergamtet i Kongs
berg var der den 24. 12. 1812 indsendt en Række Erklæringer vedr. Grube- 
driften. Esmarch og Henckel imødegik her Briinnichs Forslag om at indstille 
Strassedriften i Juliane Maries Grube (se de udførlige Betænkninger i: Udskrivt 
af Oberbergamtets Generalbefarings Protokol. Bergverkskontorets journalsaker 
1813, den 28. 2. Riksarkivet, Oslo). Smst. findes den Betænkning, som V. paa 
Rentekammerets Opfordring afgav efter at have faaet tilsendt de norske Er
klæringer. V .’s Svar er dateret 28. 2. 1813, og han udtaler sig paa Grundlag 
af et medfølgende Kort over Juliane Maries Grube om de Arbejder, der bør 
fortsættes. Ogsaa han gaar mod Briinnichs Forslag og fremsætter nogle Planer 
til Forbedringer ved Knusemaskineme, ved Pumpeværket og ved Arbejdernes 
effektive Udnyttelse. —  4. Brev af 1. 9. 1812 (Chr. V III). —  5. Brev fra Prin
sen til V. af 12. 6. 1812 (smst.), hvor han beder denne komme næste Dag paa 
Amalienborg, saa at han kan overrække ham Nøglen til Mineraliekabinettet. 
At Mineraliekabinettet var paa Amalienborg, fremgaar af L. J. Flamand, Chr. 
V III’s Hof, 1855, S. 8. —  6. Brev af 8. 9. 1812 (Chr. V III). —  7. Jvf. V .’s 
Brev til Prinsen af 17. 9 (smst.). —  8. Iflg. specificeret Regnskab i Brev af
25. 8. 1813 fra V. til Prinsen (smst.). —  9. Smst. —  10. Brev af 28. 6. 1813 
(smst.). —  11. Smst. —  12. Breve af 13. 7. og 4 .8 . 1813 til Prinsen (smst.).
— 13. Brev af 15.9. 1813 til Prinsen (smst.). —  14/Sm st. —  Naar baade 
Sarauw og Tillisch havde forladt Røraas, var det fordi Undersøgelsen af det 
nordre Skovdistrikt var tilendebragt og Aarstiden saa vidt fremskreden, at de 
søndenfjeldske Skove ikke kunde befares før næste Aar. Sarauw havde desuden 
Ordre til at udføre en Skovundersøgelse i Christians Amt, og Tillisch rejste 
tilbage til sine Embedsforretninger i Kongsberg. (Udtog af Kommissions Pro
tokollen for Røraas Værks Undersøgelse. Bergverkskontorets journalsaker 12. 8.
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1813. Riksarkivet, Oslo). — 15. Under 26. 7. og 12. 8. 1813 indsendte Kom
missionen Beretninger om sit Arbejde (bevarede i Udskrift i Kommissionspro
tokollen, se Note 14). Hovedresultatet var, at der ikke kunde planlægges noget 
for Grubedriftens Forbedring før Skovenes Undersøgelse var afsluttet næste Aar. 
Desuden fremhævedes Vanskelighederne for økonomiske Kalkulationer under 
de usikre Pengeforhold, og for Provianteringen af Værket, da Skibsfarten var 
spærret. Endelig var det svært at finde egnet Arbejdskraft. —  Indberetningerne 
er maaske mere realistisk betonede end V.’s Forslag, men synes prægede af 
Mangel paa Energi og Initiativ. —  16. Synes tabt. —  17. Rapporten er dateret 
22. 10. 1813 og sendt til Prins Christian 11. 11. 1813 med Anmodning om at 
lade den gaa videre til Reventlow (Ghr. V III). —  18. Brev af 6. 10. 1813 
(Chr. V III). —  19. Brev af 18.8. 1813 (smst.). —  20. Breve af 13.7. og
18.8. 1813 (smst.). Det var en lille Trøst, at Bønderne havde lært at bruge 
Birkebarken i Stedet for Fyrrebarken, hvorved Brødet blev nogenlunde spise
ligt. Lav anvendte man ogsaa. —  21. Brev af 18. 8. 1813 (smst.). — 22. Brev 
af 14. 8. 1813 (smst.). —  23. Brev af 15. 9. 1813 (smst.). —  24. Brev af 6. 10.
1813 (smst.). —  25. Brev af 19. 10. 1813 fra Prinsen til V. (smst.). — 26. 
Breve af 23. 10. og 11. 11. 1813 til Prinsen (smst.). — 27. Ifølge V.’s Regn
skabsaflæggelse af 2. 6. 1814 (smst.). Prins Christian havde selv besøgt Kongs
berg den 24.8. 1813 (J. K. Bergwitz, Kongsberg I, 1924, S. 374 f.). Hans 
Indtryk havde trods den festlige Modtagelse ikke været godt, for i Brev af 
1. 9. 1813 (Ghr. V III) skriver han derom til V. og udbryder: „Quelle men
dicité!“ —  28. Brev af 18. 1. 1814 til Prinsen (smst.). —  29. Smst. — 30. Brev 
af 25. 1. 1814 fra Prinsen (smst.). — 31. Ifølge V.’s Regnskab af 2.6. 1814 
(smst.). —  32. Om de aim. hist. Begivenheder i Tiden se bl. a. A. Faye, Norge 
i 1814, 1864, —  og Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814, I-II, 
1882— 86. —  33. J. Aall, Erindringer, 2. udg. 1859, S. 341. I Prinsens Følge 
var desuden Etatsraad v. Holten, Oberstløjtnant Haffner og Løjtnant Schwartz. 
—  34. Regnskab af 2. 6. 1814 (Ghr. V III). — 35. Officiel Meddelelse af 22. 5.
1814 (smst.). —  36. Breve af 2. 6. og 21. 6. 1814 (smst.). —  37. Officiel Skri
velse af 11.4. 1814 (smst.). — 38. Brev af 21.6. 1814 (smst.). — I sa. Brev 
er der en Udtalelse, der vidner om V.’s sikre Vurdering af faglig Dygtighed. 
Det hedder her om Herman Freund, der var blevet sendt til Kongsberg 1813: 
„La perte de ce jeune ouvrier serait surtout bien sensible dans les circonstances 
actuelles.“ —  39. Brev til Schubart af 9. 4. 1814 (H. S. Pk. 23). — 40. Brev 
af 31. 7. 1814 (smst.). —  41. Hans Järtas och G. F. Wirséns Brefväxling år
1814, 1897, S. 48. — V. nævnes sammen med Biskop Bugge, der kaldes en 
Skurk; og om dem begge siges det, at de „äro förhatade i Norrige.“ — 42. [Hans 
Järta], Sändebref till Herr von Holten af en Svensk, 1814, S. 32 f. — Jeg tak
ker Overbibliotekar, Dr. W. Munthe, Oslo, der har henledt min Opmærksom
hed paa dette Sted. —  43. Glaus Pavels, Biografi, 1864, S. 409 (en Dagbogs
optegnelse fra 12. 7. 1815). —  44. Jvf. S. 136. —  45. Brev af 7. og 9. 3. 1814 
(Christian Frederik og Carsten Ankers Brevveksling 1814, udg. af C. J. Anker 
1901, S. 173). —  46. 3 .5 . 1814 (Chr. V III). —  47. Breve af 2 .4 . og 3.5. 
1814 (smst.). —  48. Brev af 3. 5. 1814 (smst.). Esmarch blev Professor i Bjerg- 
videnskab i Oslo 1814. —  49. Breve af 2. 4. og 3 .5 . 1814 (smst.). —  50. I 
Rapporten nævner V. Assessor Esmarch og Assessor Steenstrup, begge ved 
Kongsberg. Desuden Bergraad Erich Otto Knoph, Direktør ved Røraas Kob-
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berværk fra 1790— 1813, Bergraad Chr. Collett, Bergmester i det vestre søn- 
denfjeldske Bergmesterdistrikt, og Morten Klemm, Hyttemester ved Fossum 
Blaafarveværk. Denne sidste har ikke kunnet identificeres, men er vel identisk 
med Jacob L. W. Klemm, der havde denne Stilling indtil 1822. Naar han taler 
om Prof. Olavsen, menes vel Chr. Olufsen, Forfatteren og Statsøkonomen. —  
Endnu en Række underordnede norske Embedsmænd anføres. —  51. Som Bilag 
til Brev af 2. 4. 1814 til Prinsen sender V. en Kopi af Overdragelsesdokumentet 
til Interessenterne (Chr. V III). —  52. I Brevet af 2. 4. 1814 siger V. dog, at 
Esmarch udnytter Gamle Justitsgrube (smst.). —  53. Jvf. Reise, I, S. 469. —
54. I en Ansøgning til Kongen den 4. 11. 1816, hvor V. bl. a. omtalte sin 
Rapport ang. Kongsberg, skrev han, at hans Planer i denne „for nuværende 
Tid ere lagte til Grund for Minernes nu paa ny begyndte Bearbeidelse.“ (Fon
den ad usus publicos, Journal 1816, Nr. 1043). —  55. Brev af 5. 4. 1814 (Chr. 
V III). — 56. Brev af 21. 6. 1814 (smst.). —  57. Indtil Juni 1814 havde han 
modtaget sin Maanedsløn i N.V., men ansøgte ved Brev af 2. 6. til Prinsen 
(Chr. VIII) om at faa Lønnen udbetalt i Sølvværdi og med tilbagevirkende 
Kraft til 1. 11. 1813, da han ellers ikke kunde eksistere paa sine Dagpenge, der 
var 5 Rd. N.V. —  Han maa da have faaet baade Maanedsløn og Dagpenge 
konverteret til Sølvværdi. — 58. Brev af 8 .9 . 1814 (Ch. V III). —  59. Om 
d<*n sidste Tid i Norge se Christian V III’s Dagbøger, udg. ved A. Linvald, I, 
1943, S. 439 ff. —  60. Smst. S. 445 ff. — 61. Smst. S. 450. —  62. Brev fra 
Prinsen til V. af 29. 11. 1814 (Chr. V III). —  63. Brev af 22. 12. 1814 (smst.).
— Det synes, som om Prins Christian kun betroede sig til V. og til C. H. Holten 
(se C. H. Holtens Optegnelser, „Memoirer og Breve“ XI, 1909, S. 98). —
64. Brev af 27. 12. 1814 (Chr. V III). —  65. Smst. —  66. Rentekammerets dan
ske Resolutionsprotokol, 1814, A, Nr. 203. —  67. Smst. B, Nr. 240. —  Dagen 
efter, den 7. 7., holdt Oldsagskommissionen Møde, og Overhofmester A. W. 
Hauch meddelte, at Grev V. var af Kongen udelukket af denne Kommission, 
hvis Medlem han var. (Oldsagskommissionens Mødeprotokol, Nationalmuseet). 
Velvilligst meddelt mig af Museumsinspektør, mag. art. V. Hermansen. — 68. 
Pensionen ophørte fra Juni 1814 (Finanskollegiet, Journal B, 1815, Nr. 947 
med Bilag). —  69. Brev af 24. 5. 1815 fra Grevinde Schimmelmann til Grev
inde Frederikke Charl. Reventlow (R. P. V., S. 176). —  70. Breve af 29. 11.,
6. 12., 13. 12. 1814 (Chr. V III). —  71. Brev af 13. 12. 1814 (smst.). —  72. 
Brev af 16. 12. 1814 (smst.). —  73. Brev af 24. 12. 1814 (smst.). —  74. Smst.
— 75. Brev af 16. 5. 1815 (smst.). —  76. I Brev af 6. 1. 1815 til Prinsen be
der V. om Tilladelse til Offentliggørelsen, og denne meddeler ham den i Brev 
af 3. 2. 1815 (smst.). —  77. Brev af 6. 12. 1814 (smst.). —  78. Breve af 13. 12. 
og 24. 12. 1814 til Prinsen og fra denne til V. 16. 12. 1814 (smst.). —  79. Brev 
af 6. 3. 1815 (smst.). — 80. Breve af 16. 12. 1814 fra Prinsen til V. og fra V. 
til Prinsen af 7. 9. 1815 (smst.). —  81. Brev af 26. 11. 1814 (smst.). —  82. 
Brev af 13. 12. 1814 (smst.). —  83. Brev af 30. 1. 1815 (smst.). —  84. Brev 
af 3. 2. 1815 (smst.). —  85. Brev af 26. 11. 1814 (smst.). —  I Brev af 14. 2. 
1815 (smst.) hedder det, at Søvnløsheden nu er forbi, og at Fanny er død for 
ham. —  86. Brev af 29. 11. 1814 (smst.). —  87. Brev af 16. 12. 1814 (smst.).
— 88. Brev fra Charlotte Schimmelmann til Frederikke Charl. Reventlow af 
28. 11. 1814 (R. P. V, S. 168). —  89. Brev af 6. 12. 1814 (Chr. V III). Johan 
Caspar Herman Wedel Jarlsberg, norsk Statsmand. Den her omtalte Episode
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refereres i A. Faye, Norge i 1814, 1864, S. 202. —  90. Brev af 29. 11. 1814 
(Chr. V III). —  91. Brev af 30. 1. 1815 (smst.). —  92. Dansk Adel og Borger
stand, I, 1916, S. 80 f. —  93. Rentekammerets Resolutionsprotokol 1815, A, 
Nr. 17. —  94. Brev af 14.2. 1815 (Chr. V III). —  95. Brev af 3 .2 . 1815 
(smst.). —  96. Brev af 10. 6. 1815 (smst.). —  97. Brev af 24. 6. 1815 (smst.). 
—  98. Rentekammerets Resolutionsprotokol, 1815, A, Nr. 116. —  99. Kabinets
arkivets Forestillingsprotokol, II, 1815, Nr. 169. —  Samtidig fik han udbetalt 
Forskellen af Bankkursen mellem Sølv- og Navneværdi af sin mdl. Understøt
telse i Norge fra 1.8. 1813 til 1.5. 1814. Han havde indgivet Ansøgning til 
Kongen herom den 4. 5. 1815 og fremhævet det uretfærdige i, at Finanskolle
giet ikke havde villet betragte ham som Embedsmand med Ret til Udbetaling 
i Sølvværdi, skønt han var sendt til Norge som Medlem af en Kommission, der 
var udnævnt af Kongen. (Finanskollegiet. Journal B. 1815. Nr. 947. Bilag).

2. KAPITEL: A ARENE 1815— 16

1. Slaglille Præste gaard.
1. Brev af 24. 5. 1815. (R. P. V, S. 176). —  2. Brev af 3. 8. 1815 fra V. 

til Charlotte Schimmelmann (Schimmelmann, Pk. 44). — 3. Brev af 6. 3.
1815 (Chr. V III). —  4. Brev af 18. 1. 1816 (smst.). —  5. Brev af 25. 5.
1816 (smst.). —  6. Ved Audiensen hos Kongen i Juni (Brev af 10. 6. 1815 
(sm st.)), og i September sa. Aar (Brev af 21. 9. 1815 (smst.)). — 7. Breve 
af 3. 8. og 21. 12. 1815 (Schimmelmann, Pk. 44). — 8. Brev af 24. 6. 1815 
(Chr. V III). —  9. Brev af 16. 6. 1815 til V. (smst.). — 10. Brev af 27. 7. 
1815 (smst.). —  11. Brev af 16. 11. 1815 (smst.). —  12. Smst. — 13. Rang
skatten blev ham eftergivet for 1815 (Rentekammerets Resolutionsprotokol 
1816, A, Nr. 62). —  14. Brev af 18. 1. 1816 (Chr. V III). —  15. Brev af
24. 8. 1815 (smst.). —  16. Brev af 21. 9. 1815 (smst.). —  17. Brev af 2. 9. 
1815 til V. (smst.). —  18. Kommissionen f. Oprettelsen af et Museum for 
Naturvidenskaberne. Sager til Kommissionens Forhandlingsprotokol, 30. 3. 
1816, Nr. 55. —  19. Smst. 30. 4. 1816, Nr. 58. —  Wad var gift med Morten 
Briinnichs Datter og derfor næppe venligt stemt mod V. —  20. Ved Reskr. 
af 14. 5. 1816 (smst. Nr. 63). —  21. Se S. 253. — 22. Den 9. 7. 1816 ud
nævntes G. Garlieb til økonomisk Administrator ved Porcelænsfabrikken (Kgl. 
Porcelænsfabrik, Administrationens Korrespondancesager 1815— 17, Nr. 1747. 
L. A.). — 23. Brev af 25. 5. 1816 (Chr. V III). — 24. Brev af 1. 6. 1816 
(smst.). —  25. Brev af 22. 6. 1816 (smst.). Udnævnt blev den tidl. Kammer
sekretær Johan Hansteen, jvf. C. H. Holtens Optegnelser, „Memoirer og 
Breve“ XI, 1909, S. 96. —  26. Brev af 10. 2. 1816 (Chr. V III). — 27. Brev 
af 16. 5. 1815 (smst.). —  28. Brev af 16. 6. 1815 til V. (smst.). —  29. Brev 
af 27. 7. 1815 (smst.). Hos Overpræsident Urne traf han Stiftamtmanden i 
Aarhus, Lensbaron F. Güldencrone og hans Frue, der ved Ankomsten fra Norge 
til Aarhus havde modtaget Prins Christian og hans Følge med stor Hjertelig
hed. Nu havde Familien forandret sig meget baade i Ydre og Elskværdighed, 
og V. formodede, at det sidste kom af, at han ikke mere var i Prinsens Nærhed ! 
—  30. Brev af 24. 8. 1815 (smst.). —  31. I November 1815 (Brev af 9. 11. 
1815, smst.) og i Maj 1816 (Brev af 7. 5. 1816, smst.). —  Efter det første
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Besøg skrev Prinsen til V. (14. 11. 1815, smst.), at Schubart og „son Servi
teur très humble“ havde rost V. for hans Flid og sagt, at han levede som en 
filosofisk Eneboer, en sand Malteserridder. —  32. Jvf. S. 176.

2. Vargas3 Søn og Fru Dannemand.
1. L. A. — 2. I Da. biografisk Leksikon, 2. Udg., XXV, S. 130 oplyses det, 

at Grev Alphonso V. var født 29. 10. 1816 i Roskilde. Artiklens Forfatter, 
Statsraad Koefoed, har meddelt, at denne Opgivelse stammer fra Enkegrevinde 
Ida Vargas. Samme Dato og Aar, med samme Kilde, paa Gravstenen paa 
Assistens Kirkegaard, romersk-katolsk Afd. Kirkebøgerne for samtlige Sogne i 
og ved Roskilde er gennemset uden Resultat. Den forkerte Dato kan skyldes, 
at Grev Alphonso maaske har fejret sin Fødselsdag efter russisk Tidsregning 
(10. Nov. — 29. Okt.). Det urigtige Aarstal og Fødested skyldes da muligvis 
Fejlhuskning af hans ikke danskfødte Enke. —  3. Flinterup Kirkebog angiver, 
at hun døde 30. 1. 1816 og blev begravet 6. 2. 1816. „Til Huse hos Gartner 
Schmidt i Flinterup“. Hendes Alder angives til 22 Aar, men kan højst have 
været 21, da hun paa Folketællingslisten fra 1801 anføres som 5 Aar. — 4. 
Ved kgl. Bevilling af 15. 1. 1817 (Danske Kancelli, 2. Dept., Registrant, 1817, 
Nr. 72). I Bilaget findes V.’s Ansøgning og Kancelliets Betænkninger. V. 
udtalte, at han ønskede at opfylde sine Pligter „imod dette under Egteskabs 
Løfte avlede Barn, (hvis Moders alt for tidlige Død allene hindrede Egteska- 
bets Fuldbyrdelse“, saa at Barnet kunde opnaa „alle de Rettigheder, med 
Hensyn til mig hans Fader, som et i lovligt Egteskab avlet Barn tilkommer, 
og at han i Følge deraf maatte udslettes af den vedkommende Lægds Rulle, 
hvori han nu som født paa Landet, er bleven indført. I øvrigt anseer jeg det 
som en Selvfølge, at Barnet, hvis Moder var Luthersk, bliver opdraget i den 
Lutherske Religion“. Af Betænkningerne fremgaar det, at der har været 
nogen Tvivl, om Barnet skulde legitimeres saaledes, at det fik alle lovlige 
Rettigheder med Hensyn til Faderen alene, —  hvad V. havde ansøgt om — , 
eller om det skulde legitimeres i al Almindelighed, saa at det ogsaa indtraadte 
i Familiens Rettigheder. Da V.’s Slægt boede i Udlandet, og han ikke var 
optaget i den danske Adelstand, mente Kancelliet at kunne bevilge den videre- 
gaaende Legitimation. —  5. Skiftepap. —  6. Smst. —  7. Anf. Værk, XXV, 
S. 130. —  8. Jvf. Personalhist. Tidsskrift, 3. R., VI, 34 og M. H. Rosenørns 
Arkiv, E., Udkast. —  9. Stemanniana i Rigsarkivets Haandskriftsamling, Dansk- 
norsk Personalhistorie. —  10. Hovedministerialbogen f. Tyrstrup Sogn 1816. 
I Kontraministerialbogen er 27. Marts rettet til 27. Juli, antagelig ved en 
Fejltagelse (velvillig Oplysning fra Landsarkivet f. de sønderjydske Lands
dele). —  De hos Bering Lüsberg i „Kvinder i dansk Historie“, 1916, citerede 
Breve beviser til Evidens, at Fødslen har fundet Sted i Aarets første Maaneder.
— 11. Fru Dannemand var døbt Andersen (Rafsted). —  12. Anf. Værk, S. 
49 ff. Bering Lüsberg har mærkeligt nok ikke søgt Oplysninger i Tyrstrup 
Kirkebog. — 13. Smst. S. 111. —  14. Smst. S. 88. —  15. Smst. S. 74. — 16. 
Jvf. S. 195. —  17. Skifteprotokol f. Sorø Birk, Sorø Amt, 1811— 21 (L. A .).
— 18. Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotokol, Nr. 5, 1830 (L. A .). Han 
døde 31. 1. 1830 paa et Kvistværelse i Lille Kongensgade Nr. 65, og hans 
Efterladenskaber bestod af en gammel Høvlebænk, nogle gamle Skeer og 
nogle „usle“ Arbejdsklæder. Den afdødes Hustru, fra hvem han var separeret,
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levede ifølge Værtindens Udsagn ogsaa i yderste Armod. —  19. Jvf. Note 4. 
—  20. Skifteprotokol f. Sorø Birk, Sorø Amt, 1811— 21 (L. A .). — Joh. 
Christopher Schnabel, Postmester i Sorø fra 11. 6. 1815, døde 27. 9. 1827, 
43 Aar gammel. Hans Ægteskab med Frederikke, f. Olsen, var barnløst. —
21. For de her meddelte Oplysninger takker jeg nu afd. Statsraad C. A. Koe
foed, der var en mangeaarig Ven af Grev Alphonso Vargas. —  22. Statsraad 
Koefoed fik af Grevinden overdraget det Hverv at skænke Portrætterne til 
offentlige Samlinger i Danmark, og det skyldes hans Initiativ, at Briinnichs 
Maleri af Grev V. nu hænger paa Zoologisk Museum, medens det formodede 
Portræt af Fru Dannemand findes paa Frederiksborg. —  23. O. Andrup, Ka
talog over de udstillede Portrætter og Genstande paa Frederiksborg, 2. Udg., 
1943, Nr. 5831. —  24. Brev fra V. til Lund, dateret Siena 1. 2. 1809 (Nyere 
Brevsamling, D., Kgl. Bibi.). —  25. Jvf. S. 35 ff. — 26. NkS., 4°, 2055 f., II. 
En Anbefalingsskrivelse for J. L. Lund til Cav. Bellanti Piccolomini i Siena. 
Lund rejste i Italien 1816— 19. —  27. Hun var født Jackson. —  28. Lunds 
Dagbog (NkS., 4°, 2055 f.). —  29. Brev af 15. 2. 1817 til Prinsen (Chr. V III).

3. KAPITEL: AARENE 1816— 18

7. „Reise nach dem Hohen Norden“.
1. Breve af 18. 1., 6. 2. og 10. 2. 1816 (Chr. V III). —  2. Manuskriptet 

havde været opbevaret hos Mineralogen J. B. Beurard og blev tilbagesendt ved 
Hofdame, Frk. Walterstorffs Hjælp (Breve af 19. 12. 1816 og 15. 2. 1817, 
smst.). —  3. Fonden ad usus publicos, 1816, Journal Nr. 1043. V. lovede at 
tilbagebetale Halvdelen efter et Aar og anden Halvdel efter 2 Aars Forløb. —
4. Kabinetsarkivets Forestillingsprotokol, 2. R., 19. 12. 1816, Nr. 1164. Fon
dets Direktion foreslog, at V. skulde have et Forskud af 900 Rd. Navneværdi, 
som i 1818 indeholdtes med 75 Rd. N. V. maanedlig, og Kongen bemyndigede 
den 24. 12. 1816 Møsting til at ordne Sagen saaledes. — 5. Brev af 20. 7. 
1818 (Chr. V III). —  6. Brev af 16. 11. 1818 (smst.). —  7. Bogens Titel er 
den samme som Undertitlen paa v. Buch, Reise durch Norwegen und Lappland, 
I— II, 1810. —  Bogen skulde have været udstyret med 15 Stik, udførte af 
H. Wendt. Disse er bevarede i det kgl. norske Videnskabers Selskabs Bibliotek 
i Trondhjem, men har vel været for kostbare at faa reproducerede. — Som 
Honorar modtog V. enten 4 Taler sachsisk kontant pr. Ark eller for 5 Taler 
sachsisk i Bøger. Det blev ialt 291 Gylden kontant og Bøger for 74,3 Gylden 
(Brev af 25. 11. 1820 fra V. til en tysk Forretningsforbindelse, Reinherz 
(Abr. Nr. 2255). —  8. Revue encyclopédique, VII, 1820, S. 330 f. — 9. 
Leipziger Literatur-Zeitung, 1820, Sp. 1393 ff. —  10. Allgemeines Reper
torium, 1820, I, S. 162. —  11. Jvf. S. 139. —  12. J. F. L. Hausmann, Reise 
durch Skandinavien I— V, 1811— 18. — L. v. Buch, Reise durch Norwegen 
und Lappland I— II, 1810. — 13. Magazin f. Naturvidenskaberne II, 1823. 
— 14. Den benyttes saaledes i det store topografiske Værk: Norges Land og 
Folk, I— XX, 1885— 1905 og citeres udførligere i Carl Huitfeldt, Norge i 
andres Øine, 1932, S. 130ff. —  15. Dr. phil. Karen Callisen (Meddelelser 
fra Dansk Geologisk Forening, X, 1945, S. 522). —  16. Brev af 9. 9. 1946. —  
Overbibliotekar, Dr. phil. W. Munthe, Oslo, udtaler i Brev af 14. 2. 1948, at
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han „har sjelden stott på en mer pålitelig og vel underbygget reiseskildring i 
samtiden“.

2. „Om Vulcaniske Producter fra Island“ . — Naturalie kabinettet s Vækst.
1. Brev af 25. 5. 1816 (Chr. V III). —  2.Brev af 22. 6. 1816 (smst.). —

3. Jvf. S. 194 og 196 f. En Middag hos Grev Schimmelmann efter V.’s Til
bagevenden til Kbh. er med vanlig Malice skildret af Olinto dal Borgo i Brev 
af 10. 7. 1816 til Schubart (H. S. P. III). Stemningen var trykket, men „Var
gas étoit malheureusement de trop belle humeur. —  Il n’eut pas l’esprit de 
ne pas trop en avoir“. Grevinden var dog venlig mod ham „malgré que la 
foudre grondeoit“. —  4. Brev af 10. 12. 1816 (Chr. V III). —  5. Brev af
22. 6. 1816 (smst.). —  6. Brev af 10. 12. 1816 (smst.). —  7. Amtmand over 
Island 1810— 19, Stiftamtmand 1813— 19. — 8. Breve af 15. 2. og 11. 3. 1817 
(Chr. V III). — 9. Alexandre Brongniart gav 1813 den første klare Klassi
fikation af Bjergarter.—  10. Se Note 9. —  11. A. G. Werner, Prof, i Mineralogi 
i Freiberg. — 12. Jvf. S. 229 f. Breve af 3. 10. 1819 og 13. 3. 1821 (Ghr. 
V III). — 13. Om Vulcaniske Producter fra Island, 1817, S. 16 f. —  14. Brev 
af 11. 3. 1817 (Chr. V III). — I sit Svarbrev af 20. 3. 1817 siger Prinsen, at 
Bogen er som skrevet af en Indfødt. —  15. Dansk Litteratur-Tidende 1819, 
Nr. 10— 1J. Det kritiserede Systems er Brongniarts grundlæggende System 
fra 1813, jvf. Note 9. —  16. G. Garlieb, Island, 1819, S. 132. —  17. Goethe, 
Werke, 4. Abt. Briefe, XL, 1907, S. 19. — 18. Brev af 10. 6. 1817 (Chr. V III). 
I sa. Brev fortæller V., at Prof. J. S. Schweigger i München vil skrive en Ar
tikel om Bogen i sit Tidsskrift „Journal für Chemie und Physik“, og at det ty. 
Tidsskrift „Isis“ skal have kaldt den en interessant Udvidelse af vore Kund
skaber om Vulkaner og Island. —  Begge her nævnte Artikler er søgt forgæves.
— 19. Leonhard, Taschenbuch für die gesammte Mineralogie, 1817, S. 587.
— 20. Smst. 1819, S. 105 ff. — 21. Breve af 10. 6. og 18. 8. 1817 (Chr. V III).
— 22. A. L. Z. 1818, S. 476 ff. —  Göttingische gelehrte Anzeigen 1818, S. 
1279 f. — 23. Revue encyclopédique, III, 1819, p. 360. —  Bogen blev ogsaa 
sendt til Hertug Vargas Machuca med Resumé til eventuel Indrykning i 
ital. Tidsskrifter (Brev af 1. 5. 1817, V-M .). —  24. Jvf. S. 57 og S. 77 ff.
— 25. Anf. Værk, S. 48. —  26. Fonden ad usus publicos, Kongelige Resolu
tioner 1818— 19, Nr. 22 a, 27. 4. 1818. Jvf. V .’s Fremstilling i Brev af 5. 5. 
1818 (Chr. V III), hvor Instrumenter som Kronometer, Barometer, Hygro
meter, Kompas omtales som nødvendige. — 27. Se det i Note 26. anf. Brev 
af 5. 5. 1818. — 28. Smst. —  29. Brev af 13. 5. 1818 fra Prinsen til V. (Chr. 
V III). — 30. Brev af 23. 5. 1818 (Chr. V III). — Skovrødgaard ejedes af 
Justitsraad Hans Schmith fra 1808— 23 (Hørsholm Birk, Skøde- og Pante- 
protokol f. 11. 4. 1823, L. A .). —  31. Brev af 19. 4. og 23. 5. 1818 (Chr. 
V III) „sous un titre quelconque, Elle ferait un grand aide de charité envers 
son pauvre ami“. —  Et Forskud paa 900 Rd., bevilget 24. 12. 1816 skulde 
tilbagebetales i 1818 (se S. 206, Note 3 og 4 ), men V. ansøgte nu om at faa 
Afbetalingen udsat til 1819, hvor han ventede Penge for sin Norges-Beskrivelse 
(Finansdeputationen, Forestillingsprotokol 20. 1. 1818, Nr. 22). Kongen 
bifaldt dette 3. 2. 1818 (smst.). —  32. Brev af 24. 1. 1818 (Chr. V III). —
33. Brev af 8. 2. 1818 fra Prinsen (smst.). —  34. Brev af 24. 1. 1818 (smst.).
— 35. Brev af 19. 12. 1816 (smst.). —  36. Brev af 15. 12. 1816 til V. fra



394 —

Prinsen (smst.). Prinsen beder her om at faa sendt 600 af de indkøbte Kasser 
for at faa Orden paa „sin udsøgte Samling“. —  37. Breve af 22. 6. 1816 og
24. 1. 1818 (smst.). —  38. Breve af 3. 8. 1816, 24. 6. og 18. 8. 1817, 19. 4. 
og 23. 5. 1818 (smst.). —  39. Brev af 24. 1. 1818 (V-M .). —  40. Brev af 
24. 4. 1817 (Chr. V III). —  Fra Færøerne sendte Pastor Niels Lassen Holm 
Krystaller og Dr. J. H. Bredsdorff bragte 16 Mineraler fra Harzen og Schle
sien (Brev af 25. 7. 1818 til sa. (smst.)). —  41. Brev af 24. 4. 1817 (smst.). 
Om dal Borgos planlagte Rejse ül Brasilien udtalte V. sig ret ondskabsfuldt 
i Brev til Prinsen af 7. 5. 1816 (smst.). V. havde iøvrigt selv ønsket at blive 
sendt derover og nævnes af dal Borgo som dennes Konkurrent (Brev til Schu- 
bart, Febr.— Marts 1817. H. S. P. Pk. III). —  Resultatet af dal Borgos Rejse 
til Brasilien blev ikke Mineraler eller Ædelstene, men Fugle og Insekter (Brev 
af 10. 11. 1821 (Chr. V III )) . —  42. Brev af 8. 2. 1818 til V. (smst.). —  
43. Brev af 10. 2. 1818 (smst.). Jvf. S. 199. —  44. K. L. Giesecke var baade 
ved sin eventyrlige Livsbane og sine Evner som kyndig Indsamler af Mineraler 
beslægtet med V. (Se Meddelelser om Grønland XXXV, 1910, S. if f .) . —  I 
Anledning af den her nævnte Gave paa 378 Stk. grønlandske Mineraler til det 
kgl. Museum bad Kommissionen for det naturvidenskabelige Museums Opret
telse Kongen om Tilladelse til at overbringe Giesecke dennes Tak, hvad Kon
gen bifaldt den 23. 5. 1818, (Kommissionen til Oprettelse af et kgl. Museum 
f. Naturvidenskaberne, 1796— 1829. Sager til Kommissionens Forhandlings
protokol, Nr. 1— 145, 1812— 20). V. havde saaledes Ret i, at det var en 
beskeden Belønning, der blev Giesecke til Del. —  45. Brev af 10. 2. 1818 
(Chr. V III). —  46. Brev af 9. 2. 1818 (smst.). —  47. Breve af 12. 2. og 1. 3.
1818 til V. fra Prinsen (smst.). —  48. Jvf. S. 83 f og S. 88 ff. —  49. Brev 
af 25. 7. 1818 (smst.). —  50. Brev af 29. 4. 1819 (Kommercekollegiet. Han
dels- og Konsulatsfaget. Cagliari 1800— 25. Indkomne Rapporter fra Kon
sulerne). —  51. Jvf. Brev af 18. 5. 1821 (Chr. V III), —  først da er Kasser 
og Blomster opsporede i Hamburg. —  52. Breve af 20. 7. 1818, 28. 2., 29. 4., 
28. 7 og 4. 12. 1819, 12. 2. 1820 (sa. Kilde som Note 50). Med Brev af 28. 7.
1819 sendes vedlagt et Brev til V. „aux Isles de Varin“ ( !), men dette er tabt.
— 53. Brev af 16. 12. 1818 (Chr. V III). V. fortæller, hvorledes Navoni illu
minerer hvert Aar paa Kongens Fødselsdag og er gæstfri mod de danske Kap
tajner. Det anføres desuden, at Konsulen er af fornem Familie og har en Bro
dér, der er Erkebiskop i Cagliari. —  54. Smst. I Brev af 28. 12. 1818 fore- 
spurgte Prinsen Schubart, om Navoni fortjente at blive dekoreret (Abr. Nr. 2).
—  Ogsaa V. havde i Brev af 20. 2. 1818 (H. S. Pk. 22) til Schubart bedt 
denne hjælpe Navoni til en Orden „autrement il ira en folie à coup sur“. Men 
Schubart har aabenbart ikke ønsket at støtte Konsulens Ønske.

3. Geologiske Undersøgelser paa Fakse, Stevns og Møns Klint
samt Bornholm i Sommeren 1818. —  Vargas og H. C. Ørsted.

I Brev af 19. 4. 1818 (Chr. V III) fortalte V. om den værdifulde Samling
Krystaller, der var kommet fra Menge i Hanau, af Pingel vurderet til 1000 fl. 
Der er intet at give til Gengæld. —  Leonhard bebuder ny Sending og vil gerne 
have Kridtformationer fra Møn. I Brev af 12. 6. 1818 (smst.) nævnes den 
Gæld, man har til Monticelli, Napoli, til det kgl. Akademi i Turin og til Ricca 
i Siena. —  2. Brev af 7. 6. 1818 til V. (Chr. V III). Prinsen sendte 100 Rd.
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som Gratifikation og vilde give 300 Rd. til Rejsen til Møn, Fakse og Stevns. 
Han raadede til at tage et aim. Pas samt et Brev fra Godsejer Jacob Scavenius, 
der ejede Klitterne og skulde give Tilladelse til Undersøgelserne. —  At denne 
gav alle nødvendige Adresser, meddelte V. Prinsen i Brev af 24. 6. (smst.).
— 3. Brev af 12. 6. 1818 (smst.). —  4. Brev af 2. 11. 1818 fra Prinsen (smst.) 
taler om en Apoteker, Medicinalraad Driiger i Pyrmont, der har skænket ad
skillige Forsteninger fra Bjergene, og om Prof., Dr. med. Leopold Gmelin i 
Heidelberg, der har lovet Mineraler fra Baden og Schwarzwald. —  5. Om 
Bornholms Stenkulsbrud se F. Thaarup, Bornholms Amt, 1839, S. 236— 66.
—  6. Breve af 24. 6. og 20. 7. 1818 (Chr. V III). V. rejste den 8. 7. og var 
tilbage 18. 7. Fra Møn havde han 2, fra Fakse 3 og fra Stevns 2 Kasser. —
7. Brev af 12. 6. 1818 (smst.). —  8. Brev af 26. 8. 1818 (smst.). — 9. Brev 
af 2. 11. 1818 (smst.). Gaven til Herlufsholm var V .’s egen Idé, og desuden 
havde Grev Schimmelmann faaet 5 Lerprøver fra Bornholm til Undersøgelse 
vedr. Fajancefabrikken i Gudumlund (jvf. Brev af 3. 10. 1818 (smst.)). —
10. Brev af 26. 8. 1818 (smst.). —  11. Breve af 26. 8. og 2. 11. 1818 (smst.).
— 12. De opholdt sig paa Bornholm fra 13. 9. til 16. 10. 1818, og deres Rap
port er dateret 30. 12. 1818. Bogen: Ørsted og Esmarch, Beretning om en 
Undersøgelse over Bornholms Mineralrige, udført 1818, udkom 1819. —  13. 
Anf. Værk S. 68 ff. —  14. Smst. S. 45 ff. —  15. Brev af 13. [12.] 1818 
(Chr. V III). — 16. I Brev af 2. 11. 1818 (smst.). —  17. Saaledes Dr. phil. 
Karen Gallisen, der siger, at V .’s Karakteristik er rigtig: Kullene er ikke 
Stenkul, men nærmest smuldrende Brunkul af daarlig Kvalitet, og hverken 
Kul ell. Lerjernsten findes i tilstrækkelig Mængde. Tilmed er Lejringsforhol
dene ugunstige. Ørsteds og Esmarchs Planer om Kul- og Jernudvinding paa 
Bornholm viser deres Mangel paa geologisk og teknisk Indsigt. Dr. Gallisen 
hævder, at en senere Tids Opfattelse af V. vilde være bleven bedre, hvis han 
havde turdet tillade sig at offentliggøre den Kritik, han sendte Prins Christian. 
Desuden fremhæver hun, at V.’s Bedømmelse af Leret som det industrielt 
bedste, ogsaa er rigtig, men heller ikke dette staar i V .’s Bog om Bornholm. —
18. Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig Afd., VII, 1838,
S. 5 ff. — 19. Rawert & Garlieb, Bornholm, 1819. —  20. Anf. Værk, S. 152.
— 21. Breve af 2. 11. 1818 og 13. 2. 1819 (Chr. V III). —  22. Til Kongen,
20. 2. 1821. — 23. Englænderen David Coulthard havde den 24. 2. 1819 
faaet kgl. Bevilling paa at oprette et Jernværk og Stenkulsbrud paa Bornholm, 
og der aabnedes ham en Kredit paa 15.000 Rd. til Dækning af foreløbige 
Udgifter. Han haabede at udvinde Jem „sowohl Gusz- als Stangeneisen, 
und den Umständen nach auch Stahl.“ (Rentekammeret. Bornholms Rente- 
skriverkontor. Indbydelser til et Interessentskab i et Stenkuls- og Jernværk 
paa Bornholm af D. Coulthard. 1820). —  Foretagendet mislykkedes, og Pri
vilegiet blev frataget C. 1824, hvor denne maatte tilbagebetale 4000 Rd. til 
den kgl. Kasse (F. Thaarup, Bornholms Amt, 1839, S. 240 f). —  24. Politie- 
vennen, 2. 3. 1822. —  25. Dagen, 1822, Nr. 73. —  26. I et Brev til A. S. 
Ørsted af 11. 5. 1823 udtaler H. C. Ørsted sig om Striden, og ogsaa her 
trækker han i Land (Breve fra og til H. C. Ørsted, II, 1870, S. 76). —  27. 
I Ørsted og Esmarch, Beretning om en Undersøgelse over Bornholms Mineral
rige, udført 1819, 1820 (altsaa Aaret efter den først udgivne Beretning) siger 
Forf. S. 52 f., at Hausmann i Skaane har fundet en Jernsten, som han skelner
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fra Lerjernsten og kalder Sphærosiderit. De Prøver, han har set af bornholmsk 
Jernsten, finder han af fuldstændig sa. Slags. I Tyskland bruges den Slags 
Jernmalme med Fordel og forekommer ofte ledsaget af Stenkul, hvad Haus
mann ogsaa har bemærket. —  28. Højesteretsdom af 20. 2. 1828 (Statstidende, 
1828, Nr. 41, Tillæg med Højesteretsdomme, S. 1). —  29. J. F. Schouw, Et 
Par Ord til Publicum i Anledning af Krigs-Assessor Schäffers Angreb paa 
Professor Ørsted, [1825], viser gennem Citater Schäffers Ukyndighed. V. 
omtales ikke af Schouw. —  Schäffer anlagde Injurieproces mod Schouw, men 
denne blev frikendt af Højesteret. —  30. Brev af 15. 6. 1822 (Chr. V III).
—  31. Allerede 1816 havde V. i Brev af 6. 2. (Chr. V III) erklæret, at Ørsted 
ikke var nogen heldig Eksperimentator ved kemiske Forsøg, skønt han havde 
Geniets store Udsyn. At V. ikke yndede Ørsteds Personlighed, fremgaar dels 
af den anførte Kritik, dels af hans Udtalelse om hans „Pergamentsansigt“ 
(Brev af 1. 10. 1821, smst.). —  32. I Leonhard, Taschenbuch für Mineralogie, 
1825, I, S. 158, aftrykkes et Brev fra V. af 9. 10. 1824, hvor han hævdede, at 
baade Brongniart og Steffens under deres Besøg i Kbh. 1824 havde erklæret 
Jernstensformationerne paa Bornholm for det sa. som det eng. ironsand. —  
33. Brev af 11. 1. 1822 (Chr. V III). V. sender en Prøve af Cerium fluaté, 
der kun er „en Opdagelse af Ørsted“, da Berzelius lige har meddelt V., at 
Ceriet (som Berzelius havde fundet og navngivet) kun er mekanisk blandet 
med chaux fluatée. —  34. Taschenbuch f. Mineralogie 1820, S. 40— 64. Af
handlingen om Bornholm smst. S. 3— 39. —  35. I Brev af 16. 11. 1818 
(Chr. V III) fortæller V., at Iagttagelserne om Bornholm skal trykkes i Leon
hards Tidsskr., og at Anmærkningerne over Møn, Stevns og Fakse er færdige, 
skal tilstilles Kongen og saa trykkes. —  Denne Rapport til Kongen synes ikke 
bevaret. —  36. Jvf. Note 19.—  37. Den her anførte Bedømmelse af V.’s Arbejde 
om Bornholm er meddelt mig af Dr. phil. Karen Callisen. —  38. Anf. Værk, S. 
109— 10. —  39. Anf. Værk. V, 1828, S. 297. —  40. Anf. Værk, 1820, Sp. 336.
— 41. Allgemeines Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur, 
1820, IV, S. 114. —  42. Se S. 221. —  43. Søren Abildgaard, Beskrivelse over 
Stevens Klint, 1759. — Sa., Physisk-mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint, 
1781. —  H. Steffens, Geognostisch-geologische Aufsätze, 1810. —  44. Saaledes 
omtalte han dem i sin Afhandling. —  45. I Brev af 8. 8. 1823 (Chr. V III) hed
der det, at Paludans Kort „est erronnée d’un bout à l’autre, surtout quant aux 
distances et à l’emplacement des noms“. —  46. V. Hintze, Anf. Værk, S. 138 f.

4. KAPITEL: AARENE 1819— 21

/. Rejsen til Færøerne 1819— 20. Hjemkomst.
1. Fonden ad usus publicos, Resolutionsprotokol 1818, Nr. 22 a, Brev af

13. 12. 1818 til Møsting. —  2. Brev af 13. 12. 1818 (Schimmelmann, Pk. 44). 
— 3. Brev af 13. 12. 1818 (Dankwarts Papirer, Pk. 37). — 4. Brev af 13. [12.] 
1818 (Chr. V III). —  5. Brev af 7. 1. 1819 (Collin). —  6. Brev af 13. [12.] 
1818 (Chr. V III). —  7. I Brev fra Prinsen til V. af 3. 1. 1819 (smst.) omtales 
disse anbefalende Skrivelser. Prinsens Brev til Møsting af 7. 1. 1819 findes i 
Fonden ad usus publicos, Resolutionsprotokol 1818, Nr. 22 a, Bilag. —  8. Brev 
af 13. [12.] 1818 (Chr. V III). —  9. Jvf. S. 213. —  10. Ansøgningen til Kon-
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gen er dateret 13. 12. 1818 (Fonden ad usus publicos, Resolutionsprotokol 1818, 
Nr. 22 a, Bilag). —  11. U. P. II, S. 142. —  12. Jvf. S. 206 f. —  13. Brev af
13. 2. 1819 (Chr. V III). Det var gennem en Samtale med Schimmelmann, V. 
havde forstaaet, at Islandsrejsen ikke vilde blive bevilget. —  14. Fonden ad 
usus publicos, Journal 1819, Nr. 347, Bilag. —  15. Muligvis har der hos Kon
gen ogsaa været nogen Modvilje mod V. paa Grund af dennes kritiske Hold
ning overfor det Bornholmske Jernudvindingsprojekt. Omtalen af et Par Au
dienser kan tyde paa nogen Kølighed hos Fred. VI (se Breve af 2. 11. 1818 og
13.2. 1819 (Chr. V III)) . —  16. Brev af 4 .5 . 1819 (smst.). —  17. Brev af
5 .5 . 1816 (V-M .). —  18. Brev af 1. 2. 1817 (smst.). —  19. Jfr. J. Wilcke, 
Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler, 1929, S. 353. —  20. Brev af 6. 1. 1819 
(Chr. V III). — 21. Brev af 3. 1. 1819 til V. (smst.). —  22. Brev af 7. 1. 1819 
(smst.). — 23. Brev af 4. 5. 1819 (smst.). —  24. Smst. —  25. Brev af 16. 6. 
1819 (smst.) Jvf. Skildringen af en lign. farlig Vandring paa Myggenæs i 
J. G. Forchhammer, Om Færøernes geognostiske Beskaffenhed (Videnskaber
nes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig Afd. II, 1826, S. 188). —  26. Major 
og Kommandant E. M. G. Løbner var konstitueret Amtmand paa Færøerne 
fra 1816, virkelig Amtmand smst. 1821— 28. —  27. Fru Løbner sendte saaledcs 
Prinsessen en Opal, indesluttende en Snegl eller en Orm, og Løbner skænkede 
en smuk Samling Mineraler, som han havde samlet til eget Brug. (Brev af 
16.6. 1819 (Chr. V III)). —  28. Iflg. Fordring til V.’s Dødsbo fra Løbner 
(Skiftepap.). —  29. Breve af 3.4. og 1. 10. 1821 (Chr. V III). —  Prinsen frem
hævede ogsaa flere Gange Nødvendigheden af at betale Gælden til Løbner (i 
Breve af 22. 8. 1820 og 17. 2. 1821, smst.). —  30. Se Note 28. — 31. Brev af
15. 2. 1820 (Chr. V III). Præsten N. L. Holm i Nordstrømø havde en Aarrække 
indsamlet og solgt Mineralier til Englændere (6. 7. 1819, smst.). Han vilde nu 
sælge en større Samling, men V. fandt Prisen for høj og foreslog Prinsen (15. 2. 
1820), at han selv skulde overtage den paa egen Risiko, hvad Prinsen bifaldt 
(29. 4. 1820), da han kun kunde ofre 500 Rd. S.V. paa den færøske Rejse 
i alt. — En samtidig Artikel i Morgenblatt für gebildete Stände, 1819, S. 368, 
fortæller, at Pastor Holm er den første, der har fundet den „ædle Opal“ og 
„Ildopalen“ paa Færøerne, og at han har skænket sin Samling til Kbh.’s Uni
versitetsmuseum. —  32. Brev af 8. 7. 1820 (Chr. V III). Han nævner f. Eks. 
Jaspis fra Suderø (3. 10. 1819, smst.), Agater fra Viderø (smst.), grønne Opa
ler fra Sandø og grønne transparente Hornsten fra Hestø (15. 2. 1820, smst.). 
33. Brev af 16. 6. 1819 (smst.). —  34. Smst. —  35. Brev af 9. 1. 1821 (smst.). 
— 36. Breve af 6. 7. 1819, 18. 9. 1820 og 6. 10. 1821 (smst.). —  37. Brev 
af 8. 7. 1820 (smst.). —  38. Rentekammeret, Islandske, grønlandske og fær
øske Sager, Diverse Breve og Dokumenter vedr. Færøerne og den færøske Han
del 1682— 1847. —  39. Anf. Værk, S. 11 ff. Den paagældende „Taschenbuch“ 
var dediceret V. (og en Grev von Laizer) „mit der innigsten Zuneigung vom 
Herausgeber“. Om Leonhards Begejstring over V.’s Meddelelser fra Færøerne 
taler Prinsen i Brev til V. af 23. 10. 1821 (Chr. V III). I Fortalen til sin 
„Handbuch der Oryktognosie“, 1822, berømmer Leonhard V., —  „dieser 
eifrige und einsichtsvolle Forscher“, —  for hans „höchst interessante Mitthei
lungen“ om færøske og grønlandske Mineraler og Fossilien —  Aaret efter V .’s 
Opalafhandling bragte Taschenbuch f. Mineralogie S. 55 ff. en Undersøgelse: 
„Analyse einiger Opale von den Färöern“, som var udført af Kemikeren August
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Du Menil paa Grundlag af 14 Opalstykker, som V. havde givet ham. — 40. 
Taschenbuch f. Mineralogie, 1820, S. 601— 04, et Brev fra V. af 3. 10. 1819, 
Thorshavn. —  41. Smst. 1825, I, S. 158 (en halv Side). —  42. Anf. Værk
5. 134 f. —  43. Jvf. Note 39. —  44. Jvf. S. 211. —  45. Breve af 6. 7. og
3. 10. 1819, 18. 7. 1820, 13. 3. og 1. 10. 1821 (Chr. V III). —  46. Brev af
6. 3. 1820 (smst.). —  I Breislak, anf. Værk III, 1818, S. 228 ff. gendrives 
Neptunistemes Forklaring. —  Smst. I, S. 464 erklærer Breislak sig som over
bevist Vulkanist. —  47. Brev af 9. 1. 1821 (Chr. V III). —  48. Brev af 1. 10. 
1821 (smst.). —  Jvf. A. Helland, Om Færøernes Geologi, i Geografisk Tids
skrift IV, 1880, S. 158. —  49. Brev af 17. 2. 1821 (Chr. V III). —  50. Breve 
af 18. 5. og 1. 10. 1821 (smst.). —  51. J. G. Forchhammer, Om Færøernes 
geognostiske Beskaffenhed (Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenska
belig Afd., II, 1826, S. 161 ff.). —  52. Smst. S. 174. —  53. Jvf. Brev af
18. 7. 1820 (Ghr. V III). —  54. Sa. Opfattelse hos W. G. Trevelyan i Brev 
af 22. 7. 1822 til Brewster (Forchhammer, Rejse til Færøerne, Dagbog 28. 
April— 21. August 1821, 1927, S. 82). —  55. G. S. Mackenzie, An Account 
of some Geological Facts observed in the Faroe Islands (Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh, VII, 1815, S. 213). —  56. Thomas Allan, smst., 
S. 229. —  Ogsaa v. Buch har nævnt Færøerne som et Eksempel paa Dannelser 
ved „Erhebungskratere“ (Ges. Schriften, III, 1877, 14). —  57. Jvf. S. 131. —
58. Jvf. S. 160. —  59. Oldsagskommissionens Mødeprotokol (Nationalmuseet),
10. 2., 13. 4. og 10. 8. 1820. —  60. Antiqvariske Annaler III, 1820, S. 305 ff. 
Det originale og udførligere Brev til Werlauff af 1. 11. 1819 er bevaret i 
Werlauffs Manuskriptsaml. Nr. 28, 4° (Kgl. Bibi.). —  61. Brev af 15. 2. 1820 
(Chr. V III). — 62. Brev af 3.10. 1819 (smst.). —  63. Brev af 8.7.1820 (smst.).
—  64. Brev af 6. 3. 1820 fra Prinsen (smst.). —  65. Smst. —  66. Mineraler 
fra Island skaffedes ved Indkøb hos Menge. Om disse Gaveforsendelser se 
Breve af 29. 4. og 22. 8. 1820 fra Prinsen og af 9. 1. 1821 fra V. (smst.). —  
At Prinsen blev accepteret af ital. Videnskabsmænd fremgaar af to Afhand
linger, han fik optaget i ital. Tidsskrifter. I „Atti Accademici“ II, 1820, Napoli 
kom hans „Osservazioni sulla Lava del Vesuvio del 26 Gennajo 1820. Letta 
nella Seduta del 17 Luglio 1820“. I „Memoria della Reale Accademia delle 
scienze“, 1820, Napoli kom „Memoria letta nella seduta di 17 Marzo 1820“.
—  67. Brev af 6. 3. 1820 fra Prinsen (Ghr. V III). —  68. Brev af 24. 6. 1818 
(smst.). —  69. Brev fra Hertugen af 17. 6. 1820, bevaret i Brev fra V. til 
Prinsen af 9. 8. 1820 (smst.). —  70. Brev til Vargas Machuca af 22. 7. 20 
(V-M .). Da Hertuginden var død, sendte Prinsen og Prinsessen deltagende 
Hilsener til Hertugen gennem V. (Brev af 27. 3. 1822, V-M .). I senere Breve 
hedder det ofte, at de mindes Hertugen med Venlighed, Prinsen sender sit 
Billede til ham, og Hertugen sender Mineraler, Mønter og andre Gaver (Breve 
af 18. 11. 1823 og 1. 8. 1824, V-M .). —  71. Brev fra Prinsen af 6. 3. 1820 
(Ghr. V III). —  72. Jvf. S. 232. —  73. Brev af 8. 7. 1820 (Ghr. V III). Var 
i Kbh. 1. 7. efter kun 6 Dages Rejse. —  74. Brev af 18. 7. 1820 (smst.). —  
75. Brev af 16. 6. 1819 (smst.). —  76. Færøske Handels Direktion, Journal
1819, Littr. G., Nr. 32. —  77. Smst., Kopibog 1819, Nr. 2094, 2112 og 2113.
—  78. Smst. Journal 1822, Nr. 712. —  Gældsbrevet er undertegnet 19. 6.
1820. Ved Fradrag af Prinsens Rejseunderstøttelse paa 200 Specier, ( =  444 
R d.), blev Summen dog formindsket til 1556 Rd. —  79. Brev af 8. 7 .1820
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(Chr. V III). —  80. Det Forskud paa 900 Rd. N. V., han havde faaet tilstaaet 
1816 (jvf. S. 206), og hvis Tilbagebetaling blev udsat fra 1818 til 1819 (Ka
binetsarkivets Forestillingsprotokol 2 R., 20. 1. 1818, Nr. 51) blev 1819 redu
ceret til 480 Rd. S. V., men skulde saa afdrages med 20 Rd. Sølv mdl. fra
1. 4. 1819 (smst. 16. 2. 1819, Nr. 82). —  81. Brev af 8. 7. 1820 (Chr. V III).
— 82. Brev af 22. 8. 1820 fra Prinsen (smst.). —  83. Breve af 12. 10. 1820 
og 9. 1. 1821 (smst.). Det hedder i sidste Brev: „Je ne saurais Lui faire un 
tableau de la détresse dans laquelle j’ai vécu pendant les 6 mois écoulés“. —  
84. I Færøske Handels Direktions Journaler for 1822, Nr. 712 er Akterne 
vedr. Sagen samlede. Direktionen sendte Rykkerskrivelser til Harbou 30. 1., 
31. 3. og 6. 7. 1821, og først 18. 7. 1821 meddelte Harbou, at Pengene vilde 
blive betalt, naar Regnskabet over Prinsens Udgifter var færdig. Kun efter 
fornyede Skrivelser til Kammerherre J. F. Bardenfleth, Prins Ferdinands Hof
chef, blev Beløbet udbetalt 6. 6. 1823. Den 31. 12. 1825 fremførtes endnu en 
Regning paa 100 Rd., som man havde glemt at faa med i den første Opgørelse.
— 85. Wilhelm Henrik Harbou, ansat ved Prinsens Hofstat fra 1812 som 
„Kæmmerer“, gik fallit p. Gr. af private Forretningsforetagender og maatte 
1822 trække sig tilbage (Personalhistorisk Tidsskrift, 2. R., III, 1888. 246 ff.).
— 86. Brev af 18. 5. 1821 (Chr. V III). —  87. Brev af 13. 3. 1821 (smst.). —
88. Smst. og Brev af 1. 5. 1821 fra Prinsen (Chr. V III). —  89. Jvf. Brev af
4. 2. 1821 til Hertugen (V-M .). —  90. Brev af 22. 7. 1820 (smst.). —  91. Brev 
af 9. 8. 1820 (smst.). —  92. Brev af 4. 2. 1821 (smst.). —  93. Breve af 4. 2. 
og 23. 11. 1821 (smst.). —  94. Brev af 1. 3. 1823 (smst.). —  95. Breve af
12. 10. 1820, 13. 3. og 29. 11. 1821 (Chr. V III). —  96. Brev af 1. 5. 1821 
(smst.). —  97. Brev af 18. 5. 1821 (smst.). —  98. Brev af 8. 7. 1820 (smst.).
— 99. Brev af 9. 1. 1821 (smst.). —  Saaledes fik baade Leonhard, den tyske 
Kemiker Du Menil, Prof. Gmelin i Heidelberg, Prof. Targioni i Firenze, Prof. 
Monticelli i Napoli, Konferensraad Monrad i Kbh., Lektor Sejersen i Kiel, 
det mineralogiske Kabinet i Cagliari, Jenaselskabet, den færøske Handelsdirek
tion og Herlufsholm Skole hver sin Andel. —  Endda var der 144 Kasser tilbage 
med Dubletter (jvf. Karen Callisen i Meddelelser fra Dansk geol. Forening, X, 
1945, S. 526). —  100. Breve af 24. 7. og 1. 10. 1821 (Chr. V III). —  101. 
Brev af 10. 11. 1821 (smst.). —  102. Brev af 23. 11. 1821 til Hertugen (V-M .).

2. Vargas’ Forbindelse med Goethe.
1. Det drejede sig især om Opdagelsen af Forekomsten af Tinilte i Opalerne, 

indtil 50 % i nogle af dem. Se Breve af 13. 3. og 16. 6. 1821 (Chr. V III). —
2. Brev af 10. 11. 1821 (smst.). —  3. Brev af 15. 6. 1822 (smst.). —  4. Brev af
18. 5. 1821 (smst.). —  5. Brev af 2. 3. 1822 (smst.). C. A. Zipser, Prof, i 
Neusohl. I Brev af 29. 11. 1821 siger V., at man maa standse hans Sendinger, 
da Fragten næsten overgaar deres Værdi, og i Brev af 12. 12. 1821 fra Prinsen 
bifaldes det (Chr. V III). —  6 Jvf. S. 212. —  7. Brev af 26. 10. 1818 (Goethe, 
Werke, 4 Abt. Briefe, X XIX, 1904, S. 320). —  8. Brev af 24. 7. 1821 (Chr. 
V III). —  9. Brev af 13. 7. 1820 (Goethe, Werke, 4 Abt. Briefe, X XX III, 
1905, S. 113). —  10. Brev af 18. 8. 1820 (smst. S. 163). Diplomet som Vice
præsident var dateret 6. Aug. 1820 og undertegnet af Goethe som Præsident 
og Lenz som Direktør. Det er bevaret i NkS. Fol. 1713, Danske. —  11. Brev 
af 23. 9. 1820 (V-M .). I Brev af 18. 9. 1820 (Chr. V III) siger V. ogsaa, at
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denne Udnævnelse er alt, hvad en Mineralogs Forfængelighed kan ønske sig.
—  12. Brev af 6. 10. 1820 (Goethe, Werke, 4 Abt. Briefe, X XX III, 1905,
S. 290 f.). —  13. Prinsen havde udtrykkelig opfordret Vicepræsidenten til at 
takke med en Sending fra Færøerne (Brev af 6. 11. 1820, Chr. V III). —
14. Brev af 22. 12. 1820 (Goethe, Werke, 4 Abt. Briefe, XXXIV, 1905, S. 48).
—  15. Brev af 25. 9. 1821 (smst. XXXV, 1906, S. 108). —  16. Brev af 11. 10. 
1824 (smst. XXXVIII, 1906, S. 268 f.). —  17. Brev af 17. 8. 1825 (smst. 
XL, 1907, S. 17). —  18. Smst. S. 18 ff. — Sammenligner man disse med den 
Selvbiografi, han 1807 sendte Schubart, er der ikke andet nyt end de senere 
tilkomne, velkendte Data fra hans Liv og hans Oplysning om, at hans Slægt 
var en Sidegren til den hertugelige Familie i Napoli. —  19. Brev af 4. 9. 1825 
(smst. S. 39, 361). —  20. Brev af 13. 9. 1825 (smst. S. 52 f.). —  Orden og 
Diplom afsendtes den 17. 9. under Prins Christian Frederiks Adresse (smst. 
S. 365). —  21. Brev af 15. 9. 1825 (smst. S. 59). I Brev af 30. 9. 1825 med
delte V. Hertugen den Æresbevisning, der var ham tildelt, og som „var sjælden 
at opnaa.“ (V-M .). —  22. Brev af 16. 10. 1826 fra Goethe til Carl August 
(Goethe, Werke, 4 Abt. Briefe, XLI, 1907, S. 198). —  23. Brev af 7. 10. 1826 
(Goethes Naturwissenschaftliche Correspondes, I, 1874, S. 30 f.). Jvf. S. 249.
— 24. Henvendelsen fra Goethe til V. blev formidlet gennem Lenz i Brev af
16. 12. 1828 (Goethe, Werke, 4 Abt. Briefe, XLV, 1908, S. 85).

5. KAPITEL: AARENE 1822— 25

1. Mindre Rejser i Ind- og Udland.
1. Breve af 27. 1. og 13. 4. 1822 (Chr. V III). — 2. Auktionskatalog af 

10. 6. 1847 over V.’s Bohave og Bøger (Kgl. Bibi.), Nr. 191— 96. — 3. Brev 
af 13. 4. 1822 (Chr. V III). — 4. Breve af 11. 5. og 15. 6. 1822 (smst.). —  
5. Brev af 23. 10. 1821 fra Prinsen (smst.). V .’s Svar af 29. 11. 1821 (smst.).
—  6. Brev af 11. 1. 1822 (smst.). Svar fra Prinsen af 26. 2. 1822 (smst.). —
7. Brev af 2. 7. 1822 (smst.). Sammen med Cuvier udgav Brongniart 1822 
„Description géologique des environs de Paris“. —  8. Brev af 12. 12. 1821 fra 
Prinsen (smst.). Da Haiiy døde det flg. Aar, var der Planer om at købe hans 
Samling af Mineraler og Krystaller. Se Breve fra og til H. C. Ørsted, II, 1870, 
S. 69. Det der aftrykte Brev af 5. 5. 1823 fra Ørsted til Prinsen om Samlingens 
Værdi sendte Prins Christian videre til V. med den Bemærkning, at man nok 
ikke skulde forhaste sig med Købet (Brev af 24. 5. 1823 (Chr. V III)). —  
Samlingen blev da solgt til Hertugen af Buckingham, men 1849 tilbagekøbt 
af den franske Stat. —  9. Breve af 12. 12. 1821, 11. 1. og 26. 2. 1822 fra Prin
sen (Chr. V III). —  10. Brev af 11. 1. 1822 fra sa. (smst.). —  11. Brev af
27. 1. 1822 (smst.). —  12. Saaledes Ch. D. König, Mineralog, f. i Braun
schweig, kom til England 1800, fra 1807 ansat ved British Museum (Brev af
13. 4. 1822 til sa. (smst.)). —  13. Brev af 14. 6. 1822 fra Prinsen (smst.). I 
den Anledning udbryder denne: „Les sciences naturelles font des pas de geans“.
— 14. Brev af 2. 7. 1822 (smst.). —  15. Brev af 14. 6. 1822 fra Prinsen 
(smst.). Saaledes H. Davy, f. Eks. i „Researches on Electromagnetic Phe
nomena“, 1823. —  16. Brev af 14. 6. 1822 fra Prinsen (Chr. V III). — 
Det sidste Selskab modtog en Samling forstenede Konkylier fra Stevns (smst.).
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— 17. Brev af 2. 8. 1822 (smst.). —  18. I Brev af 2. 8. 1822 (smst.), hedder 
det saaledes: „A présent je puis compter les jours et les heures jusqu’ au 
moment heureux de La revoir après tant d’années de privation. Mon coeur 
tressaillit à y penser“. — 19. Brev af 20. 5. 1823 (smst.). —  20. Smst. —
21. V .’s Brev 20. 5. 1823 er forsynet med flg. Paategning af Prinsen: „fra- 
raadet Rejsen til Skaane hvis den er forbunden med Omstændeligheder“. —
22. Brev af 2. 6. 1823 (smst.). — 23. Brev af 29. 5. 1823 fra C. J. Thomsen 
til S. Hylander (Lunds Universitetsbibi.). —  24. Fra 3. 6. til 17. 7. 1823 
(Breve af 2. 6. og 18. 7. 1823 (Chr. V III)) . —  25. V. besøgte Adelfors Mi
nerne, som var standsede, —  Kobaltmineme i Gladhammar ved Västervik 
(som roses for sindrige Metoder), —  Knappekulla, —  Skrikkerum Mine med 
seleniumførende Sølv og Kobber (V. opdagede her oxyduleret Uran, som ikke 
var fundet i Sverrig før), —  Kobberovnene i Åtvidaberg, —  Hesselkulla, som 
var Rejsens yderstc Punkt (Brev af 18. 7. 1823 (smst.)). —  26. Brev af 8. 8. 
1823 (smst.). —  V. meddelte Prinsen, at han havde fundet en krystalliseret 
Kalkspat, der forekom ham at være Aragonit. —  27. Jvf. S. 241 om Brong- 
niart. — I England var det navnlig Geologen William Smith, der ved at stu
dere Forsteningerne bestemte Jordlagenes Alder og Rækkefølge. —  28. Brev 
af 14. 6. 1822 fra Prinsen (Chr. V III). —  29. L. J. Flamand, Chr. V III’s 
Hof, 1855, S. 126 f. — 30. Rejsen varede fra 10. 7.— 28. 7. 1824, og Dagbogen 
er udgivet i Bornholmske Samlinger, XVI, 1925. —  31. Anf. Værk S. 29 f. —
32. Smst. S. 44. —  33. Se M. K. Zahrtmann, Borringholms Historie, II, 1935, 
S. 295. —  34. Bomh. Samlinger, XVI, 1925, S. 68. —  35. Brev af 25. 9. 1824 
(Chr. V III). — 36. Brev af 30. 9. 1824 fra Prinsen (smst.). —  37. Jvf. Brev 
af 29. 6. 1824 fra sa. (smst.). —  I Brev af 18. 11. 1837 til H. C. Ørsted 
sender Brongniart Hilsener til flere, deriblandt V., „auquel j’ai écrit derni
èrement par la voie d’un de nos jeunes voyageurs géologues.“ (Correspondance 
de H. C. Ørsted, II, 1920, S. 284). —  38. Jvf. S. 220.

2. Vargas, J, G. Forchhammer og Charles Lyell.
1. Breve af 28. 7., 31. 8. og 2. 9. 1825 (Chr. V III). —  I Brev af 28. 9.

1825 (smst.) foreslaar Prinsen ham at søge en anden Læge, f. Eks. Dr. Gartner, 
der bruger nye engelske Lægemidler mod Febre. Og han tilføjer: „S’il vous 
faut du bon vin?, je serais volontiers votre Medicin“. —  2. Brev af 29. 7. 1825 
(smst.). —  I Tidsskrift f. Naturvidenskaberne, I, 1822, S. 370 ff. —  Forch
hammer hævdede, at Kridtet ved Stevns og Møns Klinter stammede fra Ter
tiærtiden, at det var Gorallitkalksten, ikke Skrivekridt. — 4. V. Hintze, Møens 
Klints Geologi, 1937, S. 145 og 147. —  5. Brev af 31. 8. 1825 (Chr. V III).
— 6. V. Hintze, Anf. Værk, S. 148. Becks Manuskript delvis bevaret i Mine
ralogisk Museum. —  7. I Kritikken af F.’s Synspunkter var V. ikke enig med 
Pingel. De havde forskellige Meninger om de Ler- og Sandlag, der laa mellem 
Kridtlagene, og V. mente, at Stenene var virkelige granitagtige Rullesten, ikke 
som Pingel hævdede Krystalliseringer af kvartsholdigt Sand (Brev af 2. 9. 1825 
(Chr. V III)). —  8. Hans Afhandling udkom 1828 paa Engelsk, 1829 paa 
Tysk. —  9. Fra 30. 5. til 1. 6. 1834 (Life, letters and journals of Sir Charles 
Lyell, I, 1881, S. 410 ff.). —  10. Smst. 413. —  Lyells Afhandling „On the 
Cretaceous and Tertiary Strata of the Danish Islands of Seeland and Møen“, 
trykt i Transactions of the Geological Society of London, Second Series, V, 1,

26
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1837. —  Lyell taler her om Forchhammers fejlagtige Opfattelse, men siger, at 
han har ændret den. V. nævnes ikke under Omtalen af Besøget i Danmark. —  
Om Lyells Karakteristik af V. i hans Erindringer, se S. 332.

6. KAPITEL: REJSER TIL SKOTLAND, SVERRIG, 

FINLAND OG RUSLAND 1826— 28

1. Brev af 6. 8. 1825 (Chr. V III). —  2. Brev af 19. 9. 1825 fra Prinsen 
(smst.). —  3. I en Ansøgning til Kongen af 2. 6. 1826 bad han om Tilladelse 
til at rejse til Skotland med den Begrundelse, at han længe havde følt sig syg, 
men haabede, at Bjergluften „et l’agréable occupation avec des objets de ma 
science“ vilde bringe Lindring (Hofmarskallatet, Journal 1826, Nr. 288, Bilag). 
Da V. ikke anmoder om Understøttelse, maa Prinsen have finansieret Rejsen. 
—  4. Brev af 15. 7. 1826 (Chr. V III). —  5. Brev af 7. 8. 1826 (smst.). —
6. Jvf. S. 230 f. —  7. I V.’s Bogsamling fandtes to tyske Overs. af Scott, Mont
rose fra 1835 og Die Braut von Lammermoor fra 1835. Desuden en svensk 
Overs. af Rob. Roy fra 1824— 25 (Auktionskatalog 10. 6. 1847 over Vargas’ 
Bohave og Bøger, Nr. 260— 62, Kgl. Bibi.). —  8. Jvf. S. 242. —  9. Brev af
15. 7. 1826 (Chr. V III). —  10. Brev af 24. 11. 1826 (Correspondance de 
H. C. Ørsted, II, 1920, S. 279). —  11. Brev af 20. 7. 1826 (V-M .). — 12. 
Brev af 25. 9. 1826 (V-M .). —  13. Brev af 18. 11. 1823 (V-M .). Han anfører 
den Begrundelse, at den kejserlige Ørn var et Prærogativ for den opr. Gren af 
Familien Vargas Machuca, hvis Chef Hertugen er, og at en saadan Tilladelse 
derfor kunde forene Grenen Vargas-Bedemar med den opr. — Hertugen gav 
sit Samtykke, og V. takkede for det modtagne Certifikat i Brev af 1. 10. 1827 
(V-M .), men mærkeligt nok anvendte han alligevel ikke Ørnen i sit Sigil. 
Dette havde flere Former gennem Aarene. I Italien var det kun et Vaaben- 
skjold, der snart bar hans Monogram, snart nogle takkede Linjer, og udenom 
to Laurbærgrene (se Breve til Schubart, H. S. Pk. 22). Efter Ankomsten til 
Danmark satte V. ovenover Skjoldet en nitakket Grevekrone (Brev til Schu- 
bart af 27. 2. 1810, smst.). Ud fra Skjoldet straalede smaa Flammer, og under 
det var et Baand med Ordene : Arma et delicias. Saaledes bevaredes Sigillet til 
det sidste, kun bestod Udsmykningen af Skjoldfladen i lidt forskelligt formede 
Linjer, men aldrig mere Monogram. Aftryk af Sigiller bevarede i Breve til 
Prins Christian (Chr. V III) og til Dankwart (Dankwarts Papirer, Pk. 37). —  
I Brevet af 18. 11. 1823, se ovenfor, omtalte V. ogsaa Familiefarveme i Livreet: 
lyseblaa og gul, som han altid havde brugt, men Borten („la bordure“) kunde 
han ikke huske og bad om at faa beskrevet. —  Da V. paa flere af sine Rejser 
medførte Tjener, har de sandsynligvis været iført Livré. —  14. I et senere 
Brev til Hertugen (af 2. 1. 1831, (V -M .)) taler han om, at han kunde have 
opnaaet en Ansættelse i Skotland, der vilde have forbedret hans Finanser, men 
at han vilde blive i Danmark, saa længe han kunde klare sig der. Herom fore
ligger ellers ingen Oplysninger. —  15. Brev af 15. 7. 1826 (Chr. V III). Viden
skaben dyrkes kun „par métier et autrement en passant“. —  16. Brev af 7. 10. 
1826 (Goethe’s Naturwissenschaftliche Corresponded, I, 1874, S. 30 f.). —
17. Jvf. S. 240. —  18. Kommissionen f. Oprettelsen af et kgl. Museum for
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Naturvidenskaberne. Sager til Kommissionens Forhandlingsprotokol, 1826, Nr. 
492. — 19. Smst. Nr. 498 og 499. —  20. Fra 27. 5. til 11. 6. (jfr. Breve af
9. 6. og 13. 7. 1827 (Chr. V III )) . —  Rejsen derop var gaaet med Skib og 
havde varet 18 Dage med uroligt Vejr. —  21. Til denne havde V. allerede 
sendt nogle Mineraler og bedt ham placere og navngive dem (Brev af 3. 11. 
1822, Vetenskapsakademiens Bibliotek, Stockholm). —  22. Brev af 9. 6. 1827 
(Ghr. V III). V. besaa foruden Berzelius’ Samling Akademiets og Minekorpsets 
samt Prof., Overdirektør ved det teknologiske Institut G. M. Schwartz’s Privat
samling. —  23. Brev af 13. 7. 1827 (smst.). —  24. Smst. —  25. Brev af 10. 6. 
1828 (smst.). —  26. Smst. —  27. Smst. —  28. Det kejserlige Minekorps’ 
mineralogiske Samling og Apoteker Lämmerers Privatsamling (Brev af 20. 6. 
1828 (smst.)). —  29. Smst. og Brev af 29. 6. 1828 (smst.). —  30. Brev af
20. 6. 1828 (smst.). —  31. Brev af 29. 6. 1828 (smst.). —  32. Brev af 29. 6.
1828 (smst.). — 33. Smst. —  34. Brev af 20. 8. 1828 (smst.). Paa Aalands- 
øerne fandt han ikke, som ventet, sekundært Kalk, men kun et aim. kalkagtigt 
Konglomerat. —  35. Brev af 10. 9. 1828 (smst.). Det af V. Hisinger omtalte 
Værk er enten: Anteckningar i Physik och Geognosie under resor i Sverige 
och Norige, I— VII, 1813— 39, eller: Gottland, geognostisk beskrifvet, 1826.
— 36. Brev af 31. 10. 1828 (Ghr. V III.). —  37. Brev af 22. 8. 1829 (smst.).
— Esmarch bestemte en Slags violette kubiske Krystaller, som V. havde bragt 
fra Hestø, som en ny Substans, og i Fællesskab gav de den Navnet Prunnerit 
efter Mineralogen Prunner i Cagliari (jvf. V.s Meddelelse herom i Leonhard, 
Jahrbuch für Mineralogie, 1830, S. 71). —  Prunner takkede dybt beæret og 
lovede at sende Fisk og Mineraler (Brev af 23. 3. 1830 fra V. (Ghr. V III )) .
— 1832 ankom en Sending, se V.s Brev af 20. 8. 1832 til J. Reinhardt (Journal 
f. Naturvidenskaberne, 1832, Nr. 27, Bilag). —  Reinhardts Svar til V. af 
24. 8. 1832 (Mineralogisk Museums Arkiv). —  38. Danske Kancelli, 2. Dep. 
Registrant 1829, Nr. 245. Udnævnelsen var af 24. 4. 1829. —  39. Om Museets 
Historie se R. Spärck, Zoologisk Museum i Kbh. gennem 3 Aarhundreder, 
1945 (Universitetets Festskr. ved Kongens Fødselsdag). —  40. Jvf. S. 199.
— 41. Kgl. Naturhistoriske Museums Tilvækst-Journal den 22., 24. og 25. 11.
1829 (Mineralogisk Museum).

7. KAPITEL: ØKONOMI OG PRIVATLIV. —

BEATE ANTOINETTE NEIIENDAM

1. Finansdeputationens Forestillingsprotokol 1828, Nr. 183. —  2. Finans- 
deputationen, Assignationskontorets Referatjoumal 1830, I, Bilag Nr. 1291. 
Ansøgningen blev bevilget 29. 11. 1828 (Finansdeputationens Forestillings- 
protokol 1828, Nr. 465). 17. 4. 1830 maatte V. ansøge om en Udsættelse af 
andet Forskuds Udbetaling til 1831, tredie til 1832, og Kongen bevilgede dette 
1. 5. 1830 (smst. 1830, Nr. 192). —  3. Naar Forskuddet var fradraget den kgl. 
Pension, var der 600 Rd. tilbage, og heraf skulde atter betales 70 Rd. i 
Rangskat, men til de resterende 530 Rd. kunde saa lægges de 600 Rd., som 
Prinsen havde tilstaaet ham om Aaret. —  4. Brev af 17. 3. 1829 (Ghr. V III). 
— 5. Jvf. S. 204. —  6. Jvf. S. 202. —  7. Brev af 25. 1. 1817 (Ghr. V III). —

26*
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8. Brev af 30. 1. 1817 (smst.). —  9. Brev af 15. 2. 1817 (smst.). — 10. Brev 
af 11. 3. 1817 (smst.). —  11. Brev af 20. 3. 1817 fra Prinsen (smst.). —
12. Brev af 4. 5. 1819 (smst.). —  13. Smst. og Brev af 16. 6. 1819 (smst.).
—  14. Brev af 15. 2. 1820 (smst.). —  15. Brev af 17. 3. 1829 (smst.). —
16. Brev af 10. 6. 1828 (smst.). —  17. Nu Nr. 40. —  18. Nu Nr. 36. —
19. Iflg. Meddelelse fra afdøde Statsraad G. A. Koefoed, der var en mange- 
aarig Ven af Grev Edmund Alphonso Vargas. —  20. Bilag til Hof- og Stads
rettens Forseglingsprotokol 1846— 47, I, Nr. 72 (L.A.). —  21. Disse Oplysnin
ger er velvilligst meddelt mig af Teaterhistorikeren Robert Neiiendam. —  
22. Iflg. Folketællingen 1801, Alsted Herred, Slaglille. —  23. Testamentet 
findes i Skiftepap. —  24. Skøde- og Panteprotokol, Hirschholm, 25. 3. 1829 
(L.A.). —  25. Ejendommen havde Navn efter Tømrer Peter Søborg, der havde 
købt den 1813 og i 1817 solgte den til Købmand J. G. Fugmann (Hørsholm 
Birk. Realregister B til 1863. Bloustrød og Birkerød Sogne, Usserød By, Sø
borgsminde. L.A.). —  26. Brandtaksationsprotokol f. Lynge og Kronborg Her
red, 1818— 32, Nr. 361, Taksation fra 1818 (L.A.). —  27. Brandforsikrings- 
protokol f. Lynge-Kronborg Herred, C., 1800—58, p. 1642 (L.A.). — 28. 
Jvf. Note 24. —  29. I September 1825 havde hun nemlig ved en kgl. Bevilling 
opnaaet Tilladelse til at være sin egen Værge og selv „sine Arvemidler til sig 
annamme“. Det bestemtes dog samtidig, at der skulde indsættes en Kurator og 
som saadan blev Værtshusholder J. L. Neuendam 1827 beskikket (Skiftepap. 
og Skøde- og Panteprotokol, Hirschholm, 3. 4. 1829. L.A.). — 30. Iflg. 
Folketællingslisten fra Lynge-Kronborg Herred, Birkerød Sogn, 1834, Usserød 
By, Nr. 183 (L.A.). —  31. Brev af 10. 6. 1828 (Chr. V III). V. takker Prin
sen for dennes Introduktionsskrivelse til Dr. Trede, der har lovet at vise 
Sønnen Interesse og Omhu. Johann Ludwig Trede blev Konrektor i Plön 1821, 
1832 Rektor efter den gamle højtfortjente Professor N. G. Bremer, der havde 
været Rektor siden 1781. I 1829 var der 73 Elever, 1830 81, deraf 31 udenbys. 
Sønnen blev ikke Student, men forlod Skolen 1831, hvad Prinsen beklagede i 
Brev af 6. 12. 1831 (smst.). Endnu 1834 omtaler Prinsen Dr. Trede i Brev 
af 1. 6. (smst.), og meddeler V., at han kan træffe denne i Kbh. — Om 
Skolens Historie, se Bendixen, Programm der Pioner Gelehrtenschule 1860, 
hvor ogsaa Prins Christians Forbindelse med Skolen omtales. —  32. Prinsen 
bevilgede 100 Specier til Rejsen, der bl. a. gik til Lübeck (jvf. Brev fra V. til 
J. G. Adler af 14. 7. 1829 (Adler)). —  33. Af Vejviseren ser man, at han 
havde Værelse i Byen, selv om hans Hjem var i Hørsholm. —  34. Brev af 
22. 8. 1829 (Chr. V III). —  35. Dagen 19. 8. 1829, S. 1, Sp. 1. —  36. Smst.
13. 4. 1841, S. 1— 2. —  37. Brev af 8. 2. 1830 (Adler). —  38. Brev af 8. 2. 
1830 (Chr. V III). —  39. Manuel Claude Vidal, Konsul i Helsingør 1824— 41.
—  40. Brev af 14. 2. 1830 (Chr. V III). —  41. Brev af 16. 2. 1830 (smst.). —  
42. Brev af 18. 2. 1830 (smst.). —  43. Brev af 23. 3. 1830 (smst.). —  44. Brev 
af 2. 4. 1830 (smst.). —  45. Breve af 2. 4. og 12. 8. 1830 fra Prinsen (smst.). 
Fra Færøerne kom der Jaspis, Agater og Basalt, se Brev af 14. 10. 1830 fra 
Sergent Mads Eriksen Berg, Thorshavn (Min. Museums Arkiv, „Færøerne, 
Mineraler“ ). —  46. Brev af 16. 12. 1818 fra V. til Prinsen og dennes Svar 
af 3. 1. 1819 (Chr. V III). —  47. Brev af 2. 4. 1830 fra Prinsen (smst.). —  
48. Brev af 29. 9. 1830 fra sa. (smst.). —  49. Brev af 2. 4. 1830 (smst.). Det 
var et Laan, optaget i Lübeck paa Vejen til St. Petersborg, der forfaldt til
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Betaling i Juni Termin 1830. —  50. Brev af 8. 6. 1829 ül J. G. Adler (Adler). 
—  51. Breve fra V. af 31. 5. og 14. 6. 1830, samt fra Prinsen 25. 9. 1830 (Chr. 
V III). —  52. Finansdeputationen, Assignationskontorets Referat journal, 1832, 
Bilag Nr. 602. —  53. Finansdeputationens Forestillingsprotokol 1831, Nr. 82. 
Under 12. 2. 1831 resolverede Kongen, at V.s Ansøgning skulde bevilges. —  
54. Mus. f. Nat. 1829— 45. Protokol ang. Museet, 1829— 37, 25. 10. 1830. 
Kongen videresendte Ædelstenene til Museet, jvf. Journal f. Mus. f. Nat. 1830, 
Nr. 68, Bilag. —  55. Protokol ang. Mus. f. Nat., 1829— 37, 25. 10. 1830. —  
56. Smst. 13. 11. 1830. —  57. Finansdeputationen, Assignationskontorets Re- 
feratjoumal 1831, Bilag Nr. 1102, 8. 4. 1831. —  P. F. Hane, Bogholder i 
Nationalbanken.

8. KAPITEL: REJSEN TIL TYSKLAND, ØSTRIG,

SVEJTS OG FRANKRIG 1831— 32

1. Brev af 15. 5. 1831 (Chr. V III). Da Carl Grosse, V.s alter ego, var født 
i Magdeburg og havde studeret i Halle (jvf. S. 11, 23) har det vel været med 
mærkelige Følelser, V. gensaa disse Steder. —  2. Smst. —  3. Smst. —  4. Brev 
af 1. 6. 1831 (smst.). J. F. A. Breithaupt, Elev af Werner i Freiberg, 1826 
Prof, i Mineralogi ved Bjergakademiet i Freiberg. —  5. Smst. —  I Dresden 
havde han kunnet anvende Dubletterne til Byttehandel med det kgl. Naturalie- 
kabinet, der var anbragt i „Zwinger“, og med Mineralhandleren Bondi. —
6. Brev af 15. 5. 1831 (Chr. V III). —  7. Saaledes den italienske Maler Ga- 
stelletti (se S. 117, Note 50) og den danske Maler J. L. G. Lund (se S. 205).
— 8. Breve af 15. 5. og 1. 6. 1831 (Chr. V III). —  9. Edzard Willem de Coop- 
mans, senere Ministerresident i Belgien, og Josepha Franziska Yoldi, Datter 
af den spanske Gesandt i Kbh., Grev Yoldi, der var Overceremonimester ved 
det da. Hof. —  Se Gigas, Litteratur og Historie, II— III, 1899— 1902. —
10. Brev af 15. 5. 1831 (Chr. V III). —  11. Se Gigas, anf. Værk, II, 135. —  
12. Ankom i Prag 10. 6. —  Brev af 14. 6. 1831 (Chr. V III). —  13. Smst. —  
Franz X. M. Zippe, senere Prof, i Mineralogi i Wien. Virkede i Prag som 
Leder af den mineralogiske Samling ved det nye Fædrelandsmuseum fra 1823.
— 14. I „Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in 
Böhmen“, Prag 1831, opføres baade Prinsen og V. som Æresmedlemmer. —  
15. Brev af 14. 6. 1831 (Chr. V III). —  16. Brev af 11. 7. 1831 (smst.). —
17. Journal f. Mus. f. Nat. 1831, Nr. 14. Reinhardt og Pingel tilstiller V. 25 
Sølvstufer fra Kongsberg til Brug ved Byttehandler i Wien. — 18. Brev af
11. 7. 1831 (Chr. V III). —  19. Brev af 1. 6. 1831 (smst.). —  20. Brev af
11. 7. 1831 (smst.). —  21. Smst. —  22. Smst. —  Friedrich Mohs, Prof, i 
Mineralogi i Wien fra 1826. V. siger, at Samlingen er ordnet efter Størrelse, 
ganske forstyrret og daarligt etiketteret. —  23. Brev af 23. 7. 1831 (smst.). —  
I senere Brev af 24. 9. 1831 sendte Prinsen Assignation paa Donner og raadede 
V. til at søge udvidet Understøttelse fra Kongen. —  24. Brev af 23. 7. 1831 
(smst.). —  25. Brev af 3. 8. 1831 (smst.). —  26. Brev af 30. 7. 1831 til Collin 
(Amsterdam Univ. Bibi., Schenking Diederichs 133, D w .). Maaske gik Læng-
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sierne mod det Italien, hvor han havde levet sine bevægede Ungdomsaar. I et 
Brev af 5. 8. 1831 fra Salzburg til Hertugen i Napoli hedder det spøgende, at 
han nu er Halvvejen til Napoli, —  hvad om han kom paa et overraskende 
Besøg? (V-M .). —  27. Brev af 24. 9. 1831 fra Prinsen (Chr. V III). — Det 
fremgaar heraf, at V. boede hos denne sin gamle Ven fra Helsingør, der som 
saa mange af hans andre Venner havde laant ham Penge (jvf. om Gælden S. 
349). Mure de Pellane var fransk Konsul i Helsingør 1816— 31, og det var 
maaske lige saa meget hans Frue, der havde vundet V.s Hjerte. Jvf. Brev af 
22. 8. 1829 (Chr. V III), hvor V. beder om at maatte rejse 8 Dage paa Ferie 
til Helsingør for at besøge „Hr. —  eller om De vil —  Fru Mure“. — V.s 
Bekendtskab stammer antagelig fra, at denne Konsul ofte modtog Mineral- 
forsendelser, der kom fra Udlandet med Skib (jvf. Brev af 1. 5. 1827 (smst.)).
—  28. Brev fra V. af 3. 8. 1831 (smst.). —  29. Om V.s Rejserute se hans An
søgning til Kongen af 5. 1. 1832 (Finansdeputationen, Assignationskontorets 
Referat journal, 1832, Nr. 602, Bilag). —  30. Smst. og Brev af 27. 3. 1832 
(Chr. V III). —  31. Jvf. S. 241 og 245. —  32. Jvf. S. 78. —  33. Ansøgning 
af 15. 9. 1834 (Fonden ad usus publicos, 1834, J.N. 219). — 34. Brev af 
24. 8. 1834 (Chr. V III). —  35. Mus. f. Nat., Journal 1832, Nr. 54, Bilag.
—  36. Brev fra V. af 21. 2. 1832 (Chr. V III) og fra Prinsen 28. 2. (smst.). 
Prinsen foreslaar, at man skal tilbyde Roussel kinesiske Kuriositeter. — 37. 
Brev af 28. 2. 1832 fra Prinsen (smst.). —  38. 6. 12. 1831 og 28. 2. 1832 fra 
Prinsen (smst.). —  39. Brev af 21. 2. 1832 (smst.). —  40. Brev af 24. 9. 1831 
fra Prinsen (smst.). —  41. Brev af 21. 2. 1832 (smst.). —  42. Jvf. Note 29.
— V. havde da allerede skrevet til Hofmarskal A. W. Hauch og bedt denne 
støtte Ansøgningen til Kongen (Brev af 5. 12. 1831, Hofmarskallatets Arkiv, 
Indkomne Sager 1832, Nr. 52). —  43. Finansdeputationens Forestillings
protokol 1832, Nr. 81. Forskuddet kunde først fradrages hans Gage 1833, da 
den sidste Trediedel af et Forskud paa 1800 Rd. fra 1830 skulde fradrages 
1832. —  44. Smst. —  45. Afskrift af Brev fra Hauch til V. (Protokol ang. 
Mus. f. Nat. 1832, S. 51). —  46. Brev af 27. 3. 1832 (Chr. V III). — 47. Brev 
af 21. 2. 1832 (smst.).

9. KAPITEL: AARENE 1832— 35 I DANMARK

1. Brev af 9. 5. 1832 til Jonas Collin (Collin). — 2. Jvf. Kap. 8, Note 43. 
—  3. A. W. Hauch havde under 27. 11. 1832 indstillet V. hos Kongen til 
Eftergivelse af hans Forskud. Kongen bevilgede dette 14. 12., og Hauch havde 
„mundtlig underrettet Grev V-B.“ (Hofmarskallatets Arkiv, Referatprotokol
len f. 1832, Nr. 1651). I Brev af 17. 12. 1832 fra Hirschholm takkede V. 
Hauch for hans Intervention og for hans „protection invariable de tant d’an
nées“. (Smst., Indkomne Sager, 1832, Nr. 1694). —  4. Mus. f. Nat., Journal 
over indkomne Sager 1832, Nr. 54, Bilag. —  5. Smst. Nr. 55, Bilag. — V. 
tiltraadte ganske Reinhardts Forslag (smst. Nr. 57, Bilag). Til Opbevarelse 
af Samlingen indkøbtes et Skab (Mus. f. Nat., Forhandlingsprotokol f. Direk
tionen 12. 12. 1832, Nr. 37). —  6. Brev af 24. 10 .1832 (Chr. V III). —
7. Brev af 6. 12. 1831 fra Prinsen (smst.). —  8. Brev af 9. 5. 1832 til Collin 
(Collin). — Kirkebogen for Maarum Kirke 1832. L.A. — 9. Brev af 24. 10
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1832 (Chr. V III). —  10. Iflg. Vidnesbyrd fra Kiel (Skiftepap.). —  11. Han 
optoges paa Akademiet i Tharand 13. 5. 1834 og tog Eksamen 21 .3 . 1837 med 
Hovedkarakter: Sehr gut. Var fra Pinsen 1837 til 31. 8. 1839 beskæftiget ved 
den kgl. Forstforvaltningsanstalt i Tharand (smst.). V. var glad for, at Sønnen 
stod under direkte Tilsyn af Akademiets Direktør Gotta, og at den danske 
chargé d’affaires i Dresden, de Goopmans (jvf. S. 264), havde faaet en af 
Cheferne for Forstdepartementet i Dresden, Berlepsch, til at føre særligt Tilsyn 
med ham (Brev af 8. 5. 1834 til Dankwart (Dankwarts Papirer, Pk. 37 )). 
V.s Omhu for Sønnens Fremtid viser sig ogsaa her. —  12. Brev af 17. 3. 1829 
(Ghr. V III). Naar V. samme Sted siger, at Jomfru Neiiendam foruden at 
være sygelig er uden „Ressourcer“, er det som andetsteds omtalt ikke ganske 
sandt, men V. skjulte konsekvent det økonomiske Forhold mellem ham og hans 
Husbestyrerinde. —  13. Jvf. Brev af 27. 3. 1832 (Chr. V III). —  14. Brev af
9. 5. 1832 (Gollin). —  15. Brev af 24. 10. 1832 (Ghr. V III). —  Regnskabet 
stillede sig saaledes: 200 Specier, trukne paa Slutningen i Paris, —  200 Specier, 
laant i to Gange af Prinsen, —  100 Specier, trukne i Wien paa Firmaet Donner 
i Hamburg, —  50 Specier, som Adler lod udbetale til V. i Paris. —  16. Brev 
af 18. 9. 1832 (smst.). —  17. Det naturhistoriske Museums Tilvækst journal,
8. 3. 1834 (Min. Museum). — 18. Skrivelsen bevaret i Sager til Protokol ang. 
Mus. f. Nat. 1834, og er dateret 17. 2. —  19. Smst. 22. 2. 1834. —  20. Proto
kol ang. Mus. f. Nat. 24. 2. 1834. —  21. Sager til Protokol ang. Mus. f. Nat.,
21 .3 . 1834. —  22. Kabinetsarkivets Forestillingsprotokol, 2. R., 1834, Nr. 367. 
Hauchs Skrivelse er dateret 26. 3. og Kongens Resolution falder 8. 4. (Finans- 
deputationens Forestillingsprotokol 1834, Nr. 166). —  23. Iflg. Vejviseren. —  
24. „Mein kleiner Jäger, und Forstjunker in spe, wünscht Ihnen — während 
seines Aufenthalts in der Stadt seine Aufwartung zu machen“ (Brev af 18. 4.
1833 til Gollin (Gollin)). —  25. Brev af 14. 5. 1834 til Adler (Adler).

10. KAPITEL: DEN LANGE REJSE 1835— 39

1. Forberedelserne.
1. Udkom 1883. —  2. S. 55. — 3. At Fonseca opholdt sig i Kbh. 1835, 

hvor han skulde udarbejde Kataloger over indisk Litteratur og Haandskrifter 
paa det kgl. Bibi., fremgaar af Werlauff, Om det kgl. Bibliothek, 1844, S. 377. 
Han forlod Kbh. sa. Aar, og gensaa først Byen 38 Aar senere (se S. 90 i oven- 
anf. Værk). — 4. Brev af 16. 7. 1833 (V-M .). —  5. Brev af 18. 12. 1834 
(V-M .). —  6. Brev af 13. 9. 1833 (Chr. V III). —  7. Smst. —  8. Dette maa 
være givet mundtligt, da intet Brev herom er bevaret, men da V. udtrykkelig 
i ovennævnte Brev udtaler, at kun hvis Prinsen bifalder Planen, vil han gøre 
de nødvendige Skridt overfor Kongen, er Ansøgningen til denne et Vidnesbyrd 
om Prinsens Sanktion. Jvf. Brev af 22. 10. 1834 (smst.). —  9. Fonden ad usus 
publicos, 1834, Journal, Nr. 219, Bilag. —  10. Mineralogisches Taschenbuch 
1824, S. 38. —  Se endvidere A.v. Humboldt, Kosmos, I, 1845, S. 351 og II, 
1847, S. 153 f. —  Jvf. Breislak, Institutions géologiques, I, 1818, S. 217 ff., 
der ogsaa taler om Sandsynligheden af Atlantis-Mytens Ægthed. —  11. Jvf. 
Note 9. — 12. Resolutionsprotokollen f. Fonden ad usus publicos 6. 11. 1834. 
— 13. Smst. —  14. Kabinetsarkivets Forestillingsprotokol, 2. R., 1835, Nr. 604.
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— 15. Brev af 23. 1. 1835 (Collin). —  16. Brev af 24. 8. 1834 (Chr. V III). — 
17. Saaledes en fhv. Generalkonsul Wolff i London, der af V. betegnedes som 
en distingveret Amatør, men tillige en „Mylord manqué“, der kun drømte om 
Stykker til 10 £ . Han fandt dog Prinsens Samling komplettere og elegantere 
holdt, end han havde anet (Brev af 29. 7. 1833, Chr. V III). Jvf. desuden 
Lyells Besøg 1834, se S. 247 og 332. —  18. Brev af 9. 3. 1834 (Chr. V III).
— 19. Brev af 22. 10. 1834 (smst.). Som et Eksempel paa V.s utrættelige Flid 
i Kabinettets Tjeneste kan refereres hans Brev af 28. 6. 1833 (smst.). Han 
fortæller her om et Takkebrev fra Geologen Cordier, om en Bog fra den finske 
Generalintendent Nordenskiöld vedr. et hyt System for den kemiske Mine
ralogi, om en Ekspedition i Tyrols Bjerge, hvor han gennem Finansraad Pfund- 
ler i Innsbruck vil søge at faa nye Mineraler fra, om en sjette geologisk Sen
ding fra Heidelberg (antagelig fra Leonhard), samt om den aarlige Gratifika
tion til M. E. Berg i Thorshavn, der dog ikke sender særlig værdifulde Ting.
—  20. Brev af 22. 10. 1834 (smst.). Olufsen var fra 1836 Undeibibliotekar 
ved det Classenske Bibliotek, fra 1840 Underinspektør ved Chr. V III’s Kabi
net, fra V.s Død Inspektør ved samme. —  Jvf. V.s Brev til Collin af 10. 8. 
1839, efter Hjemkomsten fra Rejsen, hvor det hedder: „Ich habe den Prinzen 
dahin vermocht, Olufsen beim Kabinette mit einer kleinen Gratification bei
zubehalten“ (Collin). —  21. I Brev af 1. 5. 1827 (Chr. V III) klager V. over 
Becks Mangel paa Energi, og da dette er en stadig tilbagevendende Anke 
m. H. t. Becks Embedsvirksomhed, vilde V. sikkert helst have Olufsen til Vikar.
—  22. Findes i Afskrift ved Arkivsekretær J. Bloch i NkS. 4.° 2667, VI. —
23. Brev af 3. 8. 1834 (Chr. V III). —  24. Brev af 9. 8. 1841 (smst.). —  Til 
Bedømmelsen af denne Samling se endvidere Mindeskrift over Chr. VIII, 
1848, S. 37, hvor det hedder, at Monrads Samling er „den vigtigste Berigelse, 
som den particulaire Mineraliesamling nogensinde har faaet“. —  25. Sager 
til Protokol ang. Mus. f. Nat. 1835, 31. 3. —  Jvf. Mus. f. Nat., Journal over 
indkomne Sager, 1835, Nr. 8 og 9, Bilag. —  26. Hauchs Forestilling til Kongen 
er dateret 23. 3. 1835 (Sager til Protokol ang. Mus. f. Nat. 31. 3. 1835). —
27. Kabinetsarkivets Forestillingsprotokol, 2. R., 1835, Nr. 375. —  28. For
handlingsprotokollen f. Direktionen f. Mus. f. Nat., 1. 5. 1835, Nr. 6. — 29. 
Smst. Nr. 9. —  Bogens Titel var: Vademecum für Einsamler naturhistorischer 
Gegenstände. —  30. Skiftepap. C.H.v. Sommer blev 1834 Kommandant og 
Slotsforvalter paa Rosenborg. Han havde Sans for Kunst og Videnskab og var 
levende interesseret i Mineralogi. Om denne elskværdige, hjælpsomme Mand 
se P. Brock, Hist. Efterretninger om Rosenborg, III, 1883, S. 128 ff. —  31. Det 
blev derefter indlemmet i Skiftepap.

2. Madeira og Porto Santo.
1. Brev af 3. 6. 1835 til Adler (Adler). —  V. maa være ankommet til 

Funchal med Briggen „San Jan“, der er den eneste Baad, som ankom 1. 6. 
1835 (se Søfartsjournal 1835— 36, Vestindien, Nr. 1046). Sekondløjtnant paa 
denne Brig var den senere Marineminister Hans H. S. Grove, der i sine utrykte 
Erindringer omtaler sin Rejse med V., jvf. S. 293. Briggen afsejlede fra Kbh.
4. 5. I Brev af 3. 6. 1835 til Adler omtaler han Skibets Chef, Kaptajnløjtnant 
Hans Fiskers Elskværdighed (Adler). —  2. Breve af 10. 6. 1835 til Adler 
(Adler), af 16. 7. til Prinsen (Chr. V III) og af 10. 6. 1835 til Dankwart
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(Dankwarts Papirer, Pk. 37). —  3. Brev af 10. 6. 1835 (Collin). —  4. Brev 
af 10. 6. 1835 til Adler (Adler). —  5. Brev af 3. 6. 1835 til sa. (smst.). —
6. Brev af 10. 6. 1835 til Dankwart (Dankwarts Papirer, Pk. 37). —  7. Boid, 
A description of the Azores, 1835, S. 14: „the able assistance of an intelligent 
Portuguese gentleman, Colonel Moshino de Albuquerque, who has devoted 
much research to this subject“. Antagelig samme Mousinho d’Albuquerque, 
der omtales af W. M. Kinsey i hans Bog: Portugal, 1829, S. 557. Denne holder 
Forelæsninger over Kemi „attended by many of the young nobility, and in 
fact, by most of the respectable youth in Lisbon“. Jvf. Note 9. —  8. Brev af
19. 11. 1835 (Chr. V III). —  9. Depecher fra Grev Frederik Reventlow 5. 12. 
1835 og 18. 4. 1836, Departement f. udenlandske Anliggender, Portugal D, 
Depecher 1831— 36. Luis da Silva Mousinho d’Albuquerque var baade skøn
litterær Forfatter, Naturvidenskabsmand, der virkede som Professor i Fysik og 
Kemi, og liberal Politiker, der flere Gange gik i Landflygtighed og flere Gange 
var Minister. —  10. Brev af 11. 8. 1836 (Chr. V III). —  Der foreligger intet 
om Gaver til da. Samlinger fra d’Albuquerque. — 11. Brev til Kongen af 1. 9. 
1835 (Sager til Protokol ang. Mus. f. Nat., Læg 1835). —  12. Bevaret i Viden
skabernes Selskabs Arkiv, Signatur: K.D.V.S.Prot.Nr.4426.1836. —  13. Jvf.
S. 291 f. — 14. E. Bowdich, Excursions in Madeira and Porto Santo, 1825. —  
Jvf. en nyere Fremstilling hos M. Vahl, Madeiras Vegetation, 1904, der imøde- 
gaar Tanken om en tidligere Forbindelse mellem Øerne (S. 8 f ) .  —  15. Bow
dich, anf. Værk, S. 89. —  16. Smst. S. 68. — 17. Brev af 10. 6. 1835 til Prof. 
Reinhardt (Journal over indkomne Sager i Mus. f. Nat., 1835, Nr. 67, Bilag).
— En Liste over Fiskenes portugisiske Navne var vedlagt. —  I Brev af 12. 11. 
1835 kvitterede Reinhardt for Fiskenes Modtagelse (Mus. f. Nat., Brev- og 
Kopibog 1835). Da Reinhardt havde modtaget den første Sending 28. 9. 1835, 
var han unægtelig lidt langsom til at svare, og V., som ikke vidste, hvordan 
Fiskene havde holdt sig, beklagede i Brev af 1.9. 1835 til Hauch, at han ikke 
turde sende flere, før han havde faaet Svar (Sager til Protokol ang. Mus. f. 
Nat., Læg 1835). —  18. Breve af 10. 6. 1835 til Collin (Collin) og af 16. 7. 
1835 (Chr. V III). —  19. Brev af 16. 7. 1835 til Reinhardt (Journal over ind
komne Sager til Mus. f. Nat., 1836, Nr. 4, Bilag). Ogsaa Fuglenes portugisiske 
Navne angives. De var skudt af V.s Tjener Mehrens. —  Det engelske Værk 
med de overdrevne Oplysninger om Landsneglene, er ikke det af Bowdich om
talte (Note 14), men sikkert Richard Th. Lowe, Primitiæ Faunæ et Floræ 
Maderæ et Portus Sancti, trykt i Transactions of the Cambridge Philosophical 
Society, 1830, hvor der dog kun nævnes 71 Arter. Jvf. Alexander, Narrative 
of a voyage of observation ip Western Africa, I, 1837, S. 21, der ogsaa taler 
om 60 Landsnegle paa Porto Santo. —  I Brev af 3. 5. 1836 kvitterede Rein
hardt for Modtagelsen af to Kasser med Fugleskind og Konkylier og beder ham 
skyde saa meget som muligt i Portugal. (Mus. f. Nat., Brev- og Kopibog 1836).
—  20. Brev af 16. 7. 1835 (Chr. V III). —  21. Omtales i Brev af 1. 9. 1835 til 
Kongen (Sager til Protokol ang. Mus. f. Nat., Læg 1835). —  Smst. sa. Med
delelse i Brev til Hauch af sa. Dato. —  Jvf. ogsaa Brev af 1.9. 1835 til Collin 
(Collin). Naturligvis blev Hertugen i Napoli ligeledes underrettet (Brev af
1.9. 1835, V-M.). —  22. Avisartiklen er indklæbet i Skrivelse af 18. 10. 1835 
fra Grev Reventlow til Geheimestatsminister Hans Krabbe-Carisius (Departe
ment f. udenlandske Anliggender, Portugal D., 1831— 36). —  23. Brev af 1. 9.
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1835 til Adler (Adler). —  24. Breve af 10. 6. og 1. 9. 1835 ril Collin (Collin). 
—  25. Collin, Adler og Hauch (jvf. Note 24, 23 og 21). —  26. Brev af 1. 9. 
1835 (Sager til Protokol ang. Mus. f. Nat., Læg 1835). —  Uniformen var grøn 
med Sølvbroderi. —  27. Ved Reskript af 29. 12. 1835 (smst.). —  28. Brev af
3. 9. 1838 til Prins Christian (Departement f. udenlandske Anliggender, Portu
gal D., Depeche 3. 9. 1838).

3. Azorerne.
1. Brev af 19. 11. 1835 (Chr. V III). —  2. Brev af 30. 11. 1835 ril Adler 

(Adler). Jvf. den dramatiske Skildring i Brev til Kongen af 28. 12. 1835 (Sa
ger til Protokol ang. Mus. f. Nat., Læg 1835). —  3. Brev af 30. 11. 1835 til 
Collin (Collin). —  4. Brev af 19. 11. 1835 (Chr. V III). —  5. Jvf. S. 281, Note
12. —  Brevet er dateret 28. 12. 1835 og var ledsaget af et Kort over Madeira 
og Porto Santo samt San Miguel i Azorerne (Sager til Protokol ang. Mus. f. 
Nat., Læg 1835). —  6. Ved Skrivelse af 9. 2. 1836 (smst.). —  7. Hauchs Skri
velse findes in extenso i Protokol ang. Mus. f. Nat. Den er af 26. 2. 1836. —  
Han kalder V. „très cher ami“ og underskriver sig „très obéissant serviteur et 
sincère ami“. Han giver desuden Løfter om Kongens Støtte ril Rejsens Fortsæt
telse. —  8. 22. 4. 1836, jvf. Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabe
lige Afhandlinger, VI, 1837, S. cxxi. Manuskriptets Signatur, se S. 281, Note
12. —  9. Resumo, San Miguel. —  John W. Webster, A description of the Is
land of St. Michael, 1821, S. 153 ff., taler i Beskrivelsen af „de syv Byer“ ikke 
om tre koncentriske Mure, og det ledsagende Kort viser heller ikke en saadan 
Formation. Men den dobbelte Kratersø paa Bunden findes der. —  10. Brev af
27.5. 1836 til Collin (Collin). —  11. Resumo, Santa Maria. —  12. Brev af
28. 1. 1839 til Kongen (Finansdeputationen, Assignationskontorets Referat jour
nal 1839, I, Nr. 502, Bilag). —  13. Brev af 15.3. 1836 (Chr. V III). — 14. 
Brev af 11. 5. 1836 (smst.). —  15. Brev af 27. 5. 1836 (smst.). —  16. Brev af
11. 5. 1836 (smst.). —  17. Brev af 27. 5. 1836 (smst.). —  18. Smst. — 19. Brev 
af 11. 8. 1836 (smst.). —  20. Smst. — 21. Brev af 27. 5. 1836 (smst.). — 22. 
Brev af 27. 5. 1836 til Collin (Collin). —  23. Fonden ad usus publicos, Journal 
1836, Nr. 1247, Bilag. —  24. Smst., Resolutionsprotokollen, 10. 10. 1836. —
25. Brev af 11.8. 1836 (Chr. V III). —  Boid, A Description of the Azores, 
1835, S. 317, er af samme Mening som V. vedr. Sagnet om Statuen. — En Af
handling af Johan Podolyn i Det Gotheborgska Wetenskaps och Witterhets 
Samhällets Handlingar, Wetenskaps Af delningen, I, 1778, S. 106— 08, taler om 
Statuen som en historisk Kendsgerning, men siger, at den blev tilintetgjort, 
fordi man troede, det var en hedensk Afgud. Han mener, den er et Vidnesbyrd 
om, at Søfolk i Oldtiden har boet paa Øen, men forladt den paa Grund af de 
mange Jordskælv. —  26. Se Richard Hennig, Die Karthager auf den Azoren, 
trykt i Petermanns Mitteilungen, 1927, S. 208 f. Forf. mener, at Fablen om 
Rytterstatuen er et af 1001-Nats Eventyr: Geschichte des dritten Kalenders und 
Königssohnes, der er blevet omplantet til Corvo, og han giver Oplysninger om 
ældre historiske portugisiske Fremstillinger. —  Corvo blev genopdaget af Por
tugiserne 1445 og var da helt ubeboet. —  27. Jvf. S. 291 f. — 28. Brev af 
15. 3. 1836 (Chr. V III), hvor V. omtaler et Brev fra Humboldt, der beder op
lyst, hvad der kan findes om de mange Fabler, der knytter sig til Azorerne. —
29. Smst. —  Naar V. taler om Møntfund paa Flores, husker han forkert — det
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var paa Corvo, man fandt Mønter. Jvf. S. 287. —  30. Brev af 11. 8. 1836 
(smst.). —  31. Brev af 15. 3. 1836 (smst.). —  32. Brev af 11. 8. 1836 (smst.).
—  33. Jvf. Richard Hennig’s i Note 26 omtalte Afhandling, hvor Podolyns 
gamle Beretning siges at hvile paa sikre Vidnesbyrd (jvf. Note 25). —  34. Brev 
af 11.8. 1836 (Chr. V III). —  Resumo, Fayal. —  Mr. Dabney omtales ogsaa 
meget rosende af Boid i det i Note 25 cit. Værk, S. 270. —  35. Brev af 11. 8. 
1836 (smst.). — Om v. Buchs „Erhebungscratere“ se v. Buch, Physicalische 
Beschreibung der canarischen Inseln, 1825, S. 325 f. —  V. kalder hans Frem
stilling en „Kimære“. Og han mener ogsaa, at Humboldt har Uret, naar han 
omtaler Pie de Teyde som „un mur séparé, environnant l’embouchure de sa 
caldera“. Dette slutter V. ud fra sine Iagttagelser af det store Krater paa Øen 
Pico, der ganske vist har en vertikal indre Rand, „mais descend au dehors dans 
des ondulations qui dépendent de la superposition des assises de l’éjection“. —
36. Brev af 1. 9. 1836 (Chr. V III). —  37. Brev af 23. 12. 1836 til Collin (Col
lin). — 38. Brev af 27. 5. 1836 til Adler (Adler). —  39. Brev af 4. 2. 1837 
(Chr. V III).

4. Lissabon.
1. Brev af 4. 2. 1837 (Chr. V III). —  Brev af 27. 1. 1837 (Depart, f. 

udenl. Anliggender, Portugal D., Depecher 1837— 39). Den danske chargé 
d’affaires Grev Frederik Reventlow taler her om sin Ængstelse over V.s sene 
Ankomst, men at denne var i god Helbredstilstand. V. har modtaget hans Til
bud om at bo hos ham, og han vil fra Indenrigsministeren faa rig Lejlighed til 
at dyrke sine Studier under sit Ophold. —  Grev Reventlow var i Lissabon fra 
1834— 39, var en elskværdig Verdensmand, yndet af Prins Christian. —  2. Brev 
af 28. 1. 1837, Finansdeputa tionen, Assignationskontorets Referat journal 1837, 
I, Nr. 809, Bilag. —  3. Brev af 4. 2. 1837 til Collin (Collin). —  4. Jvf. S. 279.
— 5. Brev af 4. 2. 1837 (Chr. V III). —  Naar V. taler om 14 Kasser, der skal 
afsendes, hvorefter han har sendt 22 Kasser ialt, stemmer det ikke med hans 
Angivelse i Brev af 11. 5. 1836, at han fra Fayal har afsendt den lO.ende Kasse.
— Blomsterne til Caroline Amalie var en Gave fra en Grevinde Marianne Ma
chado, gift paa Azorerne. —  6. Brev af 8. 4. 1837 til Adler (Adler). —  7. Mus. 
f. Nat., Brev- og Kopibog 29. 5. 1837. —  8. Brev af 4. 2. 1837 (Chr. V III). —
9. Brev af 25. 3. 1837 (smst.). —  10. Depeche af 26. 4. 1837 fra Grev Revent
low (Departement f. udenl. Anliggender, Portugal D, Depecher 1837— 39). —  
Maria da Gloria, Dronning i Portugal 1833— 53, gift 1836 med Ferdinand, 
Prins af Sachsen-Koburg. Der var megen politisk Uro i hendes Regeringstid 
(jvf. S. 280, Note 9). Manuel da Silva Passos var efter et Oprør 1836 blevet 
Minister. —  11. 27. 1. 1837, Departement f. udenl. Anliggender, Portugal D.
—  12. Jvf. S. 281 og 287. —  13. Brev af 13. 4. 1837 (Chr. V III). —  14. Tal
rige eng., tyske, franske Tidsskrifter efterset. —  15. Jvf. S. 287. —  16. Kjøben- 
havnsposten 28. 3. 1839, S. 352. —  17. Jvf. en nyere Fremstilling af Pierre 
Temier i et Foredrag om Atlantis, holdt i Institut Océanographique de Paris
30. 11. 1912 og trykt i Annual Report of The Smithsonian Institution for 1915, 
1916, S. 219— 34. Forf. mener, at baade Geologi, Zoologi og Botanik støtter 
Teorien om et sunket Kontinent, der har forbundet Europa—Afrika med Nord- 
og Sydamerika. Azorerne er de sidste Rester af det sunkne Kontinent. —  Sa. 
Opfattelse hos G. Denizot, Sur la structure des lies Canaries, considéréé dans
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ses rapports avec le problème de l’Atlantide, i „Comptes rendus des séances de 
l’académie des sciences, Tome 199, 1934, S. 372— 73“. —  18. „Rochas pri
mitivas“. —  19. Resumo, Slutning. —  20. Brev af 25. 3. 1837 (Chr. V III). —
21. Jvf. S. 286. —  22. Finansdeputationens Forestillingsprotokol 28. 2. 1837, 
Nr. 72. Kongen bifaldt Indstillingen 4. 3. 1837. —  23. Jvf. S. 289. —  24. Breve 
af 4. 2. og 25. 3. 1837 (Chr. V III). —  25. Brev af 30. 3. 1837 (Dankwarts Pa
pirer, Pk. 37). —  26. Depeche fra Grev Reventlow af 26. 4. 1837 (Departement 
f. udenl. Anliggender, Portugal D, Depecher 1837— 39).

5. De kanariske Øer.
1. Brev af 18. 5. 1837 (Chr. V III), jvf. Note 3. —  2. Smst. —  3. Groves 

utrykte Erindringer synes ikke bevarede i offentlige Samlinger, men den her 
citerede Dagbogsoptegnelse fra 20. 4. 1837 findes i Afskrift ved afd. Arkiv- 
sekretær J. Bloch i dennes Papirer paa Kgl. Bibi. (NkS. 4.2667, V I). Grove 
var 1837 med Fregatskibet Johanne Marie paa Togt til Vestindien. —  Om Gro
ves Følgeskab med V. 1835 se S. 279, Note 1. —  4. Jvf. S. 336. —  5. Brev af 
15. 6. 1837 (Collin). —  6. Se Brev af 15. 6. 1837 til Adler (Adler). —  7. Fi
nansdeputationens Forestillingsprotokol 1837, II, Nr. 92. —  8. L. v. Buch, Phy- 
sicalische Beschreibung der canarischen Inseln, 1825, S. 326. —  9. Brev af
20. 10. 1837 (Chr. V III). —  Om Cologan, se Voyage de Humboldt et Bon- 
pland, I, Relation historique, I, 1814, S. 115. Bernardo Cologan „dont la mai
son, de tout temps, a été ouverte aux voyageurs de toutes les nations —  On est 
agréablement surpris de trouver, dans un groupie d’îles situées près des côtes 
de l’Afrique, cette amabilité sociale, ce goût pour l’instruction, ce sentiment des 
arts qu’on croit appartenir exclusivement à une petite partie de l’Europe“. —
10. Brev af 20. 10. 1837 (Chr. V III). —  11. Smst. —  12. Francis Coleman 
Mac-Gregor, Die Canarischen Inseln, 1831, S. 328 f. —  Jvf. dog en anden Frem
stilling, der udkom sa. Aar, som V. besøgte Hierro, og som støtter dennes Op
fattelse, nemlig Alexander, Narrative of a voyage of observation in Western 
Africa, I, 1837, S. 44 f. Der tales her om en gammel nedskrevet Beretning om 
Træer af denne Art, som tidligere havde været hyppige paa Øen. —  13. Brev 
af 20. 10. 1837 (Chr. V III). —  14. Brev af 3. 11. 1837 (Collin). —  15. L. v. 
Buch, Physicalische Beschreibung der canarischen Inseln, 1825, S. 290. — 16. 
Brev af 20. 10. 1837 (Chr. V III). —  17. Brev fra Lissabon af 3 .9 . 1838 til 
Kongen (Collin). —  18. Smst. —  19. v. Buch, det Note 15 anf. Værk, 
S. 277, —  20. Brev af 10. 3. 1838 til Adler (Adler). —  21. Brev af 3. 9. 1838 
til Kongen (Collin). Ved en Fejlskrivning staar der Lanzarote i Stedet for 
Fuerteventura. —  22. Smst. —  23. Brev af 17. 6. 1838 (smst.). —  24. Brev af
10. 3.1838 (Adler). —  25. Brev af 3.9. 1838 til Prinsen (Departement f. udenl. 
Anliggender, Portugal, D, Depeche 3. 9. 1838). —  26. Brev af 10. 3. 1838 til 
Adler (Adler). —  27. Brev af 17. 6. 1838 til Collin (Collin). —  Smst. XXII a 
findes et Brev fra Donner til Collin af 2. 3. 1838, hvor denne meddeler, at V. 
nu har trukket 1222 Rd. paa hans Hus under Henvisning til de kgl. Finanser. 
Med Renter er Summen 1234 Rd. —  Pengene blev senere betalt af Prins Chri
stian (se Brev af 4. 2. 1842 fra V. til denne (Chr. V III )) . —  28. Brev af
3. 9. 1838 til Prinsen (Departement f. udenl. Anliggender, Portugal, D, Depe
che 3 .9 . 1838). —  29. Brev af 3 .9 . 1838 til Kongen (Collin). —  30. Jvf. 
S. 276. —  31. Voyage de Humboldt et Bonpland, I, Relation historique, I,
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1814, S. 99. —  32. L. v. Buch, Physicalische Beschreibung der canarischen In
seln, 1825, S. 325 f.

6. Portugal.
1. Departement f. udenl. Anliggender, Manual Protokol, 1837, Nr. 610. —

2. Brev af 23. 5. 1837 til Reventlow (Departement f. udenl. Anliggender, De
partementalregistrant A, 1837, S. 331). —  3. Brev af 3 .9 . 1838 til Kongen 
(Collin). —  Brev af 3. 9. 1838 til Prinsen (Departement f. udenl. Anliggender, 
Portugal, D, Depeche 3. 9. 1838). —  4. Smst. —  5. Koncept til Brev fra Col
lin til V. af 2. 10. 1838 (Collin). —  6. Brev af 10. 10. 1838 til Kongen (Fi- 
nansdeputationen, Assignationskontorets Referat-Journal 1839, I, Nr. 502, Bi
lag). —  7. Smst. —  8. Sa. Dom i W. M. Kinsey, Portugal, 1829, S. 395, hvor 
det siges om Geologien, at „the very term itself is scarcely understood at 
Coimbra“. Men Forf. finder dog, at selv om det naturhistoriske Museum er i 
daarlig Stand, saa er „the shells and minerals both extensive and well ar
ranged“. —  9. Smst. S. 393: „The observatory (i Coimbra) is amply furnished 
with instruments, chiefly of French manufacture“. —  10. Trods gentagne Hen
vendelser til forskellige Institutioner i Coimbra er det ikke lykkedes at faa op
lyst Navnet paa den Astronom, der havde haft Forbindelse med Schumacher i 
Altona. — 11. Ovenstaaende Referat fra sa. Kilde som anført i Note 6. —
12. Brev af 27. 11. 1838 til Kongen (Finansdeputationen, Assignationskontorets 
Referat-Journal 1839, I, Nr. 502, Bilag). —  I Salmonsens Konversationsleksi
kon, 2. Udg., Artiklen Portugal, bekræftes Rigtigheden af adskillige af de af 
V. meddelte Oplysninger. —  13. Smst. —  14. Brev af 21. 12. 1838 til Kongen 
(smst.). —  15. Brev af 22. 12. 1838 (Collin). —  16. Finansdeputationens Fore
stillingsprotokol 1839, I, 31. 1. 1839, Nr. 68. —  17. Jvf. dog A. F. Büsching, 
Portugal, 1808, S. 32: „Einige neuere Naturkundige in Portugal wollen Spuren 
erloschener Feuerberge entdeckt haben, die jedoch zweifelhaft sind. Der Graf 
von Hoffmannsegg fand solche Spuren nirgends“. —  18. Brev af 28. 3. 1839 til 
Prinsen (Chr. V III). —  19. Brev af 28. 1. 1839 til Kongen (Finansdeputatio
nen, Assignationskontorets Referat-Journal 1839, I, Nr. 502, Bilag). —  20. 
Smst. Jvf. Brevet til Prinsen, Note 18. —  21. Brev af 28. 3. 1839 (Chr. V III). 
— I Castelbranco købte V. nogle vel vedligeholdte romerske Mønter til Prin
sen. — 22. Smst. —  En samtidig Beskrivelse af de sa. Egne i W. M. Kinsey, 
Portugal, 1829, S. 403 ff. og 432 ff., ledsaget af Illustrationer. —  23. Brev af
28. 3. 1839 (Chr. V III). —  Kinsey, anf. Værk S. 454, fortæller om Caldas da 
Rainha, at 12 Mænd sidder i Badet paa eengang, i Vand til Halsen. —  24. Sa. 
Brev som Note 23. —  25. Smst. —  26. Herom en karakteristisk Udtalelse i 
Brev af 30. 11. 1835 til Adler (Adler). V. takker her for en Meddelelse om 
politiske Forhold i Danmark, antagelig Provinsialstændernes Sammentræden, 
og det hedder saa: „qui donnent une nouvelle vie à notre existence d’ailleurs 
fort bourgeoise. Je n’ai aucun sentiment là-dessus. Dans tous les pays où j’ai 
vécu, je me suis toujours tenu passif, et neutre. Soufrir autant que l’on peut, 
ensuite changer tout doucement“. —  27. Brev af 28. 3. 1839 (Chr. V III). —  
28. Jvf. S. 291, Note 10. —  29. I Spanien regerede Enkedronning Marie Chri
stine fra 1833 under Datteren Isabella I l ’s Mindreaarighed. —  30. Iflg. 0st, 
Supplementblade 1839— 40, Nr. 32. —  10. 8. 1839 fik V. Kongens Tilladelse 
til at bære de ham tildelte Ordener (Brev af 10. 8. 1839 til Prinsen (Chr.
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V III)) . —  Hertugen i Napoli blev naturligvis underrettet om de nye Æres
bevisninger (Brev af 14. 8. 1839, V-M ). —  31. Brev af 14. 8. 1839 (V-M ). —  
En Forespørgsel om Juan Jacinto de Vargas til Byarkiveme i Cadiz og Puerto 
Real (Ayuntamiento de Cadiz og Puerto Real) gav i første Tilfælde negativt 
Resultat, i andet Tilfælde intet Svar. —  Med Hensyn til Familiehelgenen er 
V.s Oplysning sikkert rigtig. San Isidro Labrador gik 1119 i Tjeneste hos 
Juan de Vargas, og Sagnet fortæller mange Undere om ham. Han blev erklæ
ret for Helgen 1622. —  32. Smst.

11. KAPITEL: HJEMKOMST. SØNNENS EKSAMINER 

OG AFREJSE TIL RUSLAND

1. Øst, Supplementblade 1839— 40, Nr. 32. —  Den 3. 8. blev han mod
taget af Kongen og indbudt til Taffel flg. Dag. Han maatte dog bede sig und
skyldt, da hans Kammerherreuniform var i Hørsholm, og han ikke mente det 
korrekt at benytte den Hofjægermesteruniform, der var tilladt ham at benytte 
paa Rejsen (Brev af 4. 8. 1839 til Overhofmarskal Haxthausen, Overhofmar
skallatets Arkiv I, J, 4og 5, ujournaliserede Breve til Hauch og Haxthausen). 
—  2. Den faste Løn i 41/3 Aar var 5200 fra Kongen, 2600 fra Prinsen. —
3. Jvf. S. 294. —  4. Jvf. S. 297, Note 27. —  Naar Donner angiver Gælden til 
1222 Rd., er det ikke, fordi V. egenmægtigt har trukket saa store Beløb, men 
fordi han under de store Forsinkelser ved Forsendelsen af de ham tilstaaede 
Understøttelser var nødt til at skaffe sig de fornødne Midler ved at udstede 
Veksler paa den kgl. Finanskasse til Donner. Der var saaledes lovlig Dækning 
for de 800 Rd. af Gælden til denne. Jvf. Brev af 8. 1. 1838 fra V. til Collin 
(Collin). —  5. Brev af 22. 10. 1834 til Prinsen (Chr. V III). —  6. Collin. —
7. 22. 5. 1840 (Statskalenderen). —  8. 10. 6. 1841 (smst.). —  9. 26. 2. 1842 
(Da. Kancelli, 2. Dep., Reg. 1842, Nr. 132 d). —  10. Finansdeputationen, As- 
signationskontorets Referat-Journal 1841, Nr. 940, Bilag. —  V. vilde tilbage
betale Forskuddet fra 1.1. 1841 ved Afdrag med den halve maanedlige Løn. —
11. Brev af 21. 9. 1839 (smst.). —  Det lyder velbegrundet, naar V. her for
klarer, hvorfor Rejsen var blevet mere kostbar end forudset: Overfarten mel
lem de mange Øer, der skulde besøges, den store Udgift til Transport af Mi
neraler samt Betalingen til de nødvendige Hjælpere havde langt overgaaet hans 
Indtægter. —  12. Finansdeputationen, Assignationskontorets Referat-Journal 
1839, II, Nr. 3315. —  13. Finansdeputationens Forestillingsprotokol, 1841, 
Nr. 57. —  Kongen bifaldt det 28. 3. 1841, saaledes at Afdragene skulde be
tales med 300 Rd. aarlig i 4 Aar (smst. Nr. 75). —  V.s Gage henhørte nu 
under Hofkassen, som derfor skulde refundere Finanskassen de Summer, der 
tilbageholdtes i V.s Gage. —  14. 24. 2. 1841, Finansdeputationen, Assignations
kontorets Referat-Journal 1841, Nr. 940, Bilag. —  15. Eksamensbevis fra Tha- 
rand 21. 3. 1837 (Skiftepap.). —  Eksamensbeviset erklærer ogsaa: „von ver
botenen Verbindungen nichts bekannt“. —  16. Smst. —  17. Brev af 7. 7. 1840 
til Adler (Adler). —  18. Brev af 10.8. 1839 til Prinsen (Chr. V III). V. for
tæller, at Collin har givet ham 100 Specier til Sønnens Hjemrejse, og at han 
nu venter at se „le Skovrider“ om 14 Dage. Jvf. Brev af sa. Dato til Collin
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(Collin). —  19. Jvf. S. 271. —  20. Brev af 29. 8. 1839 til Collin (Collin). —  
Collin kunde vanskeligt slække paa Fordringerne, da han havde været en af de 
ledende ved Forstuddannelsens Reorganisation faa Aar tidligere. —  21. Skifte
pap. —  22. Brev af 29. 8. 1839 til Collin (Collin). —  23. Brev af 10. 8. 1839 
(Chr. V III). —  24. Brev af 10. 8. 1839 (Collin). —  25. Medens V. i 1839—40 
boede i Store Kongensgade Nr. 262, viser Folketællingen 1840, at Sønnen 
„Forstelev og Greve“ boede i Søborg, Birkerød Sogn, sammen med Husjomfru 
Antoinette Neiiendam. —  26. Rentekammer, Skov- og Jagtvæsen, Om Forst
studium og Forsteksamen, Pakkesager Gruppe 15, Nr. 2, 1831— 43. —  27. Forst- 
eksaminations Kommissionen indstillede 8. 10. 1840 til Rentekammeret, at 
forskellige af de kommende Eksaminander blev dispenseret for Mangler i deres 
Uddannelse. Saaledes havde Vargas ikke været de lovbefalede fulde to Aar i 
et kgl. Skovriderdistrikt, men hans 5 Aar i Tharand kunde erstatte det (Skov- 
og Jagtvæsen, Forsteksamens-Sager 1804— 48, Pakkesager, Gruppe 15, Nr. 4, 
II). — 28. Breve af 29. 6. og 7. 7. 1840 (Adler). —  29. Brev af 21. 8. 1840 
(smst.). — I Kommissionens Indstilling (jvf. Note 27) siges det, at V. har 
bestaaet Præliminærprøven. —  30. Rentekammeret, Skov- og Jagtvæsen, Eksa
minations-Attester, Pakkesager, Gruppe 15, Nr. 5, 1835— 42. —  Her angives 
Karaktererne for de enkelte Fag. —  31. Smst., Pakkesager, Gruppe 15, Nr. 4, 
II, Forsteksamens-Sager 1804— 48. —  Ansøgningen blev bevilget 5. 12. 1840. 
— 32. Udateret Brev til Adler (Adler). Brevets Indhold viser tydeligt, at det 
er skrevet i Efteraaret 1840. —  33. Skov- og Jagtvæsen, Forsteksamens-Sager 
1804— 48, II, Pakkesager, Gruppe 15, Nr. 4. —  34. Rentekammerets Forestil
lingsprotokol 1841, Nr. 494 b, 17. 10. 1841. —  35. Sagens Udvikling fremstillet 
i Brev til Chr. VIII af 16. 7. 1841 (Chr. V III). —  36. Smst. —  Senere viste 
det sig, at skønt Edmund bandt sig for ti Aar, slap V. ikke for at betale for 
de første Maaneders Ophold i Rusland. I Brev af 4. 2. 1842 til Kongen (smst.) 
maatte V. atter søge Hjælp, da han skulde betale 120 Rubler (200 Rd.) for 
Sønnens Læretid. —  37. En Erklæring fra Rentekammeret (Skov- og Jagt
væsen, Forsteksamens-Sager, 1804— 48, II, Pakkesager, Gruppe 15, Nr. 4) af
6. 1. 1842 bevidner, at Jagtjunker, Grev E. A. Vargas er Forstkandidat i den 
kgl. da. Forstetat samt beskikket Landmaaler, og det tilføjes, at denne Udta
lelse er ønsket af hans Fader paa Grund af Sønnens Ansættelse i den russiske 
Forstetat. Man kan antagelig heri se en Tilkendegivelse af, at han havde be
varet sine Rettigheder og dermed sin Tilknytning til Fædrelandet, ogsaa efter 
at han i Slutningen af 1841 var rejst til Rusland. —  38. Dronningens Tvær
gade 401 A.

12. KAPITEL: DET KGL. MUSEUM FOR NATUR

VIDENSKABERNE

1. Brev af 5. 1. 1840 (Chr. V III). —  2. Brev af 9. 8. 1841 (smst.). —  Det 
var Cramer, der bragte V. i Bytteforbindelse med Alger, men et Par Breve af
31.5. 1841 og 18. 9. 1842 fra Cramer til V. synes at vidne om, at han ikke 
var tilfreds med V.s Optræden overfor Alger. Denne havde 1842 endnu ikke 
modtaget nogen Gengæld fra Danmark, og Cramer selv havde ikke hørt fra
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V. siden 31. 12. 1840. Han omtaler Alger som en Mand, der er „liberal et gé
néreux“, og som man ikke bør negligere. (Brevene fra Cramer findes i Mine
ralogisk Museums Arkiv i: Breve til Inspektør ved Prins Christians, senere 
Chr. V III’s Mineralkabinet). —  3. Brev fra Fox til V. af 9. 5. 1842 (Mineral. 
Museums Arkiv, smst.). —  4. Brev af 9 .8 . 1841 (Chr. V III). —  5. Jvf. S. 
277. —  Brev af 10. 8. 1839 til Collin (Collin). —  6. Brev af 10. 8. 1840 til 
Adler (Adler). —  7. Jvf. S. 277, Note 20. —  Olufsen var fra 1836 Biblio
tekar ved det Classenske Bibliotek. —  8. Jvf. V.s Brev til Collin af 10. 8. 1839 
(Collin) og hans Brev af 25. 4. 1841 til Kongen (Chr. V III). —  Statskalen
deren 1840. —  9. Jvf. S. 253. —  10. Brev af 9. 8. 1841 (Chr. V III). —  11. 
Smst. Blandt de daarligt konserverede Fugle var en Samling fra Brasilien, 
hjemført af dal Borgo. —  12. Om Museets Historie se C. C. A. Gosch, J. C. 
Schiødte, I, 1898, S. 1— 202 og R. Spärck, Zoologisk Museum i København 
gennem tre Aarhundreder (i Festskrift udg. af Kbh.s Universitet i Anledn. af 
Kongens Fødselsdag, 1945). —  Ogsaa andre end V. saa med Kritik paa 
Reinhardts Ledelse af det naturhistoriske Museum, og 1833 stiftedes Dansk 
Naturhistorisk Forening som en Slags Protest. Blandt Medlemmerne var Rein
hardt, der dog Aaret efter udtraadte igen. Blandt andre Medlemmer var Mu
seets Assistenter Beck og Pingel (se herom Videnskabelige Meddelelser fra da. 
naturhist. Forening, Bind 95, 1933). —  13. Se f. Eks. Mus. f. Nat., Brev- og 
Kopibog, 9. 6. 1840. Jvf. C. C. A. Gosch, J. C. Schiødte, I, 1898, S. 104. —
14. Mus. f. Nat., Brev- og Kopibog 2. 12. 1839. Udnævnelsen faldt 11. 12. 
1839. —  15. Smst. 26. 2. 1842. Udnævnelsesdokument i Skiftepap. —  Allerede 
1833 havde V. i Brev til Hertugen i Napoli skrevet, at da A. W. Hauch næppe 
kunde leve længe, vilde han blive første Direktør, hvad der var alle hans 
Ønskers Opfyldelse (Brev af 8. 2. 1833, V-M .). —  16. Mus. f. Nat., Brev- og 
Kopibog 16. 3. 1842. Møsting var til Stede og tog Afsked med Direktionens 
Medlemmer. —  17. Smst., Organisationsplanen 1842— 43. —  18. 31. 3., 20. 5. 
og 20. 8. 1842 (Chr. V III). —  19. Mus. f. Nat., Journal over indkomne 
Sager 3. 5. 1842, Nr. 30, Bilag. — 20. Brev af 31. 3. 1842 (Chr. V III). —
21. Gosch, J. C. Schiødte, I, 1898, S. 146. —  22. Jvf. Mus. f. Nat., Journal 
over indkomne Sager 26. 4. 1842, Nr. 28, Bilag, hvor Reinhardt i Anledning 
af Schiødtes Ansøgning og dennes Udtalelse om en paatænkt Reorganisation 
af Museet skriver til Direktionen, at en saadan Reorganisation er ham ube
kendt, og at dette Udtryk enten er et Foster af ugrundede Rygter eller „upas
sende brugt“. Han mener, der kun er Tale om at forøge Museets Arbejdskraft, 
og i den Henseende støtter han Schiødtes Andragende. Direktionen gik i sit 
Svar til Schiødte ind paa Tanken og skrev, at en Reorganisation paa ingen 
Maade var under Ventilation (smst.). Jvf. Note 25. —  23. Brev af 20. 5. 1842 
(Chr. V III). —  V.s Forslag ligger ved Brevet og er aldeles ligelydende med 
det i Museets Arkiv bevarede. Det er ikke skrevet med V.s Haand, men iflg. 
Brevet konciperet af ham, paa Grundlag af Kongens Forslag og Synspunkter, 
fremsatte under sidste Audiens. Det er forsynet med Blyantsnoter med Kongens 
Haand. —  24. Mus. f. Nat., Organisationsplanen 1842— 43. — 25. Smst. Re
solutionen blev forelagt i Direktionsmøde 20. 6. 1842 og undertegnet af V., 
Lehmann og Thonning. —  26. Smst. —  27. Brev af 20. 5. 1842 (Chr. V III). 
Jvf. Note 22. —  28. I Mus. f. Nat., Journal over indkomne Sager, 1844, Bilag 
9 og 10 faar man et Indtryk af Reinhardts Irritation over de mange nye Med-
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arbejdere. Schiødte ansøgte 12. 10. 1843 om at faa lønnet Ansættelse, og Rein
hardts Udtalelse til Direktionen desangaaende 7. 1. 1844 er yderst forbehol
dende. Han anker over, at Pengemidlerne bruges til Arbejdskraft i Stedet 
for til Nyanskaffelser og erklærer, at det er ham „aldeles ubekiendt under 
hvilke Forholde Hans Majestæt har ansat Hr. Schiødte“. Direktionen har al
drig givet nogen Oplysning derom. Museet kan i hvert Fald ikke betale. I det 
Hele mener han, at Forandringerne 1842 var at betragte som provisoriske. —
29.Mus. f. Nat., Organisationsplanen 1842— 43. —  30. Smst. —  31. I Direk
tionsmødet 20. 6. 1842, se Note 25. —  32. Mus. f. Nat., Organisationsplanen 
1842— 43. Reinhardts Forslag er dateret 1. 7. 1843. —  Lehmanns Forslag af
6. 5. og 14. 6. 1843 ligger smst., men Krøyers Forslag af 28. 2. 1843 ligger 
under Journal over indkomne Sager, 1843, Nr. 31, Bilag. —  Smst. Nr. 39, 
Bilag, findes Pingels Forslag af 8. 3. 1843. —  Smst. Nr. 29, Bilag, findes 
Schiødtes Betænkning af 15. 2. 1843. —  Fra Beck kom intet Forslag, og i de 
flg. Aar deltog han næsten aldrig i Inspektørernes Møder p. Gr. af Sygdom, 
jvf. Inspektorprotokol for Museet f. Naturvidenskaberne 1843 ff. (Zool. Mu
seums Arkiv). —  33. Brev af 7. 7. 1843 (Mus. f. Nat., Organisationsplanen 
1842— 43). —  34. Smst., Forhandlingsprotokol f. Direktionen, 12. 5. 1843. —  
Den 28. 10. var han atter til Stede. —  35. Brev af 18. 9. 1843 til Kongen 
(Chr. V III). —  36. Gosch, J. C. Schiødte, I, 1898, S. 127. —  37. Smst. 147 ff.
—  38. Brev af 20. 8. 1842 (Chr. V III). —  39. Reinhardts Skrivelse til V. af
21. 6. 1842 (Mus. f. Nat., Organisationsplanen 1842— 43). —  40. Baade Fore
spørgsel og Svar af 8. 9. 1842 findes smst. —  41. Mus. f. Nat., Brev- og Kopi
bog 19. 9. 1842. —  42. Reinhardts Forespørgsel af 5. 12. og Direktionens 
Svar af 9. 12. 1842 i Mus. f. Nat., Organisationsplanen 1842— 43 —  43. Jvf. 
Note 13. —  Beck var vanskelig at ramme, fordi han som mangeaarig Leder 
af Kongens Konkyliesamling havde vundet dennes Bevaagenhed. Men Direk
tionen rykkede ham to Gange i 1842 for en Beretning fra 1841, hvorefter den 
omsider kom (Mus. f. Nat., Journal over indkomne Sager Nr. 25, 55 og 65, 
1842). —  I V.s Brev til Kongen af 31. 3. 1842 omtaler han Beck med en vis 
Venlighed, men siger dog: „mais il faut aussi qu’il recommence à travailler“ . 
(Chr. V III). —  44. Mus. f. Nat., Forhandlingsprotokol f. Direktionen 1842.
—  45. Smst., Brev- og Kopibog 12. 8. og 20. 11. 1842. —  46. Smst. Oktober 
1842. —  47. Museet f. Naturvidenskaberne, Inspektorprotokol 1844— 45, 
(Zool. Museums Arkiv). —  48. Mus. f. Nat., Journal over indkomne Sager
25. 4. 1843, Nr. 55b, Bilag. Direktionen anbefalede Ansættelsen af en Med
hjælper ved at henvise til, at Reinhardt var „en aldrende og meget svagelig 
Mand efter at have tient ved Museet i 36 Aar“. Da Kongen havde approberet 
en Medhjælper, ansøgte Reinhardt Direktionen om, at det maatte blive hans 
Søn, hvad denne approberede 12. 6. 1843. —  49. Brev af 31. 3. 1842 (Chr. 
V III). —  50 Smst. —  51. Fejl i Gosch, J. C. Schiødte, I, 1898, S. 131. —  
Mus. f. Nat., Forhandlingsprotokol f. Direktionen 18. 4. 1844. —  52. Brev af
31. 3. 1842 (Chr. V III). —  53. Mus. f. Nat., Forhandlingsprotokol f. Direk
tionen 18. 4. 1844. —  54. Gosch, anf. Værk, S. 75 og 95 f. —  55. Museet f. 
Naturvidenskaberne, Inspektorprotokol 28. 5. 1844 (Zool. Museums Arkiv).
—  56. Da Kongen 1844 igen havde tilkendegivet sin Vilje, at den minera
logiske og konkyliologiske Afdeling skulde aabnes for Publikum (Mus. f. Nat., 
Forhandlingsprotokol f. Direktionen 19. 8. 1844), blev der meddelt Berlingske 
27
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Tidendes „Erindringsliste“ den 7. 10. 1844, S. 3, Sp. 4, at det kgl. natur
historiske Museums mineralogiske Afdeling var aaben Tirsdag fra 11— 1. Man 
var endogsaa saa energisk, at man i samme Uge holdt aaben ogsaa Torsdag 
og Søndag, men i de flg. Uger var der kun aabent Søndag. Fra November taler 
Erindringslisten alene om, at det naturhistoriske Museum er aabent om Søn
dagen, men dette betyder vel alle Afdelinger. Der nævnes intet om, at man 
skal hente Adgangskort i Forvejen, hvad der senere krævedes (Berl. Tidende 
31. 5. 1845, 1, sp. 1). —  57. Interessen var dog ikke stor. I 1847 havde Museet 
Besøg af ca. 8000, deraf kun nogle Hundrede paa den mineralogiske Afdeling 
(Gosch, anf. Værk. S. 171). —  58. Mus. f. Nat., Regnskaber, Antegnelser 
1836— 48. —  59. Smst., Forhandlingsprotokol f. Direktionen 9. 8. 1845. —  
60. Overhofmarskallatets Arkiv II, 0, 1— 3, Sager vedr. tyske fyrstelige Per
soners Besøg, 1845. —  I Planen over de Museer, der skulde besøges, nævnes 
hverken Museet f. Naturvidenskaberne eller Kongens private Mineralsamling. 
—  En Fortegnelse over de Personer, der er udeladt paa Listen over de indbudte 
til Festligheder i Anledning af Kongen af Preussens Besøg, anfører V. Den 
omtalte Fest er sikkert Galataflet paa Christiansborg 19. 6. 1845. —  61. Jvf. 
S. 276.

13. KAPITEL: DE MINERALOGISKE SAMLINGER

1. Det første Møde med Pingel som Overinspektør fandt Sted 8. 1. 1846, 
men fra da af var V. ikke mere til Stede (Mus. f. Nat., Forhandlingsprotokol 
f. Direktionen, anf. Dato). —  2. Gosch, J. G. Schiødte, I, 1898, S. 151. —
3. Smst. 150. —  4. Brev af 31. 3. 1842 (Chr. V III). —  Jvf. Pingels Forslag 
i Anledning af den nye Organisationsplan (Mus. f. Nat., Journal over ind
komne Sager 8. 3. 1843, Nr. 39, Bilag). —  5. Smst. 10. 8. 1842, Nr. 49, Bilag. 
—  Jvf. Gosch, anf. Værk, S. 100 og 144. —  6. Mus. f. Nat., Journal over 
indkomne Sager 9. 10. 1842, Nr. 131, Bilag. —  7. Smst. 3. 9. 1842, Nr. 85, 
Bilag. Pingels Indberetning herom er ikke begejstret. De vesuviske Produkter 
fra Monticelli er medtaget af Fugt, og af de ungarske Produkter har man 
allerede mere end nok, da Prof. Zipser i en Aarrække har oversvømmet alle 
Mineraliesamlinger med den Slags. —  8. Museet f. Naturvidenskaberne, Pin
gels Indberetninger Januar 1843 (Mineralogisk Museums Arkiv). —  9. Smst. 
Juni— Juli 1846. —  10. Jvf. Karen Gallisen: Til Mineralogisk Museums Hi
storie (Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, X, 1945, S. 523 f). —
11. Mindeskrift over Christian V III, 1848, S. 33. —  12. Karen Gallisen, anf. 
Skrift, S. 525, hvor det i Tilslutning til Olufsens ovenfor anførte Udtalelse 
hedder: „dette er beklageligt; man kan f. Eks. ikke nu udtage af Samlingen 
de Mineraler, som Grev Vargas selv har samlet, eller mellem de grønlandske 
Mineraler paapege, hvilke der er modtaget som Gave fra Giesecke“. —  13. 
Mindeskrift over Chr. V III, S. 35 f. — 14. Smst. S. 35 og 38. —  At V. var 
Elev af Haüy viste sig i hans allerførste mineralogiske Arbejde: Introduzione 
allo studio della Mineralogia, jvf. S. 70. Da han 1816 tilbød at ordne den 
mineralogiske Samling paa Rosenborg, var det ogsaa efter Haüy’s System, 
jvf. S. 199. —  15. Karen Gallisen, anf. Skrift, S. 527 f. —  16. Smst. 525.
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14. KAPITEL: BEATE NEIIENDAM OG „S0BORG“

I HØRSHOLM

1. Jvf. S. 257. —  Jvf. S. 311. —  3. Iflg. Folketællingen 1840 for Bir
kerød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Søborg Nr. 216 boede der, foruden hun 
og V.s Søn, en Tjenestepige Marie Olsen, 28 Aar, og en Hjulmand Peder 
Hansen, 41 Aar og gift (L.A.). —  4. I Brev af 14. 9. 1840 spørger en Hr. 
Weber, om han maa bo i Søborg til Foraaret, indtil hans egen Bolig er kommet 
i Orden. Hr. v. Helsdingen er nu flyttet derfra og har tilbudt ham den (Skifte
pap.). — 5. Jvf. S. 290, 294. —  6. Brev af 31. 3. 1842 (Chr. V III). —  
Fra April 1842 til sin Død 1847 boede han Sølvgade 420 A, det nuværende
34. —  7. Salgsskødet af 26. 9. 1842 (Skøde- og Panteprotokol f. Hirschholm, 
L.A.). Heri opregnes det samme Tilbehør som ved Købet i 1829 (jvf. S. 257), 
kun var der bygget et Lysthus til i Haven. Da der i sin Tid var betalt 2000 Rd. 
for Ejendommen, var der et betydeligt Pengetab ved Salget, men tager man 
den stigende Kursværdi i Betragtning, var Forskellen dog mindre, end den 
synes. — 8. Brev af 11. 12. 1841 (Chr. V III). —  9. Findes i Skiftepap., hvor 
der ogsaa ligger to Kvitteringer af 25. 8. og 27. 9. 1843, iflg. hvilke Prokurator 
Knudsen har udbetalt Jfr. Neiiendam 130 Rd. —  10. Folketællingen St. Anna 
Vester 1845, II. — 11. 5. 2. 1846 anmeldte Købmand Engell af Hirschholm, 
at hans Svigerinde Beate Antoinette Augusta Neiiendam, der opholdt sig hos 
ham, var død (Hørsholm Amtstues Skifteprotokol for Hørsholm By 1820— 47 
(L .A .)). — 12. Hørsholm Kirkebog, L.A. —  13. Jvf. S. 257. —  14. Smst. —
15. 7. 2. 1846 foreviste Købmand Engell i Skifteretten et af Beate Neiiendam 
den 8. 1. 1846 oprettet notarialiter attesteret Testamente, hvorved hun indsatte 
sin Søster Wilhelmine Engell til sin Universalarving (Hørsholm Amtstues 
Skifteprotokol for Hørsholm By 1820—47, L.A.).

15. KAPITEL: DANSKE VENNER

1. En Undtagelse er Brevene fra Frederik VI og Prins Christian Frederik, 
der blev leveret tilbage til Kongehusets Arkiv efter V.s Død. —  2. Det sidste 
bevarede Brev fra Vargas til Schubart er fra 1818 (H.S. Pk. 22). —  3. NkS. 
1386d, Fol. VII, S. 50 f., Kgl. Bibi. —  4. Brev af 14. 7. 1808 (Olinto dal 
Borgos Arkiv, Breve fra H. Schubart). —  5. Paa Grund af Omtalen af Schu- 
barts nærforestaaende Valg til Vicepræsident i Accademia Italiana. —  6. Smst. 
som Note 4. —  7. Jvf. Brev af 22. 8. 1804, hvor det hedder: „Ge pauvre 
Vargas me parroit fort a plaindre, j ’ai toujours trouvé dans sa manière d’être 
quelquechose d’enigmatique, de malheureux qui me l’a rendu interessant“. 
(H.S.P. 1. Afd. Pk. I). —  8. Brev af 26. 6. 1811 (smst.). —  9. Brev af 16. 9. 
1817 (H.S. Pk. 16). —  Fra 1817 er bevaret en Række Breve fra Schubart til 
Dankwart (Abr. 3), hvor denne taler om Grevinde Schimmelmanns Død. 
Dankwart har aabenbart skrevet deltagende til Schubart, som sender Hilsner til 
mange danske Venner, men ikke nævner V. Der er ikke bevaret noget Kondo
lencebrev fra V. til Schubart i Anledning af Søsterens Død, og muligvis er 
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ogsaa hcr cn af Grundene til Kølningen af deres Forhold. —  10. Brev af
11. 11. 1817 fra Grevinde Piccolomini (H.S. Pk. 16). —  11. Brev af 27. 5. 
1836 (Adler). —  12. Brev af 24. 3. 1837 (smst.). —  13. Brev af 27. 5. 1836 
(smst.). —  14. Brev af 24. 3. 1837 (smst.). —  Det sidste af alle bevarede Breve 
fra V.s Haand er til Adler og handler karakteristisk nok om Sønnen, jvf. 
S. 347. — 15. Brev af 10. 6. 1835 (Collin). —  16. Brev af 13. 12. 1818 
(Dankwarts Papirer, Pk. 37). —  17. Brev af 2. 11. 1818 (smst.). —  18. Brev 
af 8. 4. 1834 (smst.). —  19. Jvf. Breve af 8. 5. og 12. 5. 1834, 10. 6. 1835 
(smst.). —  20. I Brev af 30. 3. 1837 (smst.) bad han saaledes Dankwart 
gennem dal Borgo, der var Danmarks chargé d’affaires i Madrid, at opnaa 
den samme Beskyttelse fra den spanske Regering til sin forestaaende Rejse til 
de kanariske Øer, som han havde faaet af den portugisiske Regering paa Rej
sen til Madeira og Azorerne. —  Det er maaske ret oplysende, at V. ikke selv 
skriver til dal Borgo, som han dog kendte fra sin Ungdom. Dal Borgo havde 
aldrig kunnet lide ham, og han og Schubart havde aabenbart helt trukket sig 
bort fra V. —  21. Life, letters and journals of Charles Lyell, I, 1881, S. 410 ff. 
—  22. Smst. 416. — 23. Smst. 416.

16. KAPITEL: VARGAS OG VIDENSKABSMÆNDENE

1. Jvf. S. 93 og 120. —  Jvf. S. 131. —  3. Jvf. S. 155, Note 93. —
4. I Fortalerne til de forskellige Bind (fra 1897 ff.) henviser Helland til V.s 
Rejsebeskrivelse fra Norge, men denne citeres sjældent (se dog VIII, 2, S. 533, 
hvor V.s Skildring af Landskabet ved Nissedal aftrykkes). —  Af fælles ar
kæologisk Stof kan nævnes: Bautastenen i Fladhammer, Helland, XIV, 2,
5. 51. —  Gravstedet paa Leka 0 ,  sa., X VII, 2, S. 935. —  Bautastenen paa 
Tiotøen, sa. X V III, 2, S. 788 f. —  Kapellet i Kielvig, sa. XX, 3, S. 286 f. —  
Der er dog flere Afvigelser end Overensstemmelser i Beretningerne, og det 
samme gælder ved en Sammenligning mellem V.s Afhandling og Yngvar Niel
sen, Rejsehaandbog over Norge, 1879. —  5. 11. 8. 1812 og 5. 9. 1816 (Old
sagskommissionens Mødeprotokol, Nationalmuseets Arkiv). —  6. Additamenta. 
181a, Fol., Læg 2 (Kgl. Bibi.). Smst. ligger Nyerups Forslag til at vælge „den 
unge Kjøbmand Thomsen i Amaliegaden“. —  7. Prof. Werlauff og Prof. Børge 
Thorlacius støttede Thomsen, men den sidste foreslog subsidiært Arkivar Behr- 
mann, hvis Thomsen maatte udelukkes, fordi han ikke var Student. Biskop 
Münter indstillede Behrmann, Finn Magnussen og Thomsen som alle kvali
ficerede, men mente, at Thomsen burde vige for de to andre, hvis de vilde 
have Posten. Kancellideputeret P. J. Monrad foreslog Ole Dcvegge, Amanu
ensis ved det Classenske Bibliotek. Overhofmarskal A. W. Hauch sluttede sig 
til Münters Forslag om Indstilling af alle tre Kandidater til Kancelliet. —  
Der var saaledes langtfra Enighed, og det fortjener at bemærkes, at V. ikke 
kom til Stede ved Mødet 14. 11. 1816, hvor Sagen skulde forhandles mundtlig. 
Han følte sig antagelig inkompetent til at afgive Stemme (Smst.). —  8. Jvf. 
S. 243. —  9. Jvf. S. 231. —  10. V. var ikke Medlem af Oldskriftselskabet, 
der blev stiftet 1825. —  11. Oldsagskommissionens Mødeprotokol 1844, uden
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Dato (Nationalmuseets Arkiv). —  Jvf. Brev af 17. 9. 1844 fra C. C. Rafn til 
V., hvori han takker for 168 Mineraler til Sø- og Landkrigskommissær Smith 
i Arendal som Vederlag for norske Brudesmykker (I Mineralogisk Museums 
Arkiv, Fortegnelse over Breve til Inspektør ved Prins Christians Mineralkabi
net). —  12. Bekiendtgiørelse fra det kgl. danske Videnskabers Selskab, 1810, 
S. 4. —  13. Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1742— 1942, I, 1942, 
S. 310 ff. —  14. Smst. —  15. Jvf. S. 283 og Note 8 smst. —  16. I 1812 var 
V. blevet Medlem af det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem (Jvf. 
S. 153 og 157), men paa Grund af Adskillelsen fra Norge fik det ikke megen 
Betydning i hans Liv. Selskabet omtales i Reise, II, S. 18 f. —  17. Jvf. S. 
332. — 18. Brev af 3. 8. 1839 (Dankwarts Papirer Pk. 37). —  19. Reinhardt 
har aabenbart ikke ladet sig bevæge af de hjertelige Breve, V. havde sendt 
ham fra sin lange Rejse, og som antagelig heller ikke skal opfattes for bogsta
veligt. Det hedder f. Eks. i Brev af 10. 6. 1835: „Adieu, mein theuerster, Ihr 
treu ergebener V.B. mit herzlicher Liebe“ (Mus. f. Nat., Journal over indkomne 
Sager 1829— 45, 1835, Nr. 67, Bilag). Og i Brev af 15. 7. 1835: „Mein theuer
ster Reinhardt“ (smst. 1836, Nr. 4, Bilag). —  20. Jvf. S. 330. —  21. Jvf. Brev 
af 16. 7. 1833 til Hertugen i Napoli, hvor han taler om sine Rejseplaner til U d
landet. De er nødvendige, for at han kan holde sig à jour i sin Videnskab og for 
ikke at falde helt i Søvn i Klimaets og Selskabets Kedsommelighed, der er „ac
cablant“ (V-M .). —  22. Jvf. S. 212, 221 og 228 f. —  I sin Fortale til „Hand
buch der Oryktognosie“, 1822, takker Leonhard V. for de højst interessante 
Oplysninger, denne har givet ham fra Færøerne, og 1822 dedicerer han ham sin 
Taschenbuch f. Mineralogie „mit der innigsten Zuneigung“. —  23. A. Brongni- 
art, Tableau de la distribution méthodique des espèces minérales, 1833. Forf. 
har paa Titelbladet skrevet: à Comte de Vargas Bedemar de la part de l’auteur. 
— V. findes ikke omtalt i Afhandlingen. —  24. Moritz v. Engelhardt, Darstel
lungen aus dem Felsgebäude Russlands, I, Finland, 1820. Bogen var ogsaa dedi
ceret L. v. Buch, J. F. L. Haussmann og V. Hisinger. Jvf. Breve af 24. 7. og
16. 8. 1821 (Chr. V III). I sidste Brev klager V. over, at Engelhardt ikke har 
sendt ham den Bog, han har dediceret ham. Prof. Gregers Wad har kun laant 
V. Bogen to Dage, saa V. beder Prinsen om at maatte anskaffe den til hans 
Bibliotek gennem Carl Heger. —  25. Jvf. S. 212. —  26. Jvf. S. 265. — 27. D i
plom af 18. 12. 1839 i Skiftepap.

17. KAPITEL: SIDSTE AAR

l . Vargas’ Hjem.
1. Jvf. S. 305. —  2. Jvf. S. 338. —  3. Brev af 20. 8. 1842 (Chr. V III). —

4. Jvf. S. 307. — 5. Han er opført paa Deltagerlisten i „Forhandlinger ved de 
skandinaviske Naturforskeres Møde 3.— 9. Juli 1840“, 1841. —  Smst. staar
5. 2: „Særskilte Indbydelser sendtes ogsaa til enkelte Mænd i høie Stillinger, 
hvis Fortjenester af Naturvidenskaberne ere almindelig anerkjendte“. —  V. 
deltog derimod hverken i Mødet i Stockholm 1842 eller i Mødet i Oslo 1844. 
— 6. Jvf. S. 325. — 7. Skiftepap. — 8. Det var vurderet til 50 Rd. — 9. I
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Brev af 2. 4. 1814 fra Kongsberg til Prins Christian (Chr. V III), taler V. om 
forskellige Ting, som Familien Briinnich vil sælge i Anledning af Bortrejsen 
fra Norge, og her nævner han Madam B.s „toilette en argent (qu’ Elle aura 
peutêtre observée dans sa chambre à coucher pendant son séjour ici) à 16 rd. 
Ct. par Lt.“. —  Den omtalte Genstand maa øjensynlig have været noget sær
ligt elegant, men det er ikke troligt, at V. har haft Raad til at købe det. Han 
skriver ogsaa, at det vilde være rart at bevare dette Sølv for Norge. Men Prin
sen kan have købt det og senere foræret V. det —  maaske som Gave til Fanny 
Munter? —  10. Jvf. Skiftet efter hende, Skifteprotokol f. Sorø Birk, Sorø Amt, 
1811— 21 (L.A.). —  11. Se Hornemanns Tegning fra 1835, reproduceret i 
V-G. —  Ligeledes M. Brünnichs Maleri fra 1840, reproduceret i Meddelelser 
fra Da. Geologisk Forening, X, 1945, S. 521. —  12. Auktionskatalog af 10. 6. 
1847 over V.s Bohave og Bøger, Kgl. Bibi. —  Det er ikke let at forestille sig, 
hvor V. har haft sine Bøger staaende. I Fortegnelsen over hans Bohave nævnes 
hverken Reoler eller Bogskabe. Samlingen omfattede 310 Numre, og Bøgerne 
kaldes velkonserverede. —  13. Nr. 168— 190. —  14. Nr. 134— 167, 277— 300.
—  15. Nr. 1— 72 og 86— 118. —  16. Nr. 73— 85 og 192— 196. —  17. Nr. 
119— 131. —  18. Nr. 205— 209. —  19. Naturligvis har han ikke haft sin Pro
duktion under Navnet Grosse, men ogsaa under Navnet Vargas havde han 
udgivet meget. Maaske er disse Bøger sendt til Sønnen. —  20. Eksemplaret findes 
paa det kgl. Bibi. med Dedikation. —  21. Nu paa det kgl. Bibi. — 22. V. har 
utvivlsomt haft en Række andre Bøger i sin Ungdom, som han paa Grund af 
sit omflakkende Liv har mistet. Jvf. Brev af 8. 4. 1810 til Schubart (H.S. Pk. 
22), hvor V. siger, at han gerne ved Lejlighed vil have sit Bibliotek, sine Pa
pirer, sine Kobberstik, sin mineralogiske Samling og sine Møbler tilbage fra 
Sardinien. —  I Brev af 8. 7. 1810 til Baronesse de Feulade i Cagliari spørger 
han: „Que sont devenus mes meubles, ma bibliothèque, mes papiers?“ (H.S. 
Pk. 22). —  Sandsynligvis har V.s Kreditorer paa Sardinien beslaglagt hans 
efterladte Ejendele. —  23. Jvf. V-G., S. 72 ff. —  24. I Brev af 12. 11. 1810 til 
Schubart hedder det, at han savner sine Bøger og sin Guitar (H.S. Pk. 22).

2. Sygdom og Død.
1. Brev af 4. [1.] 1812 til Münter (NkS. 1698, V., Fol.). Jvf. S. 158. —

2. Brev af 10. 12. 1816 (Chr. V III). —  3. Breve af 29. 11. 1821, 21.2. 1832 
og 5. 1. 1840 til Prinsen (Chr. V III). — Til Collin af 24. 11. 1823 og 7. 3. 
1825 (Danske Assignationskontor, Ansøgninger om Gratifikationer og Forskud 
1822— 30, XX, V -0 ). —  4. Breve af 12. 10. 1820, 2 .9 . 1825, 31. 10. 1828 og 
31. 5. 1830 (Chr. V III). I sidste Brev siger han, at han kun har faaet Bedring 
efter 18 Doser Kinin, og at Kræfterne er utroligt medtagne. —  5. Brev af 13. 3. 
1821 (smst.). —  6. Jvf. S. 260. —  7. Brev af 30. 11. 1835 (Adler). — 8. Brev 
af 28. 3. 1839 (Chr. V III). —  9. Brev af 14. 11. 1839 (Adler). — 10. Brev af
11. 12. 1840 (smst.). —  11. V. blev i Bad Gastein fra Juni til September, jvf. 
hans Bemyndigelse af 1.6. 1843 til Landsoverretsprokurator J. Knudsen til i 
hans Fraværelse at bestyre hans Forretninger og Husvæsen samt hæve hans 
Gage (Skiftepap.). Desuden Brev af 18.9. 1843 (Chr. V III), skrevet i Dres
den, hvorfra han næste Dag vil rejse hjem. Haandskriften er næsten ukendelig.
—  12. Brev af 12. 7. 1844 (Adler). —  13. Mus. f. Nat., Regnskaber og Anteg
nelser 1836— 48. — 14. Endnu 9. 8. 1845 var V. til Stede og undertegnede
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med en rystende Haandskrift, men 4. 10. sa. Aar var han ikke med (smst., For
handlingsprotokol f. Direktionen). —  15. Iflg. afd. Statsraad G. A. Koefoed, 
der var en mangeaarig Ven af V.s Søn. —  16. Berl. Tidende 20. 3. 1847. T il
læg, l.sp . 3. —  17. St. Ansgars Kirkesogns Kirkebog (i Kirkens Arkiv). —  
Vedføjet staar foruden Titler og Stilling: „Maltheser Ritter, wie man allge
mein sagte“. —  18. Lægen fik af Boets Midler udbetalt 5 0 Rd. (Skiftepap.).
—  19. Deres Navne og Udbetalingen af deres Løn angivet smst. —  20. Af 
Skiftepap. ses det, at han har trængt til Vinens Stimulans, men det er dog 
ret beskedent, at hans Vinindkøb for 1846 gennemsnitlig er 2 Flasker om Maa- 
neden. 1847 er Forbruget det dobbelte.

3. Hjemmets Opløsning.
1. Skiftepap. —  Sønnen sender en juridisk verificeret Fuldmagt, under

tegnet med Titel: Leutnant i det Keiserlig Russiske Forst-Gouvemement. —
2. Smst. —  3. Overhofmarskallatets Arkiv, IC, 18— 28, IIG, 1— 24, Referat
protokoller, 1847, Nr. 879. —  4. Jvf. S. 227. —  Se iøvrigt Skiftepap. —  5. 
Smst. —  6. Jvf. S. 267, Note 27. —  7. Brev af 16. 4. 1842 fra Petit & Co., Hel
singør, der fremførte Krav om Gældens Betaling paa Mure de Pellanes Vegne, 
findes i Skiftepap. —  8. Auktionskataloger af 10. 6. og 13. 7. 1847 (Kgl. Bibi.).
—  9. Iflg. Skiftepap. —  10. Smst., iflg. Flytteregninger. —  11. Smst., iflg. 
Flytteregning. —  12. Iflg. Pingels Indberetning fra August 1847 (Museet f. 
Naturvidenskaberne, Mineralogisk Afd., Pingels Indberetninger 1842— 53, Mi
neralogisk Museums Arkiv). Af Indberetningerne fra September 1847 (smst.) 
fremgaar det, at Museet foruden sine egne Indkøb fik en Tilvækst gennem 
Bjergmester Chr. Sommerfeldt Nærenst Münster, der paa V.s Auktion havde 
indkøbt Ædelstene og Smykkestene, som Museet overtog. Münster var knyttet 
til Hoherdam Kobberværk i Holsten fra 1806— 33. Optegnelser af ham findes 
i Mineralogisk Museums Arkiv. —  13. En anden Forklaring ligger maaske deri, 
at de bedste Stykker i V.s Samling allerede var borte. Af Pingels Indberetnin
ger fra Juni og Juli 1846 (smst.) fremgaar det, at man af V.s Dubletsamling 
paa Rosenborg med dennes Samtykke havde udsøgt alt, hvad der kunde sup
plere eller forbedre den geognostiske Samling fra Madeira, Porto Santo, de 
kanariske Øer og Azorerne. —  14. Skiftepap. —  15. Smst. —  16. Fædrelandet
16. 3. 1847, 2. sp. 1. —  17. Skiftepap. —  Fungerende Præster var Zimmermann 
og Akermann. —  18. Begravelsen fandt Sted 20. Marts. Hofmarskallatets Ar
kiv, Journal f. Aaret 1847, Begivenheder ved Hoffet. —  Chr. V III omtaler i 
sin Dagbog hverken V.s Død eller Begravelse (velvilligst meddelt mig af fhv. 
Rigsarkivar A. Linvald). —  19. Meddelt mig af dennes Ven, afd. Statsraad 
C. A. Koefoed. — Det svære, haandsmedede Jerngitter omkring Gravstedet er 
forarbejdet i Rusland og har paa Vejen til Danmark været sænket paa Sorte
havets Bund, da Skibet gik ned. Det er et saa originalt Smedearbejde, at dan
ske Smede har opsøgt Graven for at studere det (iflg. Meddelelse fra Kirke- 
gaardens Kontor). —  20. Om Sønnen, Grev Edmund Alphonso V.s Liv og 
betydningsfulde Indsats i Ruslands Forstvæsen se Da. biografisk Leksikon, 
XXV, S. 130 ff. I Modsætning til Faderen blev han en rig Mand, der testa
menterede det danske Røde Kors Halvdelen af sin Formue, ca. 350.000 Kr. 
Da han ingen Børn efterlod sig i sit Ægteskab med en finsk Dame, er Slægten 
uddød med ham.
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18. KAPITEL: VARGAS’ PERSONLIGHED

1. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, 1926. —  2. Grosse, Der 
Genius II, 1792, S. 100. I l l ,  1792, S. 220 f. —  Vargas, Vermischte Blätter I, 
1793, S. 202 ff. —  Sa. Kleine Aufsätze III, 1796, S. 233, 243. —  3. Brev af
6 .9 . 1812 (H.S. Pk. 24). —  4. Karakteristik af Vargas fra ca. 1815 (Chr. 
V III). —  5. Udtalelse til Schubart om Grevinde Bagnesi i V .’s Brev af 29. 1. 
1810 (H.S. Pk. 22). —  dal Borgos Karakteristik af V. i Brev af 16. [2. 1813] 
til Schubart (H.S. Pk. 23). —  Frederikke Brun om V. i Brev af 19. 2. 1813 til 
Schubart (NkS. 4° 2748. Nr. 7). —  6. V-G. S. 109 f. —  7. Grosse, Memoiren 
des Marquis von G., I, 1792, S. 37. —  8. Vargas, Versuche II, 1800, S. 150.
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(1718—91). 222.

Adler, J. G., Kabinetssekretær (1784—  
1852). 259, 278, 297, 309, 329 f., 
346 f., 365, 404, 407 ff., 413, 420.

Akermann, katolsk Præst (1847). 423. 
d’Albany, Luisa, f. Prinsesse af Stol- 

berg-Gedern, ital. Grevinde (1752 
— 1824). 32 ff., 53, 61, 72, 87, 115,
360, 368 f., 378.

d’Albuquerque, Luis da Silva Mou- 
sinho, portugisisk Politiker og Na
turforsker (1792— 1846). 280, 409.
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129, 380.
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Barzellotti, Giacomo, ital. Professor 
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Bjørnsen, S. Magnus, Forstmand 
(1790— 1857). 310.

Blair, Hugh, eng. Teolog og Litterat 
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1856). 113 f., 162 ff., 167 ff., 174 f., 
185 f., 201, 215, 306 f., 327, 329, 
378 f., 385 f., 391, 393 f., 416, 420, 
424.
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