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Deres Exeellence

Herr Geheime=Conserentsraad

J. Bü lo w

hvis Yndest er blandt mit Livs Hæder

og blandt dets Glæde

helliger jeg disse Blade

med Høiagtelse og Taknemmelighed.

—

Forerindring.

Til at skrive disse Blade har ikke blot en udvortes
Anledning, som det er ufornødent her at berøre, til¬
skyndet mig; men langt mere en Attraa, jeg længet

har følt til at yde vor uforglemmelige Suhms Minde
ogsaa min ringe Skiærv Jeg fragaaer heller ikke,
hvad Skriftet selv vil kundgiøre enhver Læser, at
Tidens Vilkaar have bidraget til at fremkalde det,
og at det synes mig i Særdeleshed nu magtpaalig¬

gende at fornye Erindringen om en Mand, der har
givet Verden og sine Medborgere et saa lysende
Exempel, og ved sine udødelige Fortienester af Fæ¬
drelandet har bidraget saameget til dets Hæder —

og det en saadan Hæder som ikke kiøbes ved Vold

eller Blod men som Humanitetens Genius tegner,
ligesaa reen, som uforgængelig, i Menneskehedens

Aarbøger.

Alt for vel veed jeg, at Suhm, den udødelige,
ikke trænger til min Pen, for at faae sit Mindes evig¬
grønne Hæderskrands opfrisket. Men hos mig selv
var Trangen til engang at bringe hans Fortienester,

hvilke jeg fra tidlige Aar taknemmelig har beundret,
min Hylding. Dette er nu skeet — men hvorlidt jeg
derved har fyldestgiort mig selv derom vidne mine

A

Ord i Mindeskristet og derom bør jeg ogsaa forud

forsikkre enhver Læser hvem Suhms Minde er lige¬

saa helligt, som det er mig. At bidrage, hvad mine

Evner i dette Øieblik formaaede, til at fremkalde og
oplive den Udødeliges Erindring iblandt mine Med¬

borgere, og derved maaskee give Anledning til, at en

Anden, med heldigere Gaver, end jeg besidder, offrede
disse til Suhms Hæder — dette var mit Ønske, dette
mit eneste Maal. Om disse Blade tør bære den Ti¬

tel, jeg har givet dem, om de tør gielde for et Skrift,

helliget Suhms Minde, og om de ere værdige til
saaledes at fremtræde—derom dømme den uindtagne
Almeenheds Stemme; og denne, om den var til min

Fordeel, vil enkelte Fienders og Avindsmænds Røst
ei kunne overdøve

I øvrigt beder jeg enhver Læser, som mener det vel
med Sagen og med Forfatteren, ei at glemme Skriftets
Bestemmelse, efter hvilken det hverken skulde eller
kunde indeholde Alt, hvad om Suhm, om hans Lev¬

net, Arbeider, og Fortienester deels allerede er sagt,
deels af mig kunde siges; men kun enkelte Træk, der

fornyede Erindringen om det største og vigtigste. Li¬
geledes beder jeg, at man ei vil oversee den Anmærk¬

ning, hvori jeg har anført, hvad der tilforn over
Suhm og til hans Minde er skrevet.
Den 26de Nov. 1814.

—

—

—

Naar et Uveir har raset med Storm og Torden,
naar de sorte Skyer endnu hænge truende over Bier¬
gene, og, jagede af Vinden, samle sigitykke, mørke

Klynger, imedens Solen, ligesom endnu kæmpende
imod Mørkets fiendtlige Magt, stundom prøver paa
at bryde frem og at forjage Mulmet, der ruger over

Dalene: da forlystes Vandringsmanden, der igien
vover sig frem af det Ly, han maatte søge mod den
skyllende Regnstrøm og de knittrende Lynstraaler, ved

at vende sit Øie mod den Egn, som atter er givet Ly¬

set tilbage, den Egn, som nylig overskygget og for¬
mørket, nu atter omstraalet af den frembrydende Sol,

synes døbbelt livelig, døbbeltyndig og qvægende for
Diet, ved Modsætningen af den endnu skymørke,

regnslørede Horizont.
Er det denne Egn, hvor han har sit Hiem, og

hvorhen hans Vandring fører ham, da glæder han
sig inderligere ved at see den i Sikkerhed for det
Uveir, som er draget forbi, ved at see denstille, fre¬

delige Dal i mild Bekysning at smile ham roligt og

denligt imøde. Han tænker nu ikke mere paa Stor¬
men, der paa tordensvangre Vinger jog Uveiret foran

sig, han hører ikke mere de rædsomme Brag, der
nys forfærdede hans Øre: hans Øie blendes ikkelæn¬

Fere af Lynildetis slammende Pile: han dender det bort
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fra den Verdensled, som Skymulmet endnu formør¬

ker, og ved at see sin kiære Hiemegn ligge blidogklar
i Sollyset, vaagner atter Haab og Lyst i hans Hierte,

Gierne
og Mod og Tillid hæve atter hans Barm.

dvæler da hans Blik paa enhver hellig og elsket Gien¬
stand, som Mørket nylig stræbte at unddrage hans
Syn. Han seer dem, og hilser dem henrykt med

fornyet Glæde og Stolthed; thi det er for ham, som

vare de ham nylig berøvede, og nu skienkede hampaa ny.

Nylig drog Krigens Uveir, der saa længe ra¬
sede over den forstyrrede Jord, hen over vort Fædre¬
land, der næsten et Aarhundrede syntes kaaret, frem¬

for alle Europas Lande, til Fredens lykkelige Hiem.

Længe omspændt af Fiender, som ved et pludseligt
Slag lammede dets høire Arm, hentæredes en stor
Deel af dets indvortes Kraft i det langvarige For¬

svar; og bedre havde det vel været, om det seent paa¬
fulgte Udbrud havde rammet Staten, medens dens
Kræfter vare mindre udtømte. Men saaledes var
ikke Danmarks Skiebne. Længe undgik det, atræk¬

kes af Forstyrrelsens rivende Strøm, længe tøvede

Uveiret, inden det naaede vore altfor fredvante Grænd¬

ser; men desto voldsommere var ogsaa dets Udbrud,
der syntes at true med ikke meget mindre end Un¬

dergang.
Dog frelstes Statsskibet, allerede nær det knu¬

sende Skiær, fra at vorde et Bytte for Stormen og
de rovgridske Bølger. Men hvilket Hierte bløder ikke
ved Tanken paa det Middel, som maatte redde det2
Hvilket Øie mørknes ikke ved at vende sig mod Nor¬

den, og see det Baand sønderrevet, der i halvfierde

hundrede Aar, under saamange Storme, medsielden

Fasthed sammenslyngede de to af Skandmaviens Folke¬

færd, som ved Naturen syntes adskilte, men som
Aandens Frændskab saa inderligt, saa broderligt for¬

enede: Hvo iblandt Danmarks Sønner føler ikke

denne Sønderrivelse i sit eget Væsen, som var dets
Halvdeel borte, som var den høit elskede Broder,

den kiæreste Frænde, til hvis Liv Naturen havde bun¬

det hans eget, ved et pludseligt Slag af Skiebnen

revet bort fra hans Side 2
Dog er det ikke ved dette Nationalsorgens mørke
Villede vi her ville dvæle, længere end den nimodstaae¬
lige Følelse byder os det. Dybt, uudsletteligt har det

præget sig i vørt Sind. Tider kunne omskiftes, Ri¬
ger synke og hæve sig; Mulm og Mørke kan for¬
dunkle vor politiske Synskreds, og Solen kan atter
i fornyet Morgenglands straale frem paa vor Him¬

mel — aldrig glemmer dog Dana den Skiebne,

der rev Tvillingbroderen fra hendes Bryst; aldrig

heles Saaret, som dette Tab slog i hendes Hierte.
Men det sømmer sig for Mænd og Borgere, over

Sorgen ei at glemme Livet; thi hiin Følelse, om

den fæster Rod i Siælen, fortærer den Kraft, som

Ulykker vel kunne svække og døve, men som de ei bør
dræbe eller forstyrre. Det sømmer sig for os, at

mindes: at vi vel have lidt et stort, et saare føleligt,

et uersiatteligt Tab; men at selv dette bør spore os til
at styrke og oplive de Kræfter, vi have tilbage, at

vi endnu, som før, have et Fædreland, som kræver

vort Mod, vore Evner og vor Virksomhed; at Dan¬
mark endnu kan kalde sine frie Sønner til at flokkes
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eendrægtigen om det gamle Banner; og at viendnu
ere det Folk, hvis Navn lyder giennem Historien

mere end et Aartusinde inden den Forening knyttedes,

som nu er sønderrevet. Det sømmer sig fordentæn¬
kende Borger og for Videnskabsmanden, at bry¬
des, men ci at bøies; ikke feig og modløs at synke
under Tidens Byrde, men at modsætte den de Kræf¬

ter, hvorved vi vel ei kunne standse Skiebnens Hjul,
naar det med forfærdelig Vælde ruller hen igiennem

Verden; men hvorved vi, under alle Omskiftninger,
under Tabet af udvortes, forgængelig Velstand og

jordssk Lykke, kunne redde os selv og vor rette Vel¬

færd; det, som i os er evigt og uforgengeligt.
Hævede over det nærværende Øieblik, hvori
vi jo dog ikke allene skulle leve, bør vi sammenholde
vor Skiebne med Andres, de Tider, som kun leve i

Historien, med den Tidsalder, hvori vort Liv falder

ind. Da vil meget i denne blive os forstaaeligere,
meget i hiin mindre at beklage; da ville vi blive vaer:

at Tiderne vel synes os som Bølger paa detstormende
Hav, hvoraf een maa synke i Afgrundens Dyb, for

at den næste kan hæve sig mod Skyen; men at det

store Skib, der fører Menneskeslægten giennem Ti¬
dens Ocean mod Evighedens fierne, blaanende Ky¬

ster, hverken i Storm eller Havblik har været sig

selv overladt, da vi klarligen i dets Fart finde Spor
af den usynlige Styrers Almagtshaand.

Naar vi saaledes med det Syn, Historiengiver
os, beskue den selv, og i Fortids Speil betragte de

Optrin, der have bevæget og forfærdet, eller nedslaaet
og bedrøvet os; da ville vi ovextydes om, at det er
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Mennesket givet at stræbe, at handle og virke,
med Frihed og Bevidsthed — og at ingen Daad er

forgieves, ingen Kraftyttring unyttig, ingen Hand¬

ling uden Følger, ingen Sæd, der lagdesigod Jord,
uden Grøde; men ogsaa, at det ikke er Mennesket,

som raader for Verdensskiebnens Gang, og
at Individernes Frihed neppe bliver synlig i de store
Begivenheder, fordi disse synes ligesom Handlinger

af en heel Slægt, underkastede den Nødvendighed,

hvis Lov, ufattelig for Dødeliges Fornust, hviler i

den Eviges Viisdom og Villie; og hvis Redskaber,
paa deres høieste Spidse af Magt, dog maa lære og
erkiende: at ogsaa over dem byder en Skiebne. Uden

denne Overbeviisning, at en Nødvendighed, ophøiek
over al menneskelig Kraft, hersker i Tidernes Gang
og Historiens Udvikling, bliverdensidste, hvilkenalle

Tidsalderes Ypperste have betragtet som Livets Skole,
kun et tomt Spil for Tilfælde og Vilkaarlighed,

uværdigt den Fornuftiges Opmærksomhed ellex
Grandskning.
Men selv i det vi erkiende denne Nødven¬
dighed, og troe den grundet i en uendelig Viisdoms
evige Tilskikkelse, see vi dog ligesaa klart, at den
menneskelige Frihed virker overalt i store og smaa Be¬

givenheder, og kan opdages i enhver enkelt af disse,

som vi ville hæve fremaf Historiens Masse. Dette,
at vi føle Friheden i vort Indre, om vi end see Rød¬

vendigheden over os, maa siyrke vort Mod og vække
til Kraft og Daad; og Erfaring kan sige os, atselv

de, der vare stærkest overbeviste om hiin Skiebnens
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ubøielige Nødvendighed, drevne af Frihedens Vælde,

have kæmpet imod den med deres hele Kraft. Ja,
det er ved denne Kamp, at Menneskets ædelste og
ypperste Kræfter udvikle sig, at den herligste Daad
fremstaaer, og Bedeifter, ikke for vet nærværende,

flygtige Øieblik, men for Evigheden, fremkaldes.
Det Store og Evige fødes ikke ved modløs Sløvhed

eller uvirksom Estergivenhed. Kraften spændes og

styrkes ved Modstand; og segner den iuliig Kamp¬
den fortvivler dog aldrig; thi det ligger i dens Art,
at virke saalænge den formaaer det, og derefter med

Resignation overgive sig til Skiebnen. Den søler
sig derved ophøiet over Ulykken, er fri endog i Læn¬

ker, og kan vel brydes, men bøier sig kun for
den høiere Magt, i hvilken den erkiender al Verdens

Styrer og Herre.
Denne Resignation er os givet, som den ene,
Manden værdige Følelse i Uheld og Modgang;
den lærer os Fornuften, den byder os Religionen.

Ædelt og priseligt er det, at handle og virke, saa¬

længe vi eie Kraft dertil; men ogsaa Ulykken har

sine Helte. Gaaer Udfaldet os imod, da skulle vi
derfor ei mistvivle eller forsage, og iuvirksom Mod¬

løshed selv forstyrre de Kræfter, hvorvedvi endnuere

i Stand til at virke; men i det vi uden Mismod og

afmægtig Knurren bære den Skiebne, der beskikkes
os, skulle vi, med Tro og Tillid til en høiere Ver¬

densstyrelse, af al Magt stræbe at bevare den indvor¬

tes Aandsfrihed, som hverken Skiebnen eller Men¬

nesker kunne lægge i Lænker, det Mod, som Over

beviisning om en god og retfærdig Sag kan give os,
den Daadskraft, hvorved vi allene paa en værdig

Maade kunne udfylde vor Pladsi Livet, og det Haab
om bedre Dage, hvorved vi roligen gaae Fremtiden

i Møde.
Dobbelt maa dette være os Pligt, naar vi have

indviet vort Liv til Videnskab eller Konst; thi disse,
Sandheds og Skiønheds Tienere, have, ligesom

Dyd, Sandhed og Skiønhed, deres Maal og deres
Løn i sig selv, og ere ophøiede over Tidens og Skieb¬
nens Omskiftelser. Over disse ville vi ogsaa være

ophøiede, naar hine have slyrket og forædlet vor
Villie og vore Grundsætninger; naar de have lærk

os, hvor Livets rette Maal og Værd eratsøge, om

i det Jordiske og Forgængelige, eller i det Evige og
Bestandige, om i det Sandseliges snart forsvinden¬
de Skygger, eller i den høiere Verden, Sandhedens

og Dydens og Skiønhedens evige Verden, hvis Bor¬

gere vi ogsaa paa denne Klode skulle stræbe at vorde.

Derfor, saalænge vi ikke have tabt dette hellige

Maal af Sigte, saalænge Fædreland og Videnskab

og Konst kalde os omkring deres Altere, saalænge vi

føle og erkiende, at vort Liv, der tilhører ei blot os

selv, men ogsaa disse, ved dem kan giveset Værd og
en Betydning, fom ingen Vold, intet Skiebnens
Stød kan berøve det — saalænge ville vi ogsaa med

freidigt Mod, og enhver efter sin Kraft, stræbe at
virke til det Gode, uden at nedslaaes ved Tankenpaa
de Uheld, der have rammet os, eller paa dem, der
endnu kunde forestaae. Fra de forløbne Tider, fra
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bore hedengangne Fædre er mangen evig Hæder over¬

givet os, for atter, reen og uforvansket, af os at
overantvordes Efterkommerne. Een er, mere end

nogen anden, uafhængig af udvortes Skiebner, af

Nationaluheld og politiske Omvæltninger: den Hæder,

som Konster og Videnskaber meddele det Land og Folk,
hos hvem de have blomstret og baaret modne Frug¬

ter, i hvis Skiød de endnu pleies og elskes, hvor de

have fundet et eget Hiem, som ved Regenternes Be¬

skyttelse, ved de Mægtiges Agtelse, ved de Riges

Gavmildhed, men fremfor Alt ved Nationens Yndest
og Kiærlighed, ved almeen Interesse for National¬
litteratur og fædrelandsk Videnskabelighed, er blevet
fredet, betrygget, forskiønnet. — Der boe og bygge

de gierne, de venlige, himmelske Muser, som ikke

blot give Livet en høiere Glands og smykke det med

skiønne og evige Blomster; men uden hvilke ingen

ægte Cultur, ingen reen og ædel Menneskelighed kan

besiaae.
De have ogsaa hos os fundet dette Hiem; paa

vore smilende Sletter, i de yndige Bøgelunde, ved
de herlige, rige, skovkrandsede Strande, som Øster¬

havets Vover ombælte, har Sangen tonet, og Dan¬
marks Harpe har gienlydt vidt over Havet i det fier¬

neste Norden, mod Sønden og Vesten til vore Fræn¬

der i Germanien og Albion. Er vort Fædreland

lidet i Størrelse, ringere i Statskraft end saa mange

andre Lande i den europæiske Verden: det tør dog i
Aandsudvikling og Videnskabelighed maale sig, ikke

blot med dets Jævninge i udvortes Magt og Stør¬
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relse, men selv med flere Lande, som heri ere det langt
overlegne. Det lille Danmark, hvis Beliggenhed

har giort det ligesom til Nordens Middelpunkt, har
ikke blot kunnet optage i sit Sprog, isin aandelige Cul¬
tur, i sin Nationallitteratur det, som er eiendomme¬

ligt for Skandinaviens ublandede Folkestammer; men
har ogsaa kunnet berige og forskiønne det, ved at til¬
egne sig mangen ypperlig Blomst af de sydligere Na¬

tioners tidligere og yppigere Cultur.

Maaskee ere vi heri, som Noglemene, gaaede
for vidt, og have ikke altid, ved at optage det Frem¬
mede, med tilbørlig Agtelse for os selv, bevaret det,.

som i Aand og udvortes Yttring er os eiendømme¬
ligt. Men hvo vil dog negte, at vi ikke have bort¬

givet Noget, uden at erhverve langt mere2 Hvo vil
negte, at vi have vundet meget forosselv, at vihave

dannet os en Litteratur, der selv af enhver Fremmed,

som kiender den, betragtes med Forundring og Ag¬
telse 2 — Skulde vi daikke selvagte den, som et koste¬

ligt Klenodie, hvilket ingen fremmed Overvoldkanbe¬

røve os, som en Nationalhelligdom, over hvis Ære det
tilkommer Musernes Dyrkere ct vaage, med samme

Iver og Ridkiærhed, som enhver Fædrelandets Søn

bør føle og i Gierning vise, naar det gielder Sta¬
tens og Folkets Hæder og Velfærd: — Skulde

vi ikke, saavidt vi formaae det, og nu, efter det
sørgelige Tab vi have lidt, mere end nogensinde,
stræbe at vedligeholde hiin Litteratur i et sundt og

kraftigt Liv, og sørge for, at den ikke, hverken ved
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at savne Dyrkere, som besiæles af fædrelandsk Aand,
eller ved at nedsættes og forringes i Folkets Øine,

omsider vorder en død og ufrugtbar Skat2
Skulde vi ikke gierne og ofte med Taknemmelighed

dvæle ved de Udødeliges Minde, som vi skylde, at

Konster og Videnskaber blomstre i vort Land, som
have indviet sieldne og store Siælskræfter tilat virke

for deres Tarv, som have beskyttet og fremmet dem,
og ved ædel Omsorg fremhiulpet deres Dyrkere, som

have givet os og Verden hine Aandsværker, der al¬
drig forgaae, saalænge dansk Tale lyder, saalænge

Skrift og Videnskab og Konst ikke forsvinde af

Jorden 2
Jeg kalder Eder da til at betænke den Dag,
paa hvilken vi her ere samlede, og Hensigten, som
har samlet os. Det var idag, den attende Octo¬
ber, for sex ogfiresindstyve Aar siden, at han fød¬

tes, hvis Minde vi have helliget denne Time, Dan¬

marks Stolthed og evige Prydelse, Peter Fre¬

derik Suhm. — Der gives ingen iblandt os,

som dette Navn ikke begeistrer til høiere Følelser,
Ingen hos hvem det ikke vækker en hellig Erindring,

Ingen, som ikke seer dette Navn funkle med evig
Glands i den Stiernekrone, hvorfra Danmarks Hæ¬

der vil straale giennem Tiden til de fierneste Slæg¬
ter. Der gives Ingen i vor Kreds, for hvem denne

Hæder er en tom Tanke; Ingen, som ei føler sin
Siæl opløftet, sin Barm udvidet ved ethvert Min¬

de, der i Historiens Tempel er reist til Fedrelandets
Ære; Ingen, som ikke med reen Lyst vil dvæle ved
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disse Minder, fordi deres Tale er Fædrelandets kraf¬
tige Stemme, der kalder dets værdige Sønner tilat

stræbe med Daad og Id fremad paa den høie Hæ¬

dersbane, som hine Udødelige have vandret. Der¬
for veed jeg, at mine Følelser ei ville være eder

fremmede; derfor, at I ei ville mistyde mine Ord,
og at min Tale, skiøndt saa langt fra at naae dens
Gienstand, ei blot af Eder vil forstaaes, men høres
med den Overbærelse, man skjenker Villien, der ved

Reenhed og Iver stræber at bøde paa den manglende

Kraft.
Det synes mig fortrinligen skiønt, har en af

de Gamle sagt, at virke til, at det ei skal hendøe,

som har Krav paa Evighed. Sand og ædel er
denne Tanke. Mangen har den vist begeistret til at

indvie sit Liv og sin Kraft til Sagas herlige Kald;
og selv han, som man har givet Navn af Histo¬
riens Fader, begynder sit udødelige Værk med de

Ord: at han har skrevet det, for at Mindet om
mærkværdige Begivenheder ei skal uddøe hos Men¬

neskene, og for at Grækernes og de Fremmedesstore
og beundringsværdige Bedrifter skulle finde deres til¬

børlige Priis.
Men om vi ogsaa vide, at den Daad, de Be¬

drifter, vi ville fortælle, ere uforglemmelige, den
Mand, hvis Erindring vi ville bevare eller oplive,
allerede har Udødelighed i Historien: saa tor dog

Beundring og Ærefrygt vel nærme sig hans Minde,
og Taknemmelighed tør vel bringe det sin ydmyge

Offerkrands, om denne end ei er evig, som Navnet,
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hvorom den slynger sig. De tør det saameget mere,
fordi enhver Hylding, vi bringe et udødeligt Navn,
er et Offer paa den ædle Menneskeheds hellige Alter;
og fordi vi, i at nærme os den Storhed, der har
efterladt Historien sit herlige, evige Præg i Gier¬

ninger, hvis Følger skulle spores giennem Aarhundre¬

der, i Værker, som ei ere underlagte Tid og For¬
gængelighed, opflammes og styrkes til selv at give
vort Liv og dets Stræben en ædlere, værdigere
Retning. Store Mænd leve ei blot i eller for deres

Tid, virke ei blot paa de Medlevende, som daglig
have dem for Øie, ofte uden tilbørlig at paaskiønne
Værdien af den Forsynets Gave, som er falden i
deres Lod. Men dette er hine Udødeliges herligste

Belønning, at de sattes i Verden til et evigt Møn¬

ster for den hele Række af Slægter og Aarhundreder,

som følge efter dem; at det Store, de have udret¬
tet, det Ædle, de have virket, ikke allene ledsager

dem selv paa hiin Side af Gravens mørke Grændse;
men overlever dem ogsaa her i Verden, og virker
mægtigen giennem alle Tider, længe og vidt omkring
i dets Følger, evigt, saavidt dette kan siges ommen¬

neskelige Ting, ved Exemplets Kraft, levende i Hi¬

storien, ved Aandsværker, uforgængelige, som Aan¬

den, der frembragte dem.
Sandelig, det var en skor Mand, hvis Erin¬
men
dring vi her bringe et kaknemmeligt Offer —

ogsaa han var det ikke blot; thi Danmarks fil¬

digste Slægter, der læse hans Værker og i Historien
bøskue hans Daad skulle sige: han er det: De
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skulle sige det, fordi hans Aand vil leve paa Jorden,

saalænge hans Fædreland har Sprog og Videnska¬
ber og Historie; fordi hans Daad aldrig kan ophøre
at virke, hans Arbeider aldrig forældes, hans Hæ¬

der aldrig forringes. Ja, de skulle maaskee sige det,

med større Begetstring, med inderligere Følelse af
hans Størhed, end vi, der endnu staae ham saa nær,
og — o at jeg kunde fortie det1 — dog alt synes
koldere ved hans Erindring, end Suhm har for¬

tient det af Danmark. Sexten Aar ere henrundne,

siden den Ædle forlod os — og ingen Dansk har
endnu saaledes hædret Suhms Minde, at han vandt

Deel i dettes Udødelighed *); ingen Skiald har
dette Minde begeistret til et Qvad, evigt som Suhms

Navn; Ingen har endnu fyldestgiort det Kald, vort
første Videnskabssamfund har givet, til at frem¬

siille Manden i hans Levnet og i hans udødelige
Fortienester af Fædrelandet, med Sandheds kraftige

Veltalenhed 2).
Er det, fordi vore Skribenter have følt, at

Ingen kan reise Suhm et Minde, saa herligt og
evigt, som det, han selv i sin Daad og i sine Vær¬

ker har reist sig: Er det, fordi vi savne dem, som

eie Kraft og Evne til at omfatte og behandle saa

stor og ædel en Gienstand2 Eller er det, fordi viere
blevne mere ligegyldige imod vor egen Nationalhæ¬

der, mere tilbøielige til at glemme hvad Stort og

Ypperligt, vort Fædreland har frembragt; fordi ud¬
vortes Omvæltninger og Tidens kæmpestore Begi¬

venheder have opslugt næsten vor hele Opmærksom¬
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hed, og fordi den værdige Skik, at oplive berøm¬

melige og fortiente Afdødes Minde, ved Fremstilling
af deres Levnet, ved Fortælling om deres Daad og
Bedrift, er iblandt os bleven heel sielden2 — Jeg

tør ikke afgiøre det; men jeg behøver fremfor Altat

henvende mig til Eder, mine Tilhørere, med den

Bøn, at I ei ville tiltroe mig saa daarlig en Tanke,
som den; at jeg var kaldet til at udfylde hiint Savn,
eller saa forfængelig en Selvtillid. at jeg troede mig
i Stand til at sætte Danmarks store Suhm et Minde,
ham, den Udødelige, og Fædrelandet værdigt.

Langt fra saa forvovne Tanker, langt fra et

saa overmodigt Forsæt, er jeg i Dag fremtraadt i
denne Kreds af Venner og Videnskabsdyrkere, som

en Dag, hellig og udmærket i Danmarks Aarbøger,
Suhms Fødselsdag, har forsamlet. Hvor¬

ledes, har jeg tænkt, kunde denne Dagbedreindvies,
end ved at hellige Suhms Minde nogle Øieblik, og

saaledes bringe Fædrelandets Genius et Offer, som
i det mindste ved den rene Villie kunde vorde vel¬

behageligt2 — Men at udføre dette saaledes, atjeg
paa en Gienstanden værdig Maade udtømte Alt hvad

om Suhm og om hans Hæder var at sige, overgik
mine Evner, og fordrede et heelt Værk, mere end

nogle Dages Arbeide, mere, end jæg i denne Time

kunde meddele.Heller ikke kunde det være min
Hensigt, at ville hædre den Udødeliges Minde ved

det, man pleier at kalde en Lovtale, thi hvad er man¬

gen Gang denne andet, end et konstigt og prægtigt
Dække, som hylles over Sandheden, saaledes at vel
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enkelke af dens Omkræk, en Deel af dens Skikkelse
bliver synlig, men det Hele forsvinder bag Talerens

Konst, ligesom var denne Hovedsagen, og Manden,
der skulde hædres, kun et dødt og tilfældigt Middel

for hiin Konst til at yttre dens Virkninger: Gives
der nogen bedre og skiønnere Maade, eller rettere,
gives der nogen anden, til værdigen at berømme en

stor og fortient Mand, end at fremstille ham selv,
at bringe hans Daad for Alles Øine, ved at fortælle

hans Levnet og opregne hans Gierninger med Hisio¬
riens Sandhed og Simpelhed: —

Efterdi dertil

ei er givet os Tid, om Evnen ogsaa fandtes, viljeg,
ved at tale om Suhm, kun vække Tanken hos Andre

om at hædre den Udødelige med en værdig Minde¬

krands, da jeg selv ei kan flette den: vil jeg kun i
faa Træk søge at betegne, hvilke Gienstande den

først og især havde at dvæle ved, der vilde skildre
Suhms Fortieneste af Fædrelandet og Viden¬

skaberne, fremstille ham selv som Lærd og For¬

fatter, og i Besynderlighed som Danmarks Hi¬

storieskriver.
Naar vi med et hurtigt Blik overskue Suhms
Levnet 3), da finde vi det, skiøndt uden usædvanli¬

ge, stærkt paafaldende Begivenheder, dog mærkvær¬
digt ved flere Træk og Hændelser, der maatte føie

sig saa, og ikke anderledes, for at Suhm kunde blive
den han var, og Skridt for Skridt naae det høie

Trin i Danmarks Hæderstempel. Adelig af Her¬

komst, ved hans Faders høie Stand bestemt til af

B
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betræde en Bane i Staten, der kunde føre til Æres¬

poster og Hofgunst, seer man ham dog meget tidlig
udseet til at vandre en ganske anden Vei, tidlig selv
anende, at det var Veien til Udødelighed, der var

ham bestemt. Allerede hos Barnet yttrede sig den

stærke Drift til at søge Kundskab, som blev Spiren
til Suhms uhyre Læsning og vidt udstrakte Lærdom;

og denne Drift fandt ikke blot tidlig en rig og sund
Næring *), men fandt den under en saadan Veiled¬

ning, at Drengens og Ynglingens Fremskridt paa
Lærdomsbanen bleve ligesaa sikkre og stadige, som

raske og ilende.
Hist, hvor den gamle Borgligger skiult ogeen¬

som i mørke, alvorlige Skoves), nær ved den min¬
derige Suusaa, nær ved hiin store Sø, der modta¬
ger den i sit Skiød, hvor Siællands herlige Natur

aabenbarer sin rigeste Skiønhedsfylde; der levede
Suhm nogle af sine vigtigste Ynglingsaar; der lagdes

Grunden til hans Lærdom, og der tog hans Aand
den Retning, som den siden paa Videnskabernes Bane

fulgte; der udtømte han alt i sit Livs Morgen de Kund¬

skabskilder, som en betydelig Bogsamling aabnede
ham, og der giorde han sine første Ungdomsforsøg,

som Forfatter; der, i landlig Rolighed, oplodes
hans Blik for Naturens Skiønhed, som trindt om¬
kring tilsmilede ham; der, under en værdig Lærers

kloge og omhyggelige Veiledning, naaede hans Siæl

en tidlig Modenhed og Grundighed, blev fortrolig
med den classiske Oldtids evige Mesterværker, og dan¬

nedes til at fatte det Skiønne med samme Lyst, som det
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Sande og Grundiges). I Suhms Levnet vil Graaes
Navn altid vorde ihukommet med fortient Agtelse.

Hvad han skyldte denne sin elskede Lærer, har han

selv, endnu efter at fyrgetyve Aar vare henrundne,
erkiendt 7); og vi bør erindre, at det var ham, der

dannede Suhm til Videnskabsmand, ham, der ved sin
ypperlige Læremaade vedligeholdt sin Lærlings bræn¬
dende Lyst til Kundskab, ham, der opflammede hans

Kiærlighed til de Gamle, som aldrig ældes, ham,
der, efter Suhms Ord, ’udrettede, at han ansaae

Læsning og Studering for en Vellyst.“
Meget ung blev Suhm Forfatter; og skiøndt
det vel ei var hans første Ungdomsforsøg, hvormed

han offentlig fremtraadte 8), bære dog endeelaf hans

tidligste trykte Arbeider Umodenheds Præg. Vimaae
imidlertid, i at bedømme disse Arbeider, ikke glemme

Tiden, da de blevne skrevne; heller ikke er det dem,

der have grundfæstet Suhms Hæder, dem, der have
givet hans Navn Evighed. Mere end hine Ungdoms¬

arbeider, af hvilke endeel vist ikke burde have fundet

Plads blandt Samlingen af saameget Grundigt og

Ypperligt, vidner om det, Suhm tidligen lovede og
ærligen holdt, de faa Ord af Gram, som veiede

mere end en heel Lovtale. Thi da man engang i
hans Nærværelse spurgte: hvo der i sin Tid, naar

han var borte, skulde optage hans Plads: pegede
Gram paa den nitten Aars Yngling, sigende: der

staaer han: — En Sammenligning er overflødig.
Enhver af disse store Mænd gik sin egen Vei tilUdø¬

B 2
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delighed; men at Suhm har virket ulige mere, end

Gram, vilde denne, om han vendte tilbage til Livet,

ikke negte om sin yndede Lærling.
Vi kunne med Rette tillægge Suhm dette Navn;
thi det var ved idelig Omgang med denne sieldne

Lærde, og med hans berømmelige Samtidige, en
Anchersen, Luxdorph, Kofod Ancher, Langebek og

flere, at Suhm først blev ledet paa den kritiske Hi¬
storieskrivers Bane; ligesom det var Holbergs
udødelige Navn og Skrifter, der først vakte Driften

hos ham til at blive Forfatter *). Vi see i Suhms
tidligste Arbeider, saavel hans vedvarende Kiærlighed

til de gamle Classikere, og hvad disse have virket paa
hans Aand, som en kiendelig Stræben efterattræde

i Holbergs Fodspor og skrive i hans Smag, mere

for Folket og for Verden, end for nogle faa Lærde.
Herved dannede sig den døbbelte Side i hans Forsat¬

ter=Charakteer. Blev end kritisk Grandskningi Nor¬
dens Historie det store Maal, hvortil hans Livs Virk¬

somhed vendte sig: saa aflod han dog ikke, at søge
sin Hvile og Aandsvederqvægelse i Arbeider, der paa
en let Maade sysselsatte hans Aand i Behandlingen

af moralske og politiske Gienstande, eller saadanne,
der høre til den saakaldte populaire Philosophie.
Heri naaede han dog aldrig Holberg. Disse Aander

vare dertil hinanden alt for ulige; og Suhm, der

i sund Sands ikke stod tilbage for Holberg, og i
Lærdom uden Tvivl overgik ham, kunde dog ikke

maale sig med ham i den giennemtrængende Skarp¬

sindighed og genialske Vittighed, hvorved Holberg,
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forstod at giøre sig til Herre over ethvert Stof, han
behandlede, og i det mindsie ved Formen, han gav

det, ganske at indtage sin Læser.
Suhm, skiøndt vi see ham tidlig ophøiet over
sin Tids og sin Stands Fordomme, var heller aldrig
saa langt forud for hans Samtidige, som Holberg
dar det for sin Tid, og hans populaire Skrifter

(hvortil vi ei ville henregne de nordiske Fortællinger)
□

have aldrig giort den Lykke, som Holbergs.
Ikke
desmindre indeholde de, skiøndt tildeels under en min¬

dre tiltrækkende Form, mangen ypperlig Lære, man¬

gen gavnlig Sandhed og mangen saare træffende og
charakteristisk Bemærkning, der vidner om en opvakt,

selvtænkende Aand. Vi have Grund til at under¬
skrive den Mands Ord der har givet os en i flere
Henscender mærkelig Udsigt over Suhms Levnet og
Skrifter, naar han om dennes moralske og politiske

Smaaskrifter siger: “Philalethus † º) er god populair

Philosoph, klog Menneskekiender, ikke for strengeller
med overspændte Fordringer fremtrædende Sædelæ¬

rer, ikke uheldig Satyriker over Menneskers Feil og
Daarligheder; en oplyst og nidkiær Patriot, der

lempede det meste af hvad han skrev efter Norges
Tarv. — En heel Deel af det, han skrev, var især
beregnet efter Trondhiems Horizont; Meget er der

ogsaa iblandt, som har blivende Interesse. Saa¬
længe der er Normænd til, vil det blive paaskiøn¬

net, at Ingen før Philalethus skrev saa lærerigt om

Norges oeconomiske Tarv og om de Norskes Fortie¬

nester af Videnskaberne.“
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Vi kunne ogsaa i Suhms politiske Grundsæt¬
ninger, i hans meget tidlig yttrede Mening om Adel¬

standen, i hans kraftige Anbefaling af Skrivefrihe¬
den, og i mangfoldige andre af hans offentlige Yt¬
tringer finde den frihedelskende, patriotiske, ved et

grundigt Studium af de Gamle dannede Tænker.

Jævnhed og sund Sands er det udmærkende Præg
ved alle hans Skrifter; hans Tankegang og Fore¬
drag har ofte noget eiendommeligt, der øiser os Man¬

den som hanvar, dansk i Aand og Sind, med en saare
elikværdig Naturlighed, Beskedenhed og Velvillie;

hans Stiil indtager os ikke sielden ved ædel Simpli¬
citet, ved en naiv og hiertelig Veltalenhed. Meget

af hvad han har skrevet vil derfor ikke let forældes,
enddog det ikke er efter vore Dages Smag.— Hvo

kiender ikke, for at vi dog skulle anføre eet Exempel,
hine Regieringsforskrifter, som han har lagt sin vise

Euphron i Munden: Saa simple de synes os, saa
ukonstlede derre fremsatte, saa indeholde de dog Kiær¬

nen af al Statskonst, der vil gaae ud paa at giøre

et Folk lykkeligt, og skaffe Fyrsten den Hæder, som

den heldigste Erøbrer aldrig naaer. De sige os mere,
disse faa Sider, end mangen stor Bog i Politiken,
og de aabne os et dybt Blik ind i den Mands Siæl,

der tænkte saa viist og ædelt over sit Fædrelands og
alle Staters høieste og vigtigste Anliggender, og ud¬

trykte disse sine Tanker saa frimodigt, saa diærvt og

fyndigt. Havde han dog ogsaa, da han skrev dem,
ikke taget i Betænkning at sige dem offentligt:
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En mere glimrende Lykke, end noget af Suhms

øvrige mindre Arbeider, giorde og fortiente hans

nordiske Fortællinger. Her brød han sig
en ny Bane; og da Værketlykkedes Forfatteren
af Sigrid, da hans Arbeider af denne Art ere

heel originale, ville disse skiønne Digtninger aldrig
tabe deres Værd, omendog senere Digtere frembragte

lignende, med en mere fuldendt Form eller en høiere

poetisk Interesse. Vi kunde her ikke ganske forbigaae
disse vor udødelige Suhms mesterlige Arbeider, skiøndt

det er udenfor vor Hensigt at udvikle deres Fortiene¬

ster fra Indhøldets eller fra Formens Side. Men

vi maatte i det mindste nævne dem, som noget af
det Ypperste, Suhm har skrevet, og hvorved han
allene var bleven udødelig, saalænge det danske Tun¬

gemaal varer; vi maatte i det mindste udmærke dem,
som de i Sprog og Stiil fortrinligste ikkeblot iblandt
Suhms digteriske Arbeider; men maaskee iblandt

Alt hvad han har frembragt, som giør Fordring paa
en ædel og skiøn Indklædning. Det er lettere at

finde noget at dadle ved Opfindelsen og Sammen¬
sætningen i hine Suhmske Fortællinger, end atefter¬
ligne den Simpelhed, Reenhed og kydske Ynde, hvor¬
ved de endnu indtage danske Læsere, som for fyrgetyve
Aar siden. De vare en fager Foraarsblomst, ud¬

sprungen ved Foden af Nordens stolte Eeg, der voxede

frem, plantet af Suhm, omhyggelig opelsket af
ham, indtil den bredte sin mægtige skyggende Krone
ud over hele Fædrelandet, og vi saae Danskes Daad

og vældige Bedrifter i de gamle Tider grønnes paa
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ny i dens talløse Grene og Blade, et Mindeom For¬
tids Kraft og Storhed hos vore Fædre. Mangen
blandt Danmarks Sønner og Døttre, der læste om
Sigrid og Alfsol, om Signes og Habors over Dø¬

den seirende Elskov, har hiin Blomst frydet med sin

simple Ynde og Skiønhed. Endnu staaer den lige
frisk ved Suhms Grav, og fletter sig selv ihans evige

Hæderskrands.
Ja, mangen Blomst, mangen altid grønnende
Løvgreen fletter sig i denne Krands; men vi kunne ei
i denne Time beskue dem alle. Vor Hensigt er ikke

at charakterisere Suhm som Forfatter, eller at op¬

regne alle hans forskiellige Skrifter og bestemme de¬
res Værd. Hvad han som Lærd i Almindelighed

var, kan udfordre en egen Undersøgelse og Udvikling,

hvortil her ikke er Sted, og som vi overlade den,

der engang med Fuldstændighed skal beskrive hans
Levnet. Vi betragte blot hans Lærdoms ypperste

Fortieneste; hvad han ved den udrettede, hvorledes

han anvendte den til Gavn for Videnskaberne i Fæ¬
drelandet, til dets Litteraturs Berigelse, og fremfor
Alt til Rationalhistoriens Tarv. — Vi haveen Sam¬

ling af Suhms mindre Skrifter, der indeholder det
meste af hvad han har ladet komme for Lyset, med

Undtagelse af hans store historiske Værker. Behøve

vi vel mere, end at overskue Indholdet af denne

Samling, for atsee, hvor udbredt hans Lærdom var,

hvor langt hans Aand fra al Eensidighed, hvor¬
mange og forskiellige Kundskabs=og Videnskabsgrene

den omfattede :
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Alt i disse femken Bind, der udgiøre Suhms

Arbeider, er vel ikke, som jeg tilforn har anmærket,
aflige Værd; men næsten Alt er skikket til Læsning for
enhver nogenlunde dannet Mand; megeter fortræf¬

feligt i Behandling og Udførelse, og noget kan (som
hine Fortællinger, som endeel af de historiske Charak¬

teerskildringer) regnes til den dänske Litteraturs clas¬

siske Værker. Dertil kommer og, som en ikke ringe
Fortieneste ved Suhms Skrifter, at hans Sprog

er altid reent, og ofte kraftigt og kiærnefuldt, hans
Stiil utvungen, jævn, naturlig, og dog ikke uden
eiendommelig Charakteer. Jeg har nylig omtalt de

nordiske Fortællinger, der vare iblandt dem af hans

Skrifter, som baade inden= og udenlands læsies mest,
og skaffede ham den største Navnkundighed som For¬

fatter. De høre unegtelig til hans skiønneste oghel¬
digste Arbeider; men hvormeget skrev han dog for¬

uden disse, som blev læst med almindeligt Bifald,

som fortiente det, som vi endnu læse, og som altid
vil blive læst med Fornøielse og Interesse2

Jeg

vil ingen enkelte Stykkerudmærke; men kun erindre

at der ogsaa i hiin Samling af Suhms Smaaskrif¬
ter findes mange fortræffelige historiske Arbeider og
kritiske Undersøgelser, og at blandt disse ingen mere
end Anmærkningerne til den almindelige Verdenshi¬

storie **) vidne om hans dybe Lærdom ogualmindelig
udbredte Læsning i Historiens Kilder; ligesom Af¬
handlingen om Vanskelighederne ved at skrive den dan¬

ske Historie 22) vidner om, hvor vel han kiendte Hi¬

storieskriverens Pligter, og med hvilken grundig Ind¬
sigt og omfattende Kundskab han gik tilsit siore Værk.
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Naar vi nu derhos mindes, at Alt hvad hiin

betydelige Samling indeholder, alle disse Skrifter,
hvorved han virkede saa meget paa Aandsdannelse,
Smag og Litteratur i Fædrelandet, imedens han til¬

lige uafladelig arbeidede for den lærde Grandsker,
er saa at sige kun hans Fritimers Værk, kun lette

Sysler, hvorved han udhvilede sig under det store
Arbeide, som Danmarks Historie i et halvt Aarhun¬

drede gav ham — naar vi betænke, at af de hun¬
drede tusinde Bøger, som han eiede, var maaskee ikke

en Tiendedeel, han ei havde enten giennemlæst,
eller dog giennembladet og benyttet — naar vi der¬

hosvide, at Suhm meget elskede det selskabelige Livs
Glæder, og levede hverken allene for sig selv eller for

Videnskaberne, men ogsaa for en talrig Kreds af
Venner, for saamange, der søgte enten hans Omgang

oglærerige Underholdning, eller hans Veiledning og
Hielp: hvor høit stiger da ikke vor Beundring for

denne Mands grændseløse Flid og Arbeidsomhedt
Hvor forbauses vi ikke vedatsee, hvad denne Ene har

kunnet virke; ved at betænke, hvad Mennesket, ved

Anvendelsen af alle dets Kræfter, ved en klog Brug
af Tiden, hvilken de fleste finde for kort, fordi de ei

som Suhm forstaae at benytte den, er i Stand tilat
udrette. — Vi komme i det følgende til at tale om

ham, som Danmarks Historieskriver, og vende imid¬

lertid tilbage til Betragtningen af nogle Hovedtræk
i Suhms Skiebne, der udmærkede sig ved deres af¬

giørende Indflydelse paa hans hele Liv, paa hans
videnskabelige Sysler og store Foretagender. Der¬

til regne vi: hans første Giftermaal, hans Ophold
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i Trondhiem, hans Samliv med Schønning, og se¬

nere i Tiden, hans Søns Død.

Vi kunne, og vist ikke uden Grund, antage,

at den Idee, at indvie sit hele Liv til Videnskaber¬

nes Dyrkelse, meget tidlig er bleven vakt hos Suhm.

For den tilsidesatte han enhver Stræben efter Embe¬
der, Titler, Rang, og hvad der i det borgerlige Liv

giver Ære, Anscelse og Velstand; og forlod som

Yngling den hertil ledende Bane, efter neppe at have
betraadt den. Men uden den fuldkomne Uafhæn¬

gighed, hvori hans heldige Giftermaal satte ham,
vilde han dog aldrig have været i Stand til, hver¬

ken selv at udrette saa store Ting, eller at virke saa¬
meget for og ved Andre. Uden Karen Angels

Midler havde Danmark aldrig seet den siolte Bog¬

skat, som bar Suhms Navn, maaskee heller aldrig
de store Værker, som bringe det til Efterverdenen.
Suhmaflod aldrigat erkiende dette, og hvor hans Lev¬

net vedrøres, kan det ikke forbigaaes med Taushed.

TAlt hvad Suhm og nogen Dødelig kunde ønske
sig— melder hans Biograph—fandt han i Trond¬

hiem. Her fik han en fortræffelig Kone, anscelige
Midler, behagelig Omgang, et sundt Clima, Rolig¬

hed til at studere, og—en Ven.“ Denne Ven var
Gerhard Schønning, og uden ham, uden det

stille Ophold i Trondhiem, var Suhm, der i sit fire
og tyvende Aar drog til Norge, uagtet alleøvrige hel¬
dige Betingelser, dog maaskee ikke bleven den store Plan

for en Fædrelandshistorie saa tro, som han fra hiin
Tid tilsine sidste Dageblev det. I Schønning fandt
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han ikke bløt en fortrolig Ven, men ogsaa en lærd
og kyndig, af lige Iver og Varme for det fælles

Yndlingssag besiælet Veileder. Hvor skiønt, at see

disse to Venner, sig selv nøk, fiernede fra Samqvem
med den øvrige Verden, at tænde Videnskabernes Lys

høit oppe i det yderste Norden, der reise Saga et
værdigt Tempel, at udvide og befæste det under fior¬
ken Aars trofasie og stadige Samvandring; ogende¬

lig begge paa een Tidat forlade dette deres rolige Fri¬

sted, for at arbeide og virke i Forening her i Dan¬
mark, som tilforn i Norge. Saaledes var det i

Trondhiem, at den rette Grundvold blev lagt til
Suhms store historiske Bygning; og Manden, som

daglig opfordrede og opmuntrede ham til dette Værk,

som ogsaa hialp ham at lægge de første Grundstene,
var han, der selv havde sat sig et lignende Maal, og
ved hvis Minde vi stedse maae beklage, at han ikke

levede længe nok for at fuldføre, hvad han saa vær¬

dig havde begyndt.
Endnu i een Henseende havde Suhms Ophold

i Trondhiem vigtige Følger for hans hele øvrige Liv.

Det var fornemmelig der, han lagde Grunden til
en Bogsamling, der blev en af de største, kostbareste
og mest udvalgte, som nogen enkelt Mand i Europa

har bragt til Veie — ja har maaskee endog blandt

saadanne været uden Liger3). Var Suhmikke kom¬
men til Trondhiem, havde han ikke levet saamange af
sit Livs vigtigste Aar paaet Sted, hvor han ikke kunde

faae andre Bøger til Brug (og hvor utallige brugte
oglæste hanikke) end dem, han selv eiede; da var han
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maaskee aldrig kommen paa de Tanker, at anlægge
sit Bibliothekefter en saa stor og vidt omfattende Plan.
Nu var det ikke blot, hvad der udfordredes til hans

historiske Studium, men alt det bedste i alle Viden¬
skabsfag, som han i Trondhiem Aar for Aar anskaf¬
fede sig; og da først en saadan Grundvold for en

Bogsamling var lagt, er det ikke at undres over, at

han, med sin aldrig stillede Higen efter Kundskab,

ogsaa i Kiøbenhavn forøgede den i et stedse voxende

Forhold.
Dette var ham ogsaa for fyrgetyve eller halv¬
tredsindstyve Aar siden endnu langt nødvendigere, om

han vilde have uhindret Adgang til al Lærdoms Ho¬
vedkilder, til de vigtigste Skatte i alle Litteraturens
Grene, til et fuldstændigt historisk Bibliothek, end det
i vore Dage vilde haveværet. Dengang fandtes end
ikke i Kiøbenhavn nogen Bogsamling, der enten var

rig eller tilgengelig nok, for at tilfredsstille Suhm

i hans dybe, Alt omfattende Grandskninger; og
den største og vigtigste, det fiore Kongelige Bi¬

bliothek, var den Tid ei allene ikke offentligt, men
endog ved Opsynsmandens snevre, uliberale Aand,
ved hans Uvillighed og Utienstagtighed, en fuldkom¬

men død Skat, der ei engang for en Mand, som
Suhm, stod aaben. Derfor, da et stort og rigt

Forraad af Bøger var ham det aandelige Livs
første Nødvendighed (Faa have brugt deres Biblio¬
theker, som han), vedblev han at udvide den koste¬

lige Samling, han i Trondhiem havde anlagt; og

saae derved endnu mere paa Bøgers Værd og Bruge

barhed, end paa deres Mængde,
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Da spurgte Suhm heller aldrig, hvormange
Penge der medgik, naar Talen var om tre Ting: at
lindre Medmenneskers Trang og Nød, at fremhielpe

Videnskaberne, understøtte deres Dyrkere, og bringe

Lærdomsskatte for Lyset; at forøge sin Bogsamling

med fortrinlige, udsøgte og ualmindelige Værker.
Forsynet havde begavet ham med timeligt Gods;
men han var ogsaa, uden dog at eie Millioner, en
af de faa Udvalgte, som det havde udseet til at an¬
vende det, vi pleie at kalde Lykkens Gaver, paa den

værdigste Maade, og saaledes at forædle den jordi¬

ske, forgængelige Rigdom, der ikke har noget Værd
i sig selv, til en sand og væsentlig Lykke. For Suhm
var Guldet aldrig mere end et Middel til at fremme

det Gode i Verden, til at ophielpe Lærdom og Vi¬

denskaber, til at forsøde Medborgeres ublide Kaar.
Saaledes betragtede han den Overflod, en heldig

Skiebne havde tildeelt ham, den Værdige, ikke som

en unyttig Skat, kun bestemt til at voxe og stedse
forøges ved en Omsorg, henvendt ene til det Jordi¬

ske, ikke som Noget, der ved sig selv kunde give
Mennesket høiere Værd, eller større Krav paa Ag¬

telse og Anseelse (en almindelig Indbildning hos dem,
der enten aldrig have kiendt noget høiere, end det

sandselige Liv, eller hvis Aand er bleven en Træl af
Begierlighed og Guldtørst); men allene som en For¬

synets Gave, hvis Værdi bestaaer i dens Anvendelse,
som et betroet Gods, der var givet ham ihænde, for

at giøre det frugtbringende. Hvor ædel og høimo¬

dig en Brug han giorde af denne Gave, hvor vær¬
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digt han anvendte de Midler, som han, efter hans
egne Ord, kun havde Gud og sin Kone at takke for

dette behøver ingen Fortælling. Thi end
er dog Erindringen om Suhms velgiørende Liv ikke
uddød i Danmark; og har han end selv allerede for

længe siden forladt os, saa forlades vi dog aldrig af
hine stolte Mindesmærker paa Suhms næsten mage¬

løse Opoffringer for Fædrelandet, for Videnskaberne,

for Menneskeheden.

Jeg har nævnet den Bogsamling, der fra en
ringe Begyndelse tiltog Aar for Aar i Omfang og
Kostbarhed, og voxede til en Størrelse, der satte den

i første Rang blandt Europas private Bibliotheker.
Men dette var endnu ikke den største Fortieneste,
Suhm havde af de fast utrolige Pengesummer, han
anvendte paa sit Bibliothek †4), af den ædle Liden¬

skab, hvormed han sørgede for at giøre det, ikke
blot saa rigt og suldstændigt, men saa udvalgt og
brugbart, som muligt. Han samlede ikke disse hun¬

drede tusinde Bind, hverken til egen Brug allene,
eller for at prale med et aandeligt Liggendefæ. Det

par for Fædrelandet, han opdyngede de store Lær¬
dømsskatte; det var hans Medborgere, som de gav¬

nede, oplyste og fornøiede i hans Levetid, og til hvis

Bedste efter sin Død han indviede dem.

Det var Suhm, der gav Fædrelandet et of¬

fentligt Nationalbibliothek i Ordets fulde
Mening, inden Regieringen giorde det; og Historien
skal ihnkomme denne hans Velgierning imod Dan¬

mark, og taknemmelig berette den for Efterverdenen
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ved Siden af hiin Syvende Christians Kongedaad,
hvorved Han deelte den kongelige Bogskat, der

nu er et af den danske Krones ypperste Klenodier,
med sit Folk. Ja, naar Fremtiden engang, retfær¬
dig og taknemmelig, skal veie enhver af Suhms de

siore Fortienester af Fædreland og Videnskab; da
vil den maaskee nævne denne som den største: at han
af egne Midler samlede et Bibliøthek, der kunde

maale sig med Kongers og Fyrsiers Bogsamlinger,
og at han, med en Liberalitet, hvortil Historien

neppe kan opvise Magen, overgav denne sin kostelige

Eiendom til offentlig Brug, sa man maatte næsten

sige til uindskrænket Raadighed, for sine Medborgere.
Thi hvad er Lærdom hos den Enkelte, hvad ere

Værker, der skrives af Lærde for deres Jævninge,

hvad er Hielp og Understøttelse, som rækkes disse
i hvor stort og skiønt og hæderligt end alt dette er
imod et heelt Folks Oplysning, imod Culturens

og Humanitetens Indpodning og Opelskning hos en

heel Nation 2 — Og til dette høie og ædle Maal har
ingen Enkelt hos den danske Nation virket saa me¬

get, saa kraftigt, saa dybt indgribende, som Hol¬

berg ved sine Skrifter, og Suhm ved at aabne

Videnskabs og Kundskabs Helligdom for hele Al¬
meenheden, ved at give enhver af sine Medborgere
lige fri, lige beqvem Adgang til en Bogsamling, der

indeholdt det bedste, det kostbareste, det mest ud¬
valgte af vor egen og af Fremmedes Litteratur.

Hvor meget denne Suhms uskatteerlige For¬
tieneste forøgedes ved den Maade, hvorpaa han saa
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kort før sin Død, indsatte Fædrelandet til Arving af
hiin herlige Nationalskat, som paa engang, ved en

Forøgelse af mere end halvtredsindstyve tusinde Bind,
ophøiede det kongelige Bibliothek til et af Europas

største — dette er os Alle bekiendt. Saa er det
ogsaa bekiendt nok, hvor rig og fortræffelig udvalgt

den Suhmske Bogsamling var i alle Videnskabsfag,
endog saadanne, der vare mest fremmede for Eierens

Studier, saasom Lægevidenskab, Chemie, Mathe¬

matik — og Bøgerne, som bære hans udødelige
Navn, skulle i Tusindetal vidne derom, saalænge den
Gud, der to Gange i de mest truende Farer holdt

fin Almagts Haand over Danmarks Nationalbiblio¬
thek, fremdeles bevarer det fra Undergang.

Men en eneste af det Suhmske Bibliotheks
Rigdomme kan jeg dog ikke undlade at udmærke:
den Samling af over halvtredie tufinde Haandskrif¬

ter, næsten alle hørende til Fædrelandets og Nordens

Historie, der var saa rig og saa fuldstændig, som
den maatte være for Suhm— for den Mano, der
vilde udtømme og udtømte enhver Kilde, den mindste
med den største, hvoraf Kundskab om vore Forfæ¬

dres Levnet, Vilkaar, Skiebne og Bedrifter kunde
øses. Derfor maatte han eie Alt, hvad han ikke i

Originalen kunde erholde, i troe Afskrifter; derfor

gav han i en lang Række Aar flere Islændere og
Danske Underholdning, allene ved Afskrivning af alle
de vigtige historiske Monumenter i Arne Magnus¬

sens, Rostgaards, Bartholins og Andres Samlin¬
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ger, der findes paa Universitetets og paa det konge¬

lige Bibliothek. Derved opstod denne ypperlige og
fuldstændige Samling af Haandskrifter til den nor¬

diske Historie, der saaledes ved Suhms Omsorg li¬

gesom fordoblet, bevaret og giort mere tilgængelig,
nu indlemmet i den store kongelige Manuskriptsam¬

ling, indbyder Nationalhistoriens Dyrkere til Grandsk¬

ning og Benyttelse 15
Efterat have betragtet disse vor store Suhms
evige Fortienester af Videnskaber og videnskabelig
Cultur i Danmark; efterat haveseet, hvorledeshan,
i Forhold til sin Evne, anvendte mere, end nogen

Monark i Europa, paa at berige sit Fædreland med
Litteraturens ypperste Skatte, dem han paa den

ædelste Maade deelte med sine Medborgere; efterat
have erindret os, hvormeget han ogsaa ved egne
Arbeider virkede til almeen Oplysning, uden nogen¬

finde at slippe sit Livs det store Maal: Fortællingen

af Forfædrenes Bedrifter, af Syne — maae vi vel
allerede erkiende, at denne Mand, der saaledes fra

sin tidlige Ungdom levede enhver Dag af sit Liv for
Udødeligheden, var eneste i Norden. Men det

er langt fra, at vi, ved at tale om hans Skrifter,
om hans Bogsamling, om de Værker, der skylde

hans Genie og hans Flid, eller dem, der skylde hans
høimodige Opoffringer deres Tilværelse, have ud¬

tømt, hvad der var at sige om Suhm, Viden¬

skabernes første Ven i Norden. Thi
dette skiønne Hædersnavn, som han fik og fortiente,

erhvervede han sig ikke blot ved hine udødelige Gier¬
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ninger, men ogsaa ved den velgiørende Indflydelse,

som han i et stort Tidsrum af sit Levnet havde paa
Videnskabernes og hele Litteraturens Blomstring i

Danmark.

Denne Indflydelse, stor og kraftig og vidt
udbredt, fordi Suhms ypperlige Aand ikke nøiedes
med at glimre, men vilde lyse og opvarme — denne

Indflydelse havde han, ved den vennehulde Yndest,

han skienkede enhver Videnskabsdyrker, ved den Op¬
muntring til litterarisk Virksomhed, som hans Exem¬
pel frembragte, ved det Liv, den Lyst, han udbredte

vidt omkring sig i den videnskabelige Verden, der i

ham eiede ikke allene en Beskytter, men en Fader.
Han var ligesom et Foreningspunkt for al Lærdom
og Videnskab og Vittighed, der fostredes i Dan¬
marks Hovedstad og udgik fra den. Ham var en¬
hver Musernes Søn velkommen; til ham kunde de

kye om Hielp, om Raad, om Veiledning; hans

Huus stod dem aabent, ligesom hans Bogsamling;

og hans blide Omgang, hans venlige Opmuntring
var for Mange endnu langt mere, end de rundelige
Gaver, han uddeelte, uden at adspørge andet, end

sit Hierte.
Thi da han mistede sin eneste, sin høit elskede
Søn, en Søn, hvis Ungdomsvaar lovede i ham en
Mand, hans store Fader vætdig — da kaarede Suhm
de danske Muser til sine Pleiedøttre, og enhver Fæ¬

drelandets Søn, der tiente med reen Iver i deres

Helligdom, kunde i Suhm finde en kiærlig, en vel¬

C 2
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giørende Fader. Derfor saae man ham ei allene
æret og agtet i den Kreds af ældre, prøvede Ven¬

ner, til hvilke han, ædel og trofast i Venskab, som
i al sin Daad og Færd, sluttede sig med sit Hiertes
hele Inderlighed, vandrede jævnsides dem i uforstyr¬

ret Enighed paa den daadfulde Bane, og blev dem
tro indtil Graven — denne Kreds, hvori Navnene
Schøning, Lüxdorph, Langebek, Hielmstierne glim¬

rede. Men man saae ham ogsaa hædret og dyrket
og elsket af enhver blandt de yngre Lærde, Digtere

øg Videnskabsmænd, der fremstode i hans Tid, og

alle klyngede sig om den vise, vennesalige Olding,

som elskende Lærlinge om en æret og ærværdig Me¬

ster. Derfor saae man ham ikke blot nyde en glim¬
rende og kold Navnkundighed, eller, mættet allene

af Æren, at undvære Kiærligheds Velsignelser.
Hans Liv randt venligt og smilende hen, som en

sølvklar Bæk giennem yndige Blomsterenge; han var
elsket i alle Stænder fra Thronen til Hytten, og

Fiender eller Avindsmænd har han aldrig engang
kiendt af Navn. Om ham kunne de store og her¬

lige Ord siges, som ere Fyrsters bedste Løn og skiøn¬

neste Hæder; at han eiede sin Nations Kiærlighed,
og tog den med sig i Graven. Thi vi have seet
Danmark fælde Taarer ved Suhms Grav, og om¬

kring den stode alle danske Videnskabsmænd med

Sorg i Hierte og Aasyn, som en Sønneflok omkring

den elskede Faders Lig.
Saaledes levede Suhm for Fædrelandet, for
Videnskaberne, for Nationalhistorien sit lange, daad¬
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fulde, berømmelige Liv, saaledes var han i hine
Dage, da Litteratur og Videnskabelighed i Danmark
blomstrede vel saa frodigt, som i vore, en af deres

mest velgiørende Beskyttere; saaledes reiste han sig,

i den Bogsamling, der i mere end tyve Aar stod
aaben for Almeenheden *6), og i de talrige Skrif¬

ter, hvorved han i et halvt Aarhundrede virkede paa

Litteraturen, det uforgængelige Minde, ved hvilket
vi nogle Øieblik have dvælet. Men vi have endnu
kun beskuet de to Sider af et Monument, varigere

end noget, som ved Hænders Gierning kan opreises.
Vi have endnu hverken omtalt de store Værker, hvori
Danmarks Historieskriver selv har foreviget sig, eller

dem, som uden hans fyrstelige Gavmildhed ikke havde

seet Lyset.Det var ham ikke nok, at Trykningen
af hans egne vidtløftige Arbeider kostede ham store
Summer; han vilde ogsaa bidrage til, at de histo¬
riske Kilder selv skulde vorde tilgængelige for enhver,

som efter ham vilde benytte dem til Grandskning i
Fædrelandets Historie.
Det ypperlige Værk, som (efter hans Bio¬

graphs Ord) bærer Danskes Navn og Hæderlig¬
hed saavidt det latinske Sprog rækker, og vil vare
ved saalænge der er et dansk Folk og latinsk Tunge¬

maal paa Kloden, ogsaa dette skylder for en stor

Deel Suhms patriotiske Iver sin Tilværelse. Den

herlige Samling af Kilder og Brudstykker til
den danske Historie ved Middelalderens Krønikeskri¬

vere, som vi besidde under Navn af Scriptores re¬
rum danicarum, tilbød Suhm med mageløs Ædel¬
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modighed at ville allene bekoste, saaledes at alUdgift
skulde være hans, al Fordeel tilhøre Udgiveren, hans

Ven Langebek. Uagtet dennes heldigere Kaar siden

giorde dette ædle Tilbud overflødigt, bliver Æren
dog Suhms; og efter Langebeks Død har han, med
betydelig Opoffring af Tid og Møie, fortsat det, ud¬

givet det paa kongelig Bekostning fra det fierde til
det ottende, siden hans Død ufuldendte Bind, og

udstyret det med et rigt Forraad af Oplysninger og

Anm æerkninger.Ved Meddelinger af hans store
Forraad af Haandskrifter, ere sex Bind danske Sam¬

linger til vort Fædrelands Historie komne før Lyset 17)
Otte islandske Sagaer, i ligesaa mange Qvartbind,
bekostede han udgivne og trykte 18). Hans Iver

for at udbrede Lys over Historien indskrænkede sig

hverken til Norden, eller Europa; men udstrakte sig
endog til det fierne Østerland. Abulfedas arabiske

Aarbøger i fem Qvartbind, ypperlig og prægtigen
udgiøne efter Reiske ved Adler, er et Værk, som

vilde giort enhver af Europas første Monarker Æreg
om nogen iblandt dem havde bekøstet det — men

dette Værk udkom i det lille Danmark, og Suhm

havde Villie og Evne til at giøre, hvad ingen Monark,
hvad ingen af Fyrsterne i Reiskes Fædreland, hvad

hele Tydskland ikke vilde paatage sig. Og hvorledes
var den Skat, hvoraf hiint stolte Værk fremgik,

kommen i Suhms Værge: —Derom skulle Sam¬

tidens og Fremtids Lærde vidne, naar de tye til
vort Nationalbibliothek, for at drage Reiskes

efterladte Lærdomsforraad frem for Lyset.
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Han døde, denne Tydsklands classiske Lærde,

som han havde levet, uden Midler. Den eneste Arv
han efterlod sin uforsørgede Enke, var en uskatteerlig
Samling af Haandskrifter, af Oversættelser, Op¬

lysninger og Anmærkninger til arabiske, græske og

romerske Skribenter. Hun bød Reiskes Fædreland
disse Frugter af hans dybe Lærdom, af hans hele
Livs Grandskninger — Tydskland, der skyldte denne

udødelige Lærde saa uendelig meget, havde intet til¬

overs for hans Efterladte. Da vendte hun sig til
Danmarks Suhm; til ham, der forenede det rene¬
ste, det høieste Borgersind med en ædel Varme for
den hele Menneskehed; til ham, der var Fædrelan¬

dets ægte Søn, og tillige Borger i Videnskabernes

hele store Rige; og hun fandt hos ham, hvad hun
forgieves søgte hos Konger og Fyrster: den rundelige
Understøttelse, der sikkrede Reiskes Enke en kummer¬

fri Alderdom 1º), og skienkede Suhms Fædreland
den kostelige Eiendom, der, saaledes erhvervet, blev

et ædkere, et værdigere litterarisk Bytte, end noget
af dem, vi i vore Dage have seet at ranes ved Vaa¬
benmagt og Krigslykke. — Jeg standser her ved

denne prægtige Blomst i Syhms Mindekrands; thi

jeg har alt længe følt min Evne for svag til at af¬
tegne endog kun dens yderste Omrids; jeg har længe

følt, at Æmnets Rigdom og Storhed overvælder

min Stræben efter at optage det i en Skildring, i
hvilken jegjblot har villet betegne nogle af de mest

fremlysende Træk i den evige Mindeskrift, som Hi¬
storiens Muse har sat over sin elskede Søn. Men

kunde jeg nærme mig dette Minde, opreist af Nor¬
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dens Clio selv i hendes indersie Helligdom, og for¬

lade det, uden at dvæle et Øieblik ved de Værker af

Suhm, hvørmed hun har prydet dets Fodstykke 2
Kunde jeg tale om Suhm, og forbigaae hvad der
ligesom var Siælen i hans aandelige Liv og ikke

nævne hvad han har udrettet for vort Fædrelands
Historie2 — Kunde jeg dette, da jeg i saa mange

Aar med Forundring og Ærefrygt og Kiærlighed og

ydmyg Følelse af denne Mands Storhed har betrag¬
tet disse Arbeider, hvori han med en Fuldstændighed,
der næsten ikke levner nogen Efterhøst, har nedlagt

Frugten af de dybeste og videste Grandskninger i Nor¬
dens Historie, som nogen Mand endnu har foreta¬

get sig 2

Naar vi da ville betragte Suhm som Historie¬
skriver, og i Særdeleshed hans Arbeider i den nor¬
diske Historie, er det ligesaa billigt, som magtpaa¬

liggende, at vi ikke bedømme ham ved Sammenlig¬

ning med Andre, men efter det, han selv var, det,

han selv har frembragt. Han var ingen Thucydi¬
des, ingen Macchiavelli, ingen Robertson, ingen

Müller — han var Suhm, og han har sørget

for, at dette Navn, ufordunklet af noget andet, vil

nævnes til de sildigste Tider af Historicus Dyrkere

med hellig Agtelse.
Det Maal, han havde sat sig, da han først
fattede den Idee, at oplyse Fædrelandets og Nor¬
dens Historie, det blev han urokkeligen tro, og van¬

drede et halvt Aarhundrede paa den af ham valgte

Bane. Vi kunne ikke med Billighed fordre, at denne
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skulde have været anderledes afsat; thi sikkerlig
havde Suhm virket langt mindre, om han i sine
historiske Arbeider havde taget en anden Vei, end

den, hans Aand og dens tidlige Retning foreskrev
ham. I ethvert stort og betydende Foretagende vil
den altid udrette mere, der med Frihed følger sin

egen Genius i Anvendelsen af sine Aandskræfter, end

den, som tager sig Andre til Mønster, og vil tilegne

sig en fremmed Aand. Dette i det mindsie kan vel
siges dem, som mene, at Suhm burde have skrevet
Danmarks Historie paa en anden Maade, end han
giorde det; at han burde have offret mindre Tid og

Arbeide til Historiens kritiske Undersøgelse, mere til

at fortælle den i et sammenhængende konstmæssigt

Foredrag. Lettere havde dette været ham, lettere
at skrive den danske Historie efter Holbergs eller
Mallets Maade, og Suhm var da, med mindre

Arbeide og Selvfornegtelse, bleven ulige mere læst,
end han nu er det; men vi havde da ikke eiet disse
Værker, som der maatte en Suhm til at frembringe;

Fædrelandet, Historien og dens rette Dyrkere havde
vundet langt mindre. Hvad vi kunne ønske er, at

Suhm ikke havde ladet sit kritiske Studium hartad

fordunkle det ypperlige Talent til Historiens Fortæl¬

ling, som vi, langt fra at negte ham, med lige sior
Glæde og Agtelse erkiende.
Det er sagt mere end een Gang, og vel ikke

uden Grund, at Danmark endnu savner en værdig

Nationalhistorie; det er ogsaa sagt af en Dansk,

som heller ikke har viist Suhms Minde den skyldige
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Ærbødighed: „at til et saadant Værk var hans

indvortes Evne kun ringe 2º).“ At fælde slig en
Dom efter vilkaarligt Tykke, erlettere, endat belægge

den med Grunde og Beviser. Vi ere ingenlunde
berettigede til den Paastand, at Suhm ikke kunde
givet sin Historie en fuldkomnere Form; thi Evnen
hertil har han ofte nok lagt for Dagen — eller ville

vi negte, at han i mange Stykker af sit store Værk
(helst i dets første Dele), i sit korte Udtog af den
danske Historie (som den udødelige Müller efter

Fortieneste har berømt 2*), og som heller ikke endnu
er overgaaet), i flere mindre Skrifter, hvori enkelte

Dele af Fædrelandets Historie ere behandlede, har

viist, at han ikke blot forstod at samle og drøfte,
men ogsaa at fortælle med Liv og Aand og Sandhed2

Behøve vi fremmede Vidnesbyrd, for at gaae

den Indvending i Møde, at vi ei med fuld Upartisk¬
hed kunne bedømme en Forfatter, som Fædrelandet

skylder saameget: da kunde vi fylde mange Sider
med saadanne. Vi ville nøies med at anføre til et

Exempel, at det i et af Tydsklands bedste kritiske
Blade er sagt om Suhms Historie: „at den ikke

blot bærer umiskiendelige Præg af den største og om¬

hyggeligste historiske Røiagtighed; men ogsaa vidner
om den modenste Dømmekraft og om en ægte hisio¬

risk Smag, der veed sirax at fremstille Begivenhe¬

derne fra den interessante Side og bringe Alt i en

saadan Forbindelse, at selv dunkle Optrin sees i et
tilstrækkeligt Lys.“ 22) Dette gielder i Særdeles¬

hed om den første Deel af Danmarks Historie, om
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hvilken han selv med Sandhed kunde sige: at den
indeholder en fuldstændig og tro Skildring af vore

Forfædres Tænke= og Handlemaade, saa og en, om
ikke i alle Begivenheder, saa dog i det Hele tilfor¬

ladelig Fortælling af deres Bedrifter, i hvilken han

„„har villet skrive efter alle gamle Historieskriveres
Viis; nemlig fortælle mere og dømme mindre, giøre
et Heelt af det altsammen, indflette de faa Betragt¬

ninger i Historien selv, og lade dem saa at sige fødes

af sig selv; korteligen, overlade meget til Læserens

egen Tanke og Flid.“ 23)
Om vi derfor ikke i eet og Alt ere enige med

ham, om vi troede, at Nordens ældste Historie
maaskee tildeels kunde betragtes og fremstilles fra et

andet Synspunkt, hvor dens mythisk=poetiske Deel
nøiere skielnedes fra den factiste, eller egentlig histo¬
riske, og at Suhm maaskee har anvendt alt for stor

Flid, alt for møiesuldt et Arbeide paa at bringe

Vished der ind, hvor den aldrig nogensinde kan
opnaaes: altid maae vi dog erkiende, at han ikke
gllene har lagt en Grundvold for den gamle nørdiske
Historie, saa dyb og fast, som Ingen før ham har

kunnet lægge den; men at han og selv paa denne

har opført en Bygning saa stor og skiøn, at der vil
en saare kløgtig og vel begavet Mester til at over¬

gaae ham i dette Værk. Jeg vil ikke tale om den

skiønne, kraftige Fremstilling, om det rene, simple
og værdige Foredrag, hvormed Suhm fortæller de

gamle Begivenheder.

Men ogsaa herved har han

—

viist, hvor dybt han var trængt ind i den Histories
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Aand, han vilde skrive, og hvor vel han har for¬

staaet at opfylde, hvad han selv fordrede: „at Hi¬
storien saaledes bør fortælles, at enhver Læser kan

finde, om hvilken Tidsalder ham da fortælles, og
ligesom tænke sig over i den.“ 24)

Ingenlunde er det vor Hensigt, i det vi lade
Suhms Fortienester af Fædrelandets Histørie veder¬

fares deres fulde Ret, at ville tillægge ham andre,

end dem, han virkelig besidder, eller give ham anden

Berømmelse end den, vi kunne lade Sandheden selv
udsige. Denne Udødelige, hvis Navn, da han le¬

vede, var paa Alles Tunger, og hvis Rygte havde

naaet til Europas fierneste Lande, vandrede selv paa

den stille Beskedenheds Vei, og var den, som vidste
mindst af, hvormeget Krav han havde paa Samtids

Taknemmelighed og Efterslægtens Hæder. Saalide
han, hvis han endnu var iblandt os, vilde fundet
Behag i, at Nogen tillagde ham andre Fortienester,

end hans egne; saalidt kunde det sømme sig for os,

at ville smykke saa stor en Mand med laante Fiedre.
Suhm gik sin egen Vei i at bringe den danske Histo¬

rie for Lyset i en ny Skikkelse. Med Anvendelsen
af alle de Midler, som kunne tænkes at staae en
Historieskriver til Tieneste, med de møisommeligste

Forberedelser, som borttoge mere end tredive Aar af
hans Livs kraftfuldeste Alder, gik han til dette Ar¬
beide, hvori han ikke vilde nøies med at udfylde,
forbedre og fuldføre hvad Andre før ham havde

frembragt; men som han vilde optage fra Grunden
af, for at opføre, paa egne Grandskninger, en heel
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ny Bygning. Vi beundre den frugtbare, aldrig
trættede Flid, hvormed han, imedens mangehaande
Arbeider af anden Art vare hans Hvile, arbeidede

sig igiennem en uhyre, chaotisk, paa tusinde Steder
adspredt Masse af historiske Materialier; vi beundre

den store Rigdom og Mangfoldighed af Kiendsgier¬

ninger, som han har bragt for Dagen af ubenyttede,

for en stor Deel ukiendte Kilder; vi beundre det Liv
og den Friskhed, han selv under detørreste, møisom¬
meligste og mest trættende Undersøgelser kunde bevare

i sin Aand og i sit skriftlige Foredrag — vare ikke

hans Sigrid, og Bøgerne om Odin og om de
nordiske Folks Oprindelse omtrent samtidige:

Men vi dølge derfor ikke, at det maaskee havde væ¬
ret til ikke ringe Fordeel for Suhms Historie, om
han tidligere havde begyndt at udarbeide den, og

efterhaanden, imedens han samlede sit store historiske

Forraad, ogsaa fremmet Værket selv.
Det er vigtigt for Historieskriveren, at ikke
Stoffet, som han ved sin fortællende Konst vil frem¬

stille i en værdig og harmonisk Form, overvælder

ham, at ikke Mængden af mindre vigtige Materia¬

lier skal fortrænge eller skade Eenheden i hans Værk,

og at ikke det møiefulde Arberde, hvorved han af
saamange, tildeels slette og urene Kilder maa samle
og udlede sit Forraad, skal svække den dannende

Kraft, ved hvilken han skal sammenstøbe de enkelte,
adsplittede, usammenhængende Kiendsgierninger i en

ædel og reen Konstform.Suhm anvendte sine
bedste Aar paa de tørreste og vidtløftigste kritiske
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Undersøgelser; sildig, i en Alder af over halvtred¬
sindstyve Aar, da han alt havde udgivet ni Qvart¬

bind af sine Forarbeider, begyndte han at udarbeide

fin Danmarks Historie. Med en Flid og en samvit¬
tighedsfuld Omhyggelighed, næsten uden Lige, gien¬

nemgik han Bøger i Tusindetal, og af Haandskrifter
og Brevskaber Alt hvad der var ham muligt at op¬

spore, for at bringe Kiendsgierninger og Begiven¬

heder for Dagen, og giennem Fortidens vildsomme,

svagt belyste Labyrinth, bane sig Vei til Sandhed og

Vished i den nordiske Historie.
Men kiendeligt er det, at under dette næsien
uendelige, yderst trættende Arbeide, som han uden

Afbrydelse fortsatte i tredive Aar, havde hans Aand
vel ikke tabt dens Styrke og Klarhed, hans Phanta¬

sie ikke Evnen til at modtage et levende og lignende
Billede af Tider og Handlinger; dog var Kraften

hos ham til at fremstille disse i en klar Orden og i
pragmatisk Sammenhæng, ikke mere saa usvækket og
virksom, som vi maatte ønsket den Mand der med

saa udmærkede Evner og saa anstrengende Arbeid¬
somhed havde offret sit hele Lio til det store, hæder¬
fulde Foretagende. Kiendeligt er det, at han, ved
den langvarige, uafbrudte Syslen med at bringe
Materialier til Veie, og med denne Syssel bestandig

for Øie, lod sig beherske for meget af Historiens

Stof, eller anvendte ikke Virksomhed nok paa at
bringe det i en eiendommelig, skiøn og anskuelig

Form. Derfor see vi ogsaa, at han stundom vel
meget forsømte Sprog og Stiil i sine store historiske
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Værker, og det paa selvsamme Tid, som han skrev

sine classiske Fortællinger i etreent og værdigt Sprog.

Heller ikke kan det undgaae vor Opmærksomhed, at
ligesom Suhm mere og mere fordybede sig i at samle

det historiske Stof, der bliver rigere og vidtløftigere,

jo længere man naaer frem i Tiden, saa tabte han
ogsaa mere og mere den Kiæde af Syne, der skulde

slynget sig igiennem Stoffets Brudstykker og forenet

dem, i større og mindre Partier, til et harmonisk

Heelt. Vi finde derfor især i de sidste Dele af
Suhms Værk den Blanding af udarbeidet Fortæl¬

ling og raae historiske Brudstykker, som betager det

Formen af et fuldendt Arbeide.
Dette var en nødvendig Følge deraf: at han,
om ei i sine Grandskninger, dog i deres Benyttelse

under Historieskrivningen, udbredte sig alt for vidt,

og saaledes drog ind i Danmarks Historie meget,

der kunde siges, at være den ganske fremmed; at
han gik alt for meget ind i de enkelte samlede Kiends¬
gierninger; at han ikke vilde lade nogen af dem for¬

svinde af sit Værk, og ansaae dem alle for værd at
bevares; endelig at han, ved at holde sig med alt

for stor Strenghed til Aarfølgen, berøvede sig selv
Evnen til pragmatisk at forbinde Begivenhederne og
fremstille dem i sammenhængende historisk Fortæl¬

ling. Disse Mangler kunne vel ikke tillægges Suhms

Fædrelandshistorie uden for saavidt, som man vil
betragte den, ikke som en Krønike, der ingen Paa¬

stand giør paa konstrigtig Fremstilling, men som en

Historie, eller et Værk af den fortællende Konst.
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Men det er ogsaa kun, fordi vi hos Suhm finde saa¬

meget af det, vi fordre hos en Hisiorieskriver, fordi

han unegteligen besad, ikke ringe, men store
Evner til at kunne have frembragt et langt fuldkom¬

nere Værk, og fordi vi ei tilbørligen kunne hylde
Suhm og hans store Fortienester, om vi ikke frem¬
for Alt hylde Sandheden, at vi her have berørt
hine Mangler. Vi kalde dem Mangler, ikke

Feil; thi de minde os mere om, at der i Suhms

Værker fattes Noget, som vi ønskede at finde der,
end at de have Ufuldkommenheder, som kunde for¬

ringe Værdien af det, han har givet.

Naar vi da med Upartiskhed have erkiendt,
hvad Suhms store historiske Værker savne, for at

være fuldendte Arbeider, bør det ei være os formeent,

at fremsætte, hvad der kan siges til deres retfærdige
Berømmelse. Betragte vi dem endog kun som en
Samling af Forarbeider, som et Giemmested for

Alt, hvad der fra den fierneste Oldtid til langt ned i
Middelalderen kan udfindes til Oplysning for den

danske Historie, til dens fuldstændige kritiske Fortæl¬
ling — hvor maae vi da ei forbauses over den rige

Skat, som ved en eneste Mands Flid og Møie er
bragt for Lyset2 Ito og tyve Qvartbind 2*) har
Suhm nedlagt dette store Forraad til Danmarks

Historie — og hvo maatte ikke beundre Mandens
overordentlige Arbeidsomhed (langt mere endnu ved

at mindes, hvormeget andet han skrev, og hvor
uendelig meget han læsie), hvis hans Arbeide endog

havde været indskrænket til at samle og ordne hiine
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Forraad, som et Aftryk af Historiens Kilder: —
Men da kiende vi ikke Suhms Danmarks Historie

og de kritiske Værker, der forudsendtes den, om vi
giøre os et saadant Begreb om dens Indhold. Der
er næsten ingen Side blandt de mange tusinde, hine

Bøger indbefatte, som jo har kosiet Suhm Grandsk¬
ningens og Kritikens Møie. Ingen Kiendsgierning
er fremsat, ingen Tildragelse fortalt, ingen Charak¬

teer bedømt, uden at han har fremsøgt Alt, hvorved
de kunde oplyses, sammenholdt de forskiellige Beret¬
ninger, kritisk undersøgt dem, og, hvor han ikke

troede at finde afgiort Vished, meddeelt hvad flere
have optegnet og dømt om een og samme Handel.

Vil Nogen sige, at dette ikke gielder overalt

om Suhms Historie, og i Synderlighed fremvise

dens sidste Dele som Beviis paa, at endeel i den kan
modtage Rettelse og Forbedring, da spørge vi: hvor
viser man os saa siort et Arbeide af den Natur, der

kunde siges at være uforbederligt: Ja vi kunne
spørge: hvor mange Historieskrivere kan man frem¬
vise, der have bragt mere Sandhed for Lyset i
et Stof af den Indskrænkning, som et saa lidet Lands
Historie nødvendig maa have, end Suhm, hvis co¬

lossalske Værk i Omfang vel er et af de største egne

Arbeider, som een Mand har frembragt i Historien,

og hvor dog Kritik har fulgt Grandskeren paa hans

hele, lange, møiefulde Vandring:
Derfor skal denne Roes evig følge Suhms,
Historieskriverens, Navn, athan forettak det Grun¬

D
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dige, det Simple, det Gavnende, for det Glimrende

og Blendende, Grandskning og Sandhed for spillende
Vid og forfængelig Kløgt; at han foretrak det saare

tunge og møisomme Arbeide, at udrede alt det For¬
virrede i den danske Historie, at bringe det Skiulte

før Dagen, at samle de adspredte og ubekiendte Ma¬
terialier, for det langt lettere, i Verdens Dine mere

lønnende, at benytte sine Forgængere og de nærmeste
Kilder, til at give Mængden en let og behagelig Læ¬

sebog i Hænde; endskiøndt det sidste vilde erhvervet
ham en langt større Kreds af Læsere, og i denne et

langt mere udeelt Bifald, end han ved det første var
i Stand tilat erholde. Han vilde hellere arbeide for

Historiens lærde og kyndige Grandskere, for dem, som
kunde benytte hans Flid og Kritik— han vilde hellere

frembringe et Værk, der er at betragte som en Grund¬

vold og Hiørnesteen for den danske Historie, end

skrive denne til Behag for et større Publicum, men
uden at udtømme dens Kilder, og saaledes kungiøre
en halv Gierning. Ere derfor end hans Arbeider
ikke for Alle, og kunne de ei være Alle tilpas: saa

bør dog enhver, som elsker Alvor og Sandhed i Hi¬

storien, enhver, som med Flid vil studere Fædrelan¬
dets, enten for selv at vorde kyndig i Fortidens Til¬
dragelser, elter for at træde i Suhms Fodspor, og

fremsætte dem i sand og værdig Fortælling, taknem¬
meligen erkiende: at det er for dem, han har arbei¬

det, for Videnskaben og Fædrelandet, han har op¬

offret sit Liv, og maaskee en mere glimrende Forfat¬

ter=Navnkundighed; at det var ham, der ved halv¬

tredsindstyve Aars Arbeide har banet en Vei for

51

Danmarks kommende Hisiorieskrivere, som de neppe
ville finde saa ryddelig, eller saa beqvem i nogen an¬

den Histørie, som nævnes kan.

I faa Træk har jeg nu søgt at oplive Erin¬
dringen om, hvad Suhm var som Forfatter, hvad

Fædrelandets Litteratur og Historie skylder ham, der
offrede dem et langt, virksomt, daadsuldt Liv, et

halvt Aarhundredes daglige Grandskning, og Anven¬

delsen af fyrsielige Midler. Dog, hvorlangt fra,
at jeg har sagt Alt, om jeg ikke veed mere at sige om

Suhm, end dettel — skiøndt det allerede er saa
meget og saa siort, at min svage Evne kun med Und¬

seelse har vovet sig til en saa ophøiet Gienstand.
Har jeg talt om Suhm, den Gode, den Elskvær¬

dige, den Velgiørende:, Har jeg med Fuldstændig¬

hed skildret den Mand, der i mere end en Menneske¬
alder var Videnskabernes og deres Dyrkeres faderlige
Beskytter og Velgiører i Danmark“ Har jeg tegnet
Eder hans Billede, som det endnu, helligt og nfor¬

gængeligt, lever i saa Manges Hierter, der saae ham

fra Ansigt til Ansigt, hvis Beundring han fængslede,
hvis Høiagtelse, hvis Kiærlighed, hvis Taknemme¬

lighed han vandt for evig, ved hans Aands de store,
herlige Gaver, ved hans lige sieldne Lærdom og Be¬

skedenhed, ved hans Hiertes milde, elskværdige Dy¬
der, som giennemlyste hans Aasyn, hans Tale, hans

Adfærd og Handlinger, hans hele af Gud velsignede
Liv2 — Har jeg tegnet eder dette Billede, som jeg,

der allene i hans Levnet og hans Gierninger hav
D 2
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kunnet elske og beundre ham, dog aldrig var i Stand
til at fremstille saa lignende ogtræffende, som de, der

levede med Suhm, og endnu leve med os 2 — Neil

hverken har jeg giort det, eller vil jeg vove mig til
et Foretagende, ved hvilket jeg maatte frygte, ei

blot eders Mishag over min Tillid til en Evne, jeg
ikke besidder, men ogsaa min egen Fortrydelse over
at have handlet imod den Ærefrygt for Suhms Min¬

de, der aldrig døer i min Siæl.

Jeg vil ikke skildre denne Udødelige for Eder,
da hverken jeg besidder den Duelighed dertil, som I

kunde fordre af mig, eller I mangle Evnen til af

beskue Manden, som han var, ihans Levnet, ihans
Gierninger, i de nforgængelige Minder, han har

reist sig i Historien. Disse vil jeg bede Eder, af

kalde levende frem i Eders Siæle, i dem vil jeg
bede Eder læse de Træk af Suhms Charakteer og

Personlighed, som der staae prægede for Evigheden,
og klarere, lysere, mere læselige, end i den heldigste

Overførelse. Jeg vil bede Eder giennemgaae hans
hele Levnet — der skulle I finde den fromme, vise
Ædling, den oplyste Videnskabsmand, den utrætte¬

lig virksomme Lærde. Der skulle I lære, at han
var mere end Bogskriver, mere end Verdensmand,

mere end Lærd og Lærdes fornemme Beskytter: at
han var et siæeldent, ædelt Menneske, en reen og
kraftig Natur, der fri og selvstændig i Tænkning og
Handling, uden at hylde nogen anden Myndighed,
end Sandhedens, gik Livet igiennem med gudhen¬

given Fromhed og Trø, med sindig Munterhed og
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lystig Alvorlighed, med en aldrig trættet, aldrig

standsende, stedse til et stort og ædelt Maal henvendt
Virksomhed, med et godmodigt, velgiørende, men¬

neskekiærligt Sind, aabent for alle blide og ømme
Følelser, aabent for Livets Glæder og Nydelser, men

ogsaa for enhver den ædlere Menneskeligheds For¬

dring, for Medmenneskers Tarv og Trang, for alt
det Gode og Gavnlige, der paakaldte hans Hielp og

hans Evner for at vorde fremmet.

Naar I da have skuet denne sieldne, store
Mand, som han var i Levnet og Daad, i Aand og

Id, i Hiertelag og Handlinger — naar I have seet
og beundret Alt hvad han var for sin Samtid, Alk

hvad han for Fædrelandet giorde og virkede, der vil
vare og bære Frugt til de seneste Slægter; og I da
tillige see, hvor beskeden han var i al sin Storhed,

hvor stille han vandrede paa Udødeligheds glimrende
Bane, hvor langt han var fra al Stolthed af sine

Fortienester, hvor langt fra at ville nedtrykke Andres,

eller hæve sig paa Nogens Bekostning; ja hvorlangt
han var fra at ville fordunkle selv det ringeste Navn,

saaledes, at han langt hellere havde sat sit eget i
Skygge, om han havde kunnet dølge dets Glands:
naar I have seet alt dette, da ville I mindes, at
dette var Suhms Aand, og at denne Aand var
dansk. Thi vel er det al ægte Siælsstorheds Væ¬

sen, at den seer paa det Virkelige, mere end paa

Skinnet, at dens Stræben gaaer ud paa kraftig
Handling, og ei paa at erhverve sig Handlingers

Glands: men dog kunne vi vel berømme os af, at
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det altid har været danske Mænds Tænkeviis og Hand¬
lemaade at virke det Store, det Ædle, det Gavnrige

i Stilhed, og, langt fra pralende Selvroes, atnøies

med det Lov, som Selvbevidsthed meddeler, det
Æreminde, som reises i Medborgeres erkiendtlige

Hierter.
Saa tænkte Suhm, saa tænkte Mange af Dan¬

marks udødelige Mænd før ham — og gid aldrig den
Tid maa komme, at dette Træk skulde forsvinde af

vor Nationalcharakteer; men gid det heller aldrig

maatte kunne siges om os: at vi have glemt osselv
og vor egen Hæder; atvihaveglemt, hvad viskylde
vore udødelige Medborgeres Minde; og at vi, i

saadan Forglemmelse af det Krav, de have paa vor
evige Taknemmelighed, ogsaa slaae det af Minde,
at disses Fortienesier, disses Storhed og Hæder, er

Fædrelandets uforgængelige Arv, som vi, om vi ville
nyde godt af den, skulle holde i Hævd og beskytte og
formere, og med hellig Ærbødighed overantvorde

vore Efterkommere.
Vi have derfor vel Ret til at nævne med Glæde
og Stolthed for al Verden, et Navn, der indbefat¬

ter saa stor en Deel af Danmarks Hæder, som Nav¬

net Suhm. Men vi eie kun denne Ret for

saavidt, som vi tillige lægge for Dagen, at vi
fortiene saadan Hæder ved at paaskiønne dens Værd,
at den er os en mægtig Drivefieder til Patriotisme,

et kraftigt Middel til at vække, oplive og opholde
den Nationalaand, uden hvilken det nytter lidet at

bramme med fordums Ypperlighed og med store
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Mænd, som vi hverken tilbørligen holde i Ære, el¬

ler i Aand og Daad stræbe at efterligne. Da sluk¬
kes Glandsen i de Stierner, der funkle paa Natio¬

nalærens Himmel, eller rettere, den fierner sig og

skinner kun mat fra Historiens Baggrund ned i Li¬
vet, naar den ikke tænder et varigt Lys, Slægt ef¬
ter Slægt, i Nationens Aand. Da vorder Mindet

om udødelige Medborgere, om deres Fortienester af

Fædrelandet, for Efterslægten enten en luftig Skyg¬
ge, eller et glimrende Drømmebillede, naar det ikke,

bevaret i levende Erindring, altid vækker ny Lyst og
Kraft hos Mange til at betræde den samme Veig

som hine vandrede. Historiengiemmer ikke blot for
Evigheden Erindringen om store Mænd og de¬

res berømmelige Gierninger; den rækker ethvert
Folk, enhver Tidsalder sine Mindetavler, og opfor¬

drer enhver til at tilegne sig hvad Stort og Ypper¬
ligt den finder hos de foregaaende, ikke ved at rose
sig deraf, men ved at frembringe og udføre det, som

kan sættes i Ligning dermed.
Derfor har jeg fremkaldt Suhms Erindring
paa denne Dag, som engang var festlig for hele
Danmark og Norge, og som evig vil blive det i hver

ægte Dannemands Hierte, for at vi skulle fryde os
over, at en saadan Mand fødtes iblandt os, at vi
kunne tilegne os ham, som vor egen, og nævne hans

herlige Bedrifter, hans siore Fortienester, naar vi
nævne vort Fædrelands evige Hæder. Men jeg har
ogsaa giort det, for at vi skulle erindres om, at saa

stor en Mands Hædersminde bør være os, hvad
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Grækeren Miltiadis Trophæer vare for den unge

Themistokles; at det nafladelig maa fremstille sig
for os og tilskynde os til en priisværdig Efterligning,
til at leve, som Suhm levede, for Fædrelandet,
for Nationalæren, for Videnskab og Konst, eller

for hvilkensomhelsi det ædlere Menneske værdig
Idee, hellere end for timelig Fordeel, eller forgæn¬

gelig Glimmer, eller Egennyttens lave og indskræn¬

kede Tilværelse.
Da kunne vi nærme os den Udødeliges Minde

med rene Følelser, og med den styrkende Bevidsthed,
at om vi ei kunne ligne ham — hvilket kun blev faa

Dødeliges Lod — saa kunne vi dog uden Undseelse

nævne den sieldne Suhm som vor Landsmand og
tage Deel i den Ære, som ved ham skienkedes vort
Fædreland. Da kunne vi, som dettes trofaste Søn¬

ner, med Fryd og Stolthed nævne den Dag, hvis

festlige Minde vi have indviet disse Øieblik, som en
af Danmarks Høitidsdage; og imedens Seiersraab
og Glædesjubel lyder høit over Germanernes ganske

Land, hvilke idag for et Aar siden knuste Frankernes
haarde Aag og styrtede det Tyrannie, ved hvis Fald

Europa drømmer om Frihed og Fred; kunne vi
Danske med stille, fredelig Glæde sige os selv, ja
det hele Europa — thi det har erkiendt hans Stor¬

hed — paa denne Dag fødtes Danmarks

Suhm
Og Du, o hellige Skygge, hvis Minde jeg
har vovet at bringe et ydmygt Offer, Du modtage

denne Hylding, der, om den ikke er Dig og Fædre¬
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landet værdig, dog rækkes Dig med et reent og rede¬
ligt Sind, som Du, levende iblandt os, modtog

selv den ringeste Gave fra enhver Medborger, med

huld, overbærende Venlighed: Du, som maaskee
endnu fra en høiere Verden kan nedsvæve til det Fæ¬
dreland, for hvilket Du engang lod alle dine Kræfter

virke, Du, Suhms forklarede Aandt forlad aldrig
det Folk, der elskede i Dig en af sine store Velgiø¬

rere, og i hvilket Du elskede alt det Blide, God¬

modige, Retskafne, Elskværdige, hvis Billed Du

selv var. Forlad os aldrig1 men vedbliv at virke
iblandt os til Borgerheld og Menneskeforædling ved

Videnskab og høiere Dannelse, i det Du, som et

herligt Mønster paa den gode, den oplyste Borger,
lever i Alles Erindring, som elske Fædrelandet, og
ønske at ligne Dig. Vær Du, stor ved Fredens

høie Dyder, det fredelige Danmarks Stolthed — og
saalænge Dit Minde, o Suhmt er os helligt, saa¬
længe Din Aand hviler over Dit Fædrelands Søn¬

ner, saalænge skal dette ikke fattes Hæder og Agtelse.
Thi Magt kan brydes, og Vælde forgaae, og for

det uretfærdige Herredømme har Gud beskikket et

Maal; men det Folk, der søger sin Ære i Fredens

Konster, der kun fører Redelighed og Frihed og
Ret i sit Skiold, skal bestaae for den sirenge
Domsiol, for hvilken, fra de ældste Dage til vore,

Vold og Svig og Tyrannie staae dækkede med evig

Skændsel og Afsky.
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Anmærkninger.
1.) Det er meget langt fra, at jeg ved disse Ord

har villet nedsætte Værdien af det, som hidtil
hos os er skrevet over Suhm, hans Levnet, Vær¬
ker og Fortienester; hvilket vilde være en ligesaa
utilgivelig Brøde imod den Mand, hvis Minde

jeg ærer saa høit, som imod dem der paa for¬
skiellig Viis have villet bevare og hædre det.

Men saa vist det er, at ethvert Bidrag hertil

kan fortiene Agtelse: saa vist er det ogsaa, at
de Fordringer, man har til et rhetorisk eller bio¬

graphisk Værk over Suhm, der skulde opnaae
hans Udødelighed, hidtil ei ere opfyldte. Dette
allene er, hvad jeg ovenfor har villet sige; og

det hindrer mig ikke fra at lade enhver, som har
bidraget til at afbetale en Deel af Fædrelandets

Gield til Suhm, vederfares fuld Ret.

Vi have, som bekiendt, en Udsigt over
Peter Frederik Su hms Levnet og

Skrifter, ved Professor Nyerup, indrykket i
15de Deel af Suhms samlede Skrifter. Kiøbenh.

1798. Skiøndt den mangler endeel, for at være

en fuldendt Levnetsbeskrivelse, indeholder den, i
sin simple, annalistiske Form, en Rigdom paa

historiske Noticer, der giør den ligesaa interessant
som umistelig, og den er skrevet med en Frimodighed

og Sandhedøkiærlighed der giør den af Fædre¬
landet saare fortiente Forfatter Ære. — Kortere
Efterretning om Suhms Levnet, med fuldstændig
Opregning af hans Skrifter, har Nyerup med¬
deelt i 2den Deel af den alt for tidlig standsede
Samling af fortiente danske Mænds Portraiter,

med biographiske Efterretninger, hvilken han i
Forening med Kobberstikker Lahde udgav. (Kbh.
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1799.) Heraf indrykkedes de, med Forøgelser og
Tillæg, i Suhmiana, eller 16de Deel af Suhms
Skrifter. Kbh. 1799. S. 375—430. — En skiøn

Mindekale over Suhm er Jac. Badens Lau¬
datio Petri Frid. Suhmii, i hans: Orationes¬

duas in Redtoratu acad. hiabuit. Hafn. 1799¬
Denne indholdsrige Tale, som maaskee er det

bedste, der skreves over Suhm efter hans Død.
er oversat paa Dansk, af Professor T. Baden.

Kbh. 1799. 55 S. 8. Et Sidestykke til den er:
P. F. Suhms Minde, en Tale, holden i det for¬
enede Selskab, af K. L. Rahbek tryke i Mi¬

nerva for November 1798, og i Suhmiana S.
456—Ho. — Tvende andre Mindetaler over Suhm

findes i Minecva; een af Pastor Junge (Mai
1799, S. 196—331), hvori mange enkelte Steder

ere udførte med genialsk og kraftig Veltalenhed;

den anden af Pastor Kampmann, bekiendt af
hans Lovtale over Christian III, er udførligere
end hiin, og charakteriserer med mere Fuldstæn¬
dighed Suhms store Fortienester i deres enkelte

Grene. (Jun. 1799, S. 18—71.) — Saameget,

og mere end delte, er alt skrevet over Suhm, og
dog maae vi vel altid sige med Junge: „hvø

skal værdigt tale om ham til den kommende Tid2

Hvo2 — uden han selv.“

2.) Det kiøbenhavnske Videnskabers=Selskab „som
ventelig vilde forsone den Brøde, at det efter

Lüxdorphs Død ikke valgte ham til Præses,“ ud¬

satte 1798 og atter 1799 en Præmie af 5o Dus

rater for den bedste Mindetale over Suhm (S.
Suhmiana S. 422 og Forkalen S. XIV.); men
den blev ikke vunden.
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8.) Suhm fødtes i Kiøbenhavn den 18 October 1728
(Faderen, Admiral Ulrik Frederik Suhm, Mode¬

ren, Hilleborg Catharina Lerche); tilbragte Aa¬

rene 1743—1746 paa Næsbyholm; blev Student
1746; Hofjunker 1747, Assessor i Hofretten 1748

og samme Aar, hans Alders tyvende, Forfatter;

drog med Schønning til Trondhiem 1751; gif¬
tede sig der 1752 med Karen Angel; reiste
med Schønning tilbage til Danmark 1765; aab¬
nede 1775 sit Bibliothek; udgav 1769 det første

Bind af hans kritiske Værker til Danmarks Hi¬

storie, og 1782 det første Bind af Historien selv;

blev kongelig Historiograph 1787; mistede sin
eneste Søn (født 1761 i Trondhiem) 1778, og ti
Aar derefter sin Kone; giftede sig anden Gang den
18de Oct. 1738 med Christiane Becker; afstod sik
Bibliothek til Kongen 1796; døde i Overød den

7de Sept. 1798.

6.)

Suhm havde, da han var 17—18 Aar gammel,

ikke allene læst alle latinske Skribenter af Guld¬

og Sølvalderen, men ogsaa det omtrent af 7500

Bøger bestaaende Plessiske Bibliothek paa Næs¬

byholm. (Suhms Levnet af Nyerup. S. 9.)

5.) Næsbyholm, ved Tiustrup Sø i Siælland, eiedes
da af Kammerherre Chr. Siegfr. Pless. Daa
denne Gaard opholdt Admiral Suhm sig med sin

Familie i fire Aar, fra 1743, da han fik sin Af¬

sked, til Enden af 1746, da han atter blev Chef
for Holmen og Flaaden. (Hans Levnet i Suhms

Skrifter X. Deel.)
6.) „Poeterne opflammede især min Indbildnings¬
kraft; Studeringer, landlige Fornøielser, Frihed
bleve mine eneste Formaal, og virkede med en

uimodstaaelig Kraft paa min hele følgende Tænke¬

6I

øg Handlemaade. De Gamle tildroge sig al min
Kiærlighed og endnu dersom Fædrelandets Hi¬
storie ei havde giort Hindring, vilde de vist op¬

fylde al min Tid.“ Suhm. 1786. (Saml. Skr.
IV. S. 356.)
7.) Æreminde over Niels Christian Graae. Sam¬
lede Skrifter. IV. S. 345—360. Graae var Suhms

Lærer fra 1739 til 1746.
1748 udgav Suhm sit første trykte Skrift (Sam¬

8.)

tale efter Luciani Maade imellem Lyciscum og
Aristidem. 24 S. 3.) Men af hans egne Op¬
tegnelser om hans Studeringer og Arbeider i hans

unge Aar (Saml. Skr. XVI. S. 223 o. f.) er¬

fare vi, at han skrev Bøger (f. Ex. Danmarks
Geographie, Udtog af den danske, norske, græske
Hlstorie, m. m.) alt i sit tolvte og trettende Aar.

9.) „Af vor store Baron Holbergs Skrifters Læsning
er jeg først kommen paa de Tanker, ogsaa ac

skrive Bøger.“ Suhm. Saml. Skr. XVI. S. 226.
no.) Under dette Ravn udgav Suhm sine Trond¬

hiemske Samlinger i § Bind 1761—1765.

11.) De findes i 12te, 13de og 14de Bind af de sam¬

lede Skrifter.

12.)

Den er skrevet 1766, indført i det kiøbenhavnske

Videnskabers=Selskabs Skrifter gde Deel, og deraf
i de samlede Skrifter yde Deel S. 5—112.

15.) Grev O. Thotts Bibliothek, der havde den sør¬
gelige Skiebne, efter Samlerens Død at adsplik¬

tes ved offentlig Auction (skiøndt lykkeligviis den

bedste Deel deraf gik over i det store kongelige
Bibliothek), var større end Suhms, og rigere end
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dekte paa Palæokyper og udenlandske Haandskrif¬

ter. Men det var samlet uden Valg, fattigt i
den nyere Litteratur og for Eieren, saavel som

for Fædrelandet, en død Skat; hvorimod Suhms
Bogsamling, der i Størrelse ikke gav Thotts me¬

get efter, havde den væsentlige Fortieneste, at in¬
deholde det bedste og mest udvalgte af de nyere
7

Skrifter i alle Sprog. Altid vil det blive mærk¬

værdigt, at de to største Bibliotheker nogen pri¬

vat Mand i Europa til den Tid havde samlek,
med Slutningen af det 18de Aarhundrede fand¬

tes i Danmark.

14.)

Det var især efter hans Søns Død, at Suhms

Bogindkiøb blev meer end kongeligt. Paa en
Tid, da Kongen af Dunmark anoendte 700 Rdlr.

om Aaret til Nationalbibliothekets Formerelse,

gik Suhms aarlige Udgister for Bibliotheket
til 4—5000 Rdlr. (Suhms Levnet af Nyerup¬

S. 96.) Kort tilforn beretter han, at de Penge,

Suhm anvendte paa sit Bibliothek, beløb sig til
henimod en Tønde Guld; og herved mener Nye¬

rup dog kun hvod det kostede Subm i nogle og
tyve Aar, eller fra den Tid, da Bibliothekets Forø¬

gelse gik i det Store.

15.) Der gives neppe en islandsk Saga, ja neppe et

historisk Haandskrift af nogen Vigtighød paa Uni¬
versitetsbibliotheker, uden det nu findes i Afskrift,
ved Suhms Omsorg, paa det store kongelige Bi¬
bliothek. Ei at tale om Berigelsen, dette har

faaet ved den Suhmske Manuskriptsamling (der
indeholder meget af det bedste blandt Luxdorphs,

Langebeks, Sevels og Fleres Samlinger), hvor
stor er ikke Nytten og Beqvemmeligheden for Hi¬

storiens Dyrkere af at kunne læse de islandske,
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ofte meget ulæselige Codices i gode og kydelige

Afskrifter 2
16.)Fra 1775, da det aabnedes til hver Mands Brug
(S. kritisk Journal 1775. No. zi og Suhms Lev¬
net ved Nyetup S. 98) til 1796 to Aar før

hans Død, da han afstod det til Kongen for en
aarlig Livrente. (Ivf. Badens Univ. Journal

1796. 1 Hefte S. 47.)
Udgivne af Sandvig og Nyeru p. Kbh.

17.

1779—1795. 4to.

18.)De

opregnes, med flere af Suhm bekostede Skrif¬

ter, i hans Levner af Nyerup S. 123.

19.) Det var i Aaret 1779, at Suhm kiøbte Reiskes
efterladte Manuskripter for en aarlig Pension af
200 Rdlr. til hans Enke, og den kostede ham

saaledes henved 4000 Rdlr. En lige Sum med¬
gik til Udgaven af Abulfeda. Fortegnelse over
Reiskes Haandskrifter der med Suhms Manu¬

skriptsamling kom til det store kongelige Biblio¬
thek, findes i Joh. Jak. Reiskens von ihm

selöst aufgesette Lebensbeschreibung (udgivet af
hans Enke). Lpg. 1783. S. 152—177, og i Murr s
Journal zur Kunstgeschichte u. Likteratur, tor Bd.

S. 279—90.

20.,) Kort Begreb af Verdens Krønike ved N. F. S.
Grundtvig. Kbh. 1812. S. 520.

31.) „Suhms Udtog af Danmarks Historie har jeg
læst, skiøndt jeg ellers ingen Compendier læser;
men jeg betragter dette, som Resultatet af denne

store Lærdes Grandskninger der ved Sproget for
det meste ere mig utilgængelige. I Sandhed, et¬

hvert Ord deri ervigtigt; og skiøndt jeg endnu ikke
aflægger Tvivlen paa hans to første Odiner, fin¬

der jeg Fremstillingen i det Hele mesterlig, og
overveiende sandsynlig.“ Et Brev af Joh. Mül¬

ler 6 Nov 1799. Sämmtl. Werke, 6rTh. S. 338.
22.

Allgemeine Litteratur Zeitung 1791. Jo. 131 i
Recensionen over zdie og 4de Bind af Suhms
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Historie. Jeg vil her endnu kilføie disse den ærlige

Gräters Ord om Suhms Historie i Fortalen

til hans Oversættelse af dens 1ste Deel (P. F.
Suhms Geschichte der Dänen, aus Liebe zu dem
Studium derselben, und aus Ehrfurchtfürihren Ver¬

fasser übers. von F. D. Gräter. i Bd. Lpg. 1803);om
end dette ikke skulde være Hr. W. C. Grimm i Cassel

tilpas, der ikke kan finde sig i Gräters Høiagtelse for
Suhm som han selv behandler paa en temme¬

lig let Maade: „Med dette Værk har Subm

unegtelig sat Kronen paa sine historiske Skrifter.
Mig synes det skrevet med en Aand, der ikke ud¬

springer af noget Slags Hensyn men ene af

Gienstanden selv, hæver sig og synker med
denne, i en tør eller underholdende, opmuntrende

eller advarende Skikkelse eftersom den uforvan¬

skelige Histories egen Skikkelse frembyder sig. Mig
synes, der udfordres en saa fordringsfri, og tillige
saa kundskabsrig, en i alle den gamle og nye

Verdens Forhold saa dybt indtrængende Aand,
for at see i enhver Begivenhed dens sande Bil¬

lede, og om ei udtale, dog lade os føle dens rig¬

tigste eller frugtbarste Anvendelse. Med et Slags
historisk Simpelhed skeer dette ofte i Suhms Hi¬

storie, og hvad der forhøier dens Værd, og synes

at forudsætte en af de ærværdigste Hensigter,
skiøndt den var intet mindre end Historieskrive¬

rens Hensigt: dette er de Betragtninger og Ad¬
varselsregler, der fremgaae afsaa mange og mang¬

foldigen artede, i talløse Omstændigheder paa de
forskielligste Maader indviklede Regenters Histo¬

rie. Den er et Speculum regale, der, uden aß

frygte for at falde i Unaade, kan træde i Stedet

for en kro Minister og frimodig Statsmand.“

23.)

Fortalen til iste Deel af Danmarks Historie.

24.) Sammesteds
De kritiske Værker: om de nordiske Folks Oprin¬
25.)
delse og Vandringer, om Odin, og Danmarks kri¬

tiske Historie, i 9 Qoartbind og et Foliobind. Af
Historien er trykt ii Bind (iberegnet det 9de, der

endnu ikke er udkommet); i det 12te skal Suhms
Værk sluttes med Christopher II. og Valdemar

Atterdags Historier.

