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H. HAGERUP’S FORLAG
KØBENHAVN

e mere end hundredaarige Kærlighedsbreve, der her forelægges,
er samlet om Navnene RAHBEK—BAGGESEN—OEHLENSCHLÅGER og alle fra Tiden før Ægteskabet. Nled faa Aars Af
stand mellem sig repræsentere de tre — baade med Hensyn til
Sprogtone og Følelsesudtryk skarpt adskilte — Afsnit i dansk Literaturhistorie, en Forskel, der har bestemt den ikke strængt krono
logiske Rækkefølge.
For de literaturhistoriske Enkeltheder redegør de efterfølgende
Noter.
Her blot dette:
Af Rahbeks Breve til Karen Margrethe Heger har kun enkelte —
og omskrevne — Brudstykker tidligere været benyttet i hans „Erin
dringer“ .
Baggesens Forhold til Sophie Haller har vel hidtil været kendt
gennem den af Digterens Sønner og C. J. Boye efter hans Død
udgivne Skildring („Danske Værker“ 10—11 Bind. Kbh. 1830—31),
hvis Tekstgengivelse imidlertid er fuldkommen vilkaarlig i enhver
Henseende, og gennem Richard Petersens Biografi „Jens Baggesen
og Sofie v. Haller. Kbh. 1902“. Her er imidlertid, saavidt det ret
ufuldstændige Materiale har tilladt, selve Dagbøgerne fulgt og en
Række hidtil utrykte Breve tilføjet.
Som Indledning er — til Forstaaelse af Krisen i Bern — sat fire
Breve til den Kvinde (Marie Magdalene Pram), der inden Bagge
sens første Udenlandsrejse var Genstand for hans erotiske Følelser
og under den Aarsag til Uroen i hans Kærlighedsliv.
Af Oehlenschldgers Breve til Christiane Heger har enkelte Brud
stykker tidligere været trykt, men Samlingen som Helhed ikke før
udgivet. Forud gaar — til Belysning af Modsætningen mellem
Drenge- og Ungdomsaarene — Uddrag af hans Skoledagbøger, og
som Tillæg følger nogle enkelte karakteristiske Breve fra hans nær
meste Kreds.

D

UDGIVERNE.

KNUD LYNE RAHBEK

Bakkehuset, d. 4. Febr. 1797.

Hilsen og inderlig Kiærlighed!

Her sidder jeg da efter Din allerhøyeste Befaling, og sæb
ger Hovedkiød, medens de andre løbe Beenene af sig fra
Concerten op i Klubben for at høre paa den Tale, jeg ikke
holder. Noget efter Du var kiørt, bragte Dagneslebernulorme
Alberomodamenjomfrueelse mig et Brev fra Collet, et gandske
velsignet Brev, som jeg vel giør bedst i at hoslægge, da min
Correspondance interesserer Dig, naar den er af det Slags,
og som, hvis det var kommet før, vilde have givet Lunds Myn*
dighed og Din Indflydelse lidt at giøre for at holde mig der*
fra. Midlertid er det mig dog kiært, jeg sidder her nu. Det
kunde maaskee have bekommet mig ilde; i det mindste havde
Du ængstet Dig; og derfor kunde mig ingen Erstatning gives.
Jeg har skrevet en liden aaben Sæddel til Jette, som ligger
herved, og som jeg skal bede Dig flye hende i Morgen, med
eet hierteligt Kys fra mig; vist nok glemte jeg i Dag at give
Dig det med til hende, men Du er vel saa god at lægge det
ud, naar jeg derfor ved første Møde lover Dig god og ska*
desløs Betaling. Hils og min gode kiære Peder saa inderlig,
inderlig fra mig, og lykønsk ham af mit gandske fuldeste
Hierte i Morgen; thi sandelig er han paa Jettes Geburts*
dag ærligen at lykønske, næsten ligesaa meget, som visse
andre en vis 19. October, ligesaa ærlig, som Jette var d. 1.
Februar. Gode K: M:, den Vished, at to Mennesker, vi holde
saa meget af, skulde blive lykkelige ved hinanden; det sikkre
Haab, jeg herpaa bygger, at jeg dog eet Sted skal have saaet,
uden at høste Avner og Tidsler, glæder mig usigelig, og —
hvorfor ikke sige det reent ud, glæde mig dobbelt saameget
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nu efter at Peder er blevet til Ulk igien, som i den korte
Tiid, man havde studeret ham til Cavalier.
Jeg har et Par Gange tænkt paa at giøre en Reise; men
jeg betænkte, at Ophelia igien kunde troe, hun kun var tib
stæde for at synge den, og i den Fortrydelse vil jeg ikke
paa ny giøre mig skyldig.
Men nu en anden Ting — min elskede Pige! — det er, sagde
Du mig hændelseviis i Dag, Din brave Faders Geburtsdag
paa Onsdag, skulde man ikke giøre en Bagatell, hvormed man
fornøyede ham? saasom en Viselild paa een af hans egne
Melodier, som han holdt af; Christiane var vel i al Fald
saa god at synge den, uden at falde paa, hun var der for det
samme. Men Du, som kiænder Manden, og hans Maade at
vilde have Tingene paa, maatte sige mig, hvorledes Dig tyk*
kedes, det bedst skulde være; kun maatte Du vel og i Tide
give mig eet Vink, om jeg den Aften skulde kunde spille i
Borups Selskab, da man jo overalt kunde giøre Geburtsdagen
fra sig om Middagen, eller om jeg skal lade min Hals der
være min Løgnundskyldning, men taus — for alting — taus!
at ingen skal høre jeg lærer at lyve.
Din gode kiærlige Moders sande Modersindelag for mig,
som denne Bagatellupasselighed har givet mig saa fordobb*
lede og fornyede Prøver paa, maae Du, gode kiære Pige!
takke hende for paa mine Vegne. See! jeg er, som jeg skrev
Dig i et foregaaende Brev, intet Menneske af mange Ord,
jeg tager ofte mod sligt, som om jeg ikke skiønte derpaa,
fordi jeg veed, at de Mennesker, som helst vil fortie en Tak,
nødigst modtage den, og fordi det overalt er en dum Ting
at takke med Ord. Peder — sagde Carl, da vi engang snak*
kede om hans Forbindelse med Jette — har virkelig nu to
Mødre, han har faaet een til i Miad. Rosing. Jeg — gode K. M.
har virkelig ogsaa nu to Mødre, takke dem, lønne dem for
deres Kjærlighed for mig, kan jeg sagtens ikke, men elske
dem ærlig og inderlig for det, det kan, det skal, det vil jeg.
Og Du, min gode, kiære, inderlig elskede Pige! Du! med
Din ømme Omhyggelighed, med Din inderlige Kiærlighed
for mig! sandelig! det havde ikke været fornødent at lade
mig drikke Malurtbæggere saalænge, og især fylde mig den
sidste Kalk med saa megen Galde, for at giøre mig dette
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Honningbæger sødt! det kunde jeg vel have skiønnet paa
desuden. Maatte jeg kun stedse see Dig lykkelig, o! min K.
M.! Du skulde see, hvad Du skulde giøre af mig!
Een af mit Hiertes nærmeste er der, som jeg har betænkt,
jeg i disse Dage maae skrive til og fortælle om Dig. Det er
Samsøes forhenværende Kiæreste, Agathe Nissen! denne Pige,
gode K. M. længes jeg efter, Du engang skal kiænde! det er
en Pige som en Mand, af Aand og Hierte, det er sandt, men
jeg maae tilføye, jeg kiænder ingen Mand, der af Aand og
Hierte er, hvad hun er. Hun elskede vor Samsøe med en
Lidenskab, som Aar og Modgang havde givet Kiæmpekraft;
uheldige Omstændigheder hindrede deres Foreening, da de
kunde blevet lykkelige med hinanden; faae Aar efter kunde
og vilde han gifte sig med hende; alting var ordnet; men
hun saae, det var fra hans Side Pligt, ikke Kiærlighed; at det
ikke blev hans Lykke! og hun traadde tilbage. Jeg saae hen*
des Hierte bløde ved dette Skridt; men hendes Fod vaklede
ikke derved. Nu lever hun i Roeskilde som Gouvernante hos
en Amtsforvalter Kierulfs Børn og kommer saare siælden til
Byen, men naar hun engang kommer did, maae jeg faae
hende op til min Moder, hvor hun stundum har kommet, at
hun kan see den Pige, der skal giøre hendes sande og gamle
Ven lykkelig; og hun vil have Dig kiær; thi hun vil i Dig
gienkiænde sin hengangne Søster, den bliide, beskeedne,
fromme Bertha Cold. O min K. M.! da jeg saa ofte i mine
yngre Dage nævnte denne af saa faa kiændte, denne saa
hastig glemte Kone, som mit Ideal for en Ledsagerinde gien*
nem Livet, da drømte jeg ikke om Dig! da jeg til Agathe
Nissen for ikke mange Maaneder siden skrev: hvor er den
Slægt, blandt hvilken vi opvoxede? er den udslettet af Jor=
den, hvi skal da vi faa adsplittede over bievne omvanke her
blandt fremmede? da — da vidste jeg endnu ikke, at jeg havde
fundet een, der var saa aldeeles af vore egne.----

Fredensborg d. 14. April 1797.

Jeg vil efter Løfte skrive Dig nogle Ord til, kiære elskede
Pige! skiøndt jeg frygter, at Tiden ikke tilstæder mig at skrive
saa meget, som mit Hierte krævede.
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At min Reise herud, til et Sted, hvor min Skiæbnes Tær*
ning saa ofte er blevet kastet, ad en Vei, hvor saa mange
Erindringer, glædelige og veemodige, hang ved hver Gien*
stand, hvorpaa mit Øje hæftede sig, Erindringer om de tyve
Aar, jeg har hængt ved det rosingske Huus, Erindringer om
den, jeg i seenere Aar ofte reiste Veyen med, og for, Erindrin*
ger om alle de feilslagne Drømme, hvormed jeg saa ofte
havde iilet herud — at — siger jeg — min Reise ved alt dette
var forunderlig, at min Stemning, uagtet jeg — siden jeg ikke
reiste eene — ikke kunde overlade mig til den — ofte grænd*
sede til Tungsind, det vil Du, elskede Pige, ikke antage for
nogen Brøde mod den Troeskab, mit Hierte helliger Dig.
Kiære, gode Pige! alle disse Erindringer knytte mig, om mue*
ligt, endnu fastere til Dig; Din Sanddruehed og Troefasthed
bliver mig dobbelt følelig og dyrebar. Nei! om det endog
stod til mig, at glemme, hvad der er forbi, vilde jeg ligesaa
lidt dette, som jeg vilde ændre det. Vel mindes jeg endnu
den Tiid, da jeg drømte, alle Piger vare som min K. M. fordi
alle burde være det; en ikke bliid Erfaring lærte mig andet,
men samme Erfaring har jeg at takke, at jeg da nu kan for*
staae, og føle, hvad jeg har i hende.
Da jeg kom herud, blev jeg med vant Venskab modtaget
af den fortreflige Frue Recke, een af mine sande Veninder,
som aldrig har vakklet eller svigtet. Hun sagde mig, hun
havde ikke ventet at see mig nu, men jeg forklarede hende,
at hun, som saa ofte havde seet og deelt min Sorg, havde
billig Adkomst til, ogsaa at see min Glæde. Baade hun og
han meente, Du kunde vel være kommet ud med, og begge
yttrede, at Du vel kunde giøre det i Sommer, men fattede
dog, at det formedelst Rosings Naboeskab ikke gik an, skiøndt
vi ligeledes blev enige om, at Du engang maatte og skulde
lære at kiænde Din Rahbeks reedelige og mangeaarige Venner.
Jeg har siden, saavel i Aftes, som i Morges, snakket en
heel Deel med Frue Recke, ogsaa om Dig, skiøndt sagtens
og en Deel om Hvalen med Tilbehør. Vist nok vilde jeg
inderlig, at Du eengang skulde komme herud, og tage Pro*
fanationen bort fra adskillige mine ældre Dages Yndlings*
stæder, over hvilke nu ureelle Erindringer svæve. O kiære,
kiære Pige! maaskee har jeg ingensteds, ingentiid følt saa
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levende som nu, og her, alt hvad jeg har i Dig, alt hvad jeg
skylder Dig. I det halve Aar, jeg ikke har været paa Fre*
densborg, fra Octobers Begyndelse og til nu; i den Tiid jeg
ikke har seet Frue Recke, hvilken Forandring med min TiL
stand, mit Hoved, mit Hierte! en Forandring fra Mørket til
Lyset! og det er Dig, min gode Genius! som sagde til dette
Chaos: vorde Lys, og der blev Lys! Gode, gode Pige! maatte
mange Dages Troefasthed og Hengivenhed, og af Gud veb
signet Stræben for Dit Held lønne Dig! Havde nogen sagt
mig i Fior ved denne Tiid: at alt det skulde skee! at jeg
saaledes skulde tabe M. S., at jeg skulde røves den Støtte,
jeg havde i Langes, at jeg skulde til Rosings overmandes af
hans Indflydelse, og endda blive lykkelig! Graven eller Stran*
den vilde da bleven mig den eene Opløsning for den Gaade,
o! som nu Dit hulde ømme Hierte har gandske anderledes
forklaret mig.
Mit Bud er der, og jeg maa slutte! Levvel elskede, elskede
Pige! Hils Fader, og Moder, og Citoyen Pierre og Christiane,
og hvem Du ellers af vore skulde see. Du giorde saare
vel, hvis Du kunde see ind til min Moder, men skulde hun
f. Ex. være ude, og Du var forlegen med Din Aften, vilde
jeg være saare glad, om Du skiænkede vor Mad. Rosing den.
Jeg har ikke sagt Dig endnu, at jeg i Overgaars Aftes først
saae det Brev, Du havde skrevet hende til Baldagen. Tak,
inderlig Tak for det, som for alt, hvad der kommer fra Dit
velsignede Hierte. Jeg maae slutte, det er dumt at skrive til
Dig med et Postbud ved Siden!
Hilsen og inderlig Kiærlighed
Rahbek

Du kunde gierne skrive mig et Par Ord, hvis de enten
kom endnu i Aften til Schultz, eller Løverdagen Morgen inden
8 paa Helsingørs Posthuus, med Udskrift til Pr: Rahbek, i
Hirschholm. Søndag Eftermiddag tager jeg herfra og er hos
Dig om Aftenen.
Til Jfr. K. M. Heger
paa

Nørregade
i Hr. Just: raad Hegers Gaard No.
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Bakkehuset d. 1ste Junii 1797.

Min inderlig elskede Pige

Jeg veed, at det er Dig saa usigelig kiært, at faae et Par
Linier fra mig, og da nu Jørgensen skal ind til Dig i For*
middag, kan jeg ikke forsvare, at lade ham gaae, uden at
giøre Dig en Glæde, som staaer til mig. Give Gud, at det
stod til mig, at giøre Dig al den Glæde, jeg ønskede.
Det er desuden, som Du veed, første Junii, Aarsdagen
efter, at jeg egenlig første Gang talte med Dig, i det mind*
ste Aarsdagen efter den Dag, der gav Anledning til vort
Kiændskab, til min — eller hvorfor ikke tale, som jeg meener,
og føler, til vor nuværende Lykke. Jeg veed, gode Pige! uden
at være meget klog paa Himmelens Løb, at det Dagvælgerie
er Daarskab, at den første Junii i Aar egenlig skylder Al*
manakmageren al den Forbindelse, den staar i med samme
Datum forrige Aar; men saa klogt er Hiertet ikke; see min
Pige! jeg staar ved den første Milesteen paa vor Vei, og
jeg skulde [ikke] dvæle ved at undersøge, hvorledes denne Miil
var maalt, og jeg skulde ikke hellere kaste mit Øie tilbage
ad det vandrede Stykke? ikke hellere taknemmelig gienkalde
mig Vandringens overstandne Besværligheder, dens nydte
Glæder, ikke takfuld sende en Tanke til Dig, til ham, som
gav mig Dig?
See, gode Pige, ofte i Spøg lader Du mig høre min Van*
troe, men forhærdet og forblindet maatte jeg være, hvis jeg
ikke med dyb Ærbødighed erkiændte, med inderlig Tak*
nemmelighed hyldede den almægtige, alviise, algode Haand,
der ad de ubegribelige, uberegnelige Veye ledte mig til Dig,
der saa ofte ved et Haar ledede dette trodsige, modkiæm*
pende Væsen, med eet Aandepust omviftede dets mangeaarige
Anlæg, dets klippefasteste Luftbygninger, der ikke blot vid*
ste at giøre det Haar, hvori jeg førtes, til en Demantslænke
i hine Øieblikke, da intet mindre kunde have modstaaet den
Rasenhed, hvormed jeg vilde rive mig løs, men der og vid*
ste at skiørne Demantslænken til et afmægtigt Haar i det
Øieblik, da jeg skulde løses af den, for at gives i Din ømme,
kiærlige Varetægt.
Det er tilendebragt, dette forunderlige Aar! over hvilket
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jeg ikke kan skue tilbage uden at svimle! dette Aar, i hvil*
ket jeg saae alle mine Drømme forsvinde, alle mine Baand
briste, alle mine Støtter falde! dette Aar, hvor man røvede
mig alt, for at giengive mig meere, end jeg nogensinde havde
havt! det er forbi, som en rædsom Drøm, hvoraf man vaag*
ner ved et elsket Bryst! men — gode Pige! — men er det
underligt, at endog nu, da jeg veed, det er Drøm, at mit
Hierte stundum bespændes, banker ved Gienkaldelsen af
Drømmens Rædsler! at jeg ofte, ofte maae .trykke Dig til
mit Bryst, for at vide, føle, at det kun var Drøm, og at jeg
nu — nu er vaagen!
Jeg giør Dig uden Tvivl Giengiæld i Dag. Du klager
stundum, at Dine Breve til mig ikke er saa glade, som Du
ønskede, Og veed jeg da ikke hvad Indtryk dette Brev vil
giøre paa Dig? seer jeg ikke alt Taaren i Dit hulde, elskede
Øie! Men gode Pige! min første min ubrudteste og ubrøde*
ligste Pligt mod Dig er Redelighed, jeg skal aldrig forestille,
aldrig fordølge Dig een Tanke, een Følelse, som er i min
Siæl, naar jeg taler, eller skriver Dig til; saa som jeg fra vort
første Kiændskabs Dage, fra de første Øieblik, da jeg i Dig
vovede at skimte den, der kunde redde mig fra mig selv, og
alt, hvad der omgav mig, ikke lagde Dølgsmaal paa, hvad jeg
havde at overvinde og forvinde, saa som jeg i vor første for*
trolige Samtale til Persses Gilde, med den Aabenhiertighed, som
maaskee hos enhver anden vilde blevet min Forkastelses Dom,
vedgik mit heele daværende Forhold; saa som jeg, nu da dette
Forhold saa gandske er forandret, for ikke saa mange Dage
siden lod Dig uden Tilbageholdenhed see min heele inder*
lige Deeltagelse i Din Broderkones Vee og Vel, denne Deel*
tagelse, som jeg aldrig har dulgt Dig, intet kan eller skal
formindske. See! elskede Pige! jeg skiønnerpaa, at jeg har en
Pige, som jeg kan omgaaes saaledes; en Pige, der for mine
øvrige Dage kan være min første, min eeneste Fortrolige, mit
alt; naar derfor vor gode Carl klager, at jeg ikke skriver ham
til, er det egenlig Dig, han skulde anklage; thi hvad har jeg
nu at skrive ham, da jeg i Dit Hierte kan nedlægge alt, hvad
der ligger paa mit? Jeg er fornøyet og lykkelig, og altsaa
ingen god Historieskriver, sagde mine yngre Dages Yndling
Werther, og naar jeg nu tilføyer, at naar jeg endelig har
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noget, kan jeg sige det til Dig! Seer Du, min Pige! det
udenlandske Departement faaer af Nødvendighed gode Dage,
naar der ikke er uden Indenrigs Anliggender at forhandle.
Du — min gode Pige! er nu mit heele Ministerium, Finance*
departementet undtaget, som Lange indtil videre har. Jeg con*
fer er er forresten med ingen.
Jeg faaer i dette Øjeblik en Sæddel fra Guldberg, hvori
findes dette Dig angaaende Postscriptum: Hils Din Pige, og
siig hende, at hun har giort min Eline en Glæde ved at be*
søge hende, der ikke kan beskrives. Gud signe hende derfor.
Ja! Gud velsigne Dig, min gode elskede. Pige! Du Godhed,
og Sandhed, og Ømhed i egen Person! Gud velsigne Dig for
alt, hvad Du er og giør!
Jeg kommer nok til at holde op, thi jeg skal dog ogsaa
skrive et Par Ord til den saxiske Minister; om Du fik Stun*
der, kunde Du kanskee føye et Par Linier til. Det vilde
glæde vor gode Søster Jette saameget.
Jeg kommer tidlig til Dig i Aften, da jeg og agter at gaae
tidlig, saasom jeg kiører i Morgen Kl. 4, at jeg maaskee endda
kan være paa Fredensborg inden gode Moder staaer op.
Hils din — □: vor Moder saa inderlig fra mig, og tak hende saa
hiertelig for i Gaar Formiddags. Det er saadan, jeg vil have
Conversation, og ikke Væirpiat, og Bynyt, og Komplimenter!
Hils ogsaa Christiane og Fader fra mig. Jeg ærgrer mig
over det Regnvæir, for nu er jeg bange, Du skal blive vaad,
naar Du trækker ud for mig.
Hilsen og inderlig Kiærlighed
Rahbek.
I Mangel af eet gesnersk Forsøg, i den
sveistrupske Idylle kan Du tage til Takke
med dette Brev
sfalut] et a[mour]
Du er nok saa god, at lægge Sæddelen til Jette
ind i Pakken hos Tørklædet, og skrive uden paa Pak*
ken og flye Jørgensen den, at han leverer den
op til Kobkes.
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Til
min inderlig elskede K. M. Heger
paa hendes Fødselsdag
1797
I Fior paa denne Dag landflygtig, gode Pigel
Jeg torde neppe hvidske Carl Dit Navn;
I Aar, i Dag, jeg ved Dit elskte Favn
Kan Dig min Tak, min Fryd, min Lykke sige
Kan sige Dig, hvordan mit heele Færd,
Mit heele Jeg saa gandske er forandret.
Ei blot, hvorledes Roser blomstre der,
Hvor jeg blandt Torne hidindtil har vandret;
Hvordan jeg ved Dit troe, Dit ømme Bryst
Ei blot forvundet har hver fordums Smerte,
Ei blot gienfundet Livets Haab og Lyst,
Men meer endnu, mit yngre Dages Hierte.
Bormanet er nu den Misantropie,
Som jeg mit Hiertes Hælsot bange troede,
Hver Spire Had, man havde saaet deri,
Er nu opluget, rykket op med Rode.
Jeg ved Din Barm er øm og god igien,
Undskylder Svaghed, Uret jeg forlader
Er alle Brødres broderlige Ven,
Og ærer, elsker sønlig alles Fader
Smiil ei, min elskte Camma! naar Du seer,
Jeg her Dig snakker for om mine Dyder;
For dem jeg takker, elsker Dig langt meer
End for al den Lyksalighed, jeg nyder;
Naar jeg mig føler bedre i Din Arm
Da, elskte Camma! føler jeg tillige,
Det glade Haab, at Du ved denne Barm
Skal finde Dine Dages Held, min Pige;
At jeg hver Dag, jeg lever glad med Dig,
Skal bedre, ømmere, Dig meere værdig blive!
O! Himlen os saa mange Dage give,
At jeg, som Du er værd, maae see Dig lykkelig
Bakkehuset d. 19. Oct. 1797.
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[Foraaret 1798].
Kiære kiære Pigel
Jeg maatte nu afbryde min Oversættelse, for igien at læse
Dit kiære, velsignede Brev som — endog fraregnet, at det er
det sidste, er mig endnu det kiæreste, jeg har faaet fra Dig;
og ligesom Du i Gaar, fordi Du hverken saae mig eller hørte
fra mig, maatte skrive mig til, saa maae jeg, for ikke at lade
Dit velsignede Brev ubesvaret, svare strax, hvorvel jeg ikke
veed, om her kommer nogen ud i Formiddag, som kan bringe
Dig det, eller om jeg først kan komme med det selv i Efter*
middag, da Du tillige kan giøre Regning paa mundtligt Svar.
Tak, kiære, kiære Pige, fordi Du elsker mig saa inderlig!
Tak for Dit Hierte, som i hver Smaating fremlyser saa huldt
og saa reent; skiønne paa det skal jeg, og giør jeg; Gud give
mig at lønne det med al den Lykke, det er værdt.
Jeg havde selv haabet at see Dig i Gaar Eftermiddags; men
det kiedsommelige Avisskriverie optog mig næsten den heele
Eftermiddag; og siden, da jeg endelig blev færdig dermed,
maatte jeg ud til Heiberg, som for det første ikke havde
svart mig paa min Sæddel, hvorved jeg lod ham vide, det
var i Aftes, vi samledes, saa at jeg frygtede, den kunde være
mislykket, og som derved satte mig i en dobbelt Stik, da
han deels var den, Fabricius frem for alle vilde see og kiænde,
og Jeg deels fik en Skrupel, om han ogsaa havde fattet,,
det var ham eene, og ikke tillige hans Kone, jeg havde bedet.
Jeg løb da derud Klokken 6, og blev saa inderlig godlidende
modtaget af hende — han var ude — hun vilde aldeeles ikke
lade mig gaae, uden jeg først skulde drikke Thee hos hende.
Flun fortalte mig, at hun havde været saa glad ved det korte
Møde med Dig, og Dit Adfærd mod hende, og gav mig en
saa særdeeles reel Hilsen med til Dig, at jeg ikke kan ansee
den Gang for spildt, skiøndt den var unødvendig, thi alt
var i sin Orden, og hvad der særdeeles glædede mig, Hei*
berg var ikke blot høyst venskabelig mod mig, men og over*
maade oprømt, endskiøndt hans Kone havde sagt mig, at han
ikke var i saa godt Humeur, som hun ønskede.
At Aftenen i Gaar var i sin Art moersom, haaber jeg, Din
Fader har sagt Dig, thi jeg giør mig virkelig det Haab, at
han — i sin Stilhed — ikke kiedede sig. Jeg fornøyede mig, thi
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til Dig kan jeg jo nok i Stilhed være lidt forfængelig, og
det kildrer Dig dog med — den Maade, hvorpaa Fabritius,
Heiberg, Falsen, Klingenberg, Olufsen, Collet og kort sagt,
alle de Mennesker viiste mig Agt og Venskab, den var meere
end blot Tak for Mad. See — min gode Pigel nu tanter jeg
ikke! saadanne Menneskers Agtelse og Godhed er for mig
et Slags Borger* og Videnskabsmands*Certificat; Din inder*
lige Kiærlighed er et Skudsmaal, at jeg dog nok maae være
det, hvad jeg sætter meest Pris paa at være, et godt Men*
neske; altsaa er jeg ikke at fortænke, at jeg bliver lidt stolt.
Nu levvel! jeg skulde rigtignok bestille andet i Formiddag,
end blot skrive til Dig; men det er saa tungt at holde op.
Imidlertid — levvel, kiære elskede Pige! og hils Moder, og
Peder og Christiane, og tak Din Fader for i Aftes.
Hilsen og inderlig Kiærlighed

Rahbek.

JENS BAGGESEN

Til SELINE.
I.
d. 22. Oct. 1785.

De tillod mig i Aftes, Seline! at sige Dem det skriftlig,
som ieg dengang mundtlig deels ikke vilde, deels ikke
kunde bringe i Stiil, og at ieg i et Brev maatte oplyse Dem
om det, ieg i min Forvirring sagde saa bagvendt, som ieg
siger de fleeste Ting, desværre!
Oprigtig, uden Fordreielse, at male Dem hvad ieg dem
gang følte, og overalt eengang for alle, at lægge Dem mit
Hierte for Dagen, og blotte Dem, med samme Fortroelighed,
hvormed ieg udøser det for Gud og Eensomheden, dets
skiulteste, dets hemmeligste Følelser, uden allermindste Til*
bageholdenhed, at sige Dem hvad ieg har tænkt, hvad ieg
tænker, og hvad ieg sandsynligen herefter vil tænke; kort:
at fremstille mig, min Siel, min heele Tænkemaade, for Dem
saådan som jeg er, og ikke, som ieg kunde eller burde være,
er derfor min Hensigt; men for at kunde giøre dette, er det
nødvendigt, at ieg berører mit Hiertes Historie i disse Dage,
og siger Dem adskilligt, uden hvilket De maatte mistyde
mig. De maa altsaa tilgive, om mit Brev maaskee bliver
meget langt, saa meget meere, som De blot behøver et Vink,
for at det skal blive det sidste. Jeg bønfalder Dem for
Resten om, at læse det med den samme Hiertets Upartisk*
hed, hvormed ieg skriver det, og troe, at nøgen Sandhed,
Ømhed for Deres Rolighed, og Delicatesse for min Ære, som
Menneske, allene have styret min Pen.
Jeg behøver ikke at igientage her, hvad ieg paa saa
mange Maader, med Adfærd og Ord, mundtlig og skriftlig,
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i Vers og Prosa, saa ofte har fortalt Dem, at min Fornuft
ved at lære at kiende Dem opdagede Skaberens første Mester*
stykke, at det var den umueligt ikke at opholde sig derved,,
for nøyere og nøyere at betragte det, og nøyere og nøyere
at kiende, hvor lidt den havde feilet i sin Dom, indtil en
fuldkommen Kundskab om Deres Character igiennem mang*
foldige Luner og forskiellige Optrin, overbeviiste mig om,
at den aldeles ikke havde feilet; at ieg i Dem fandt den
Ideal af fruentimmerlig Fuldkommenhed som min Siel dan*
nede sig i den uskyldige Barndoms og sværmende Ungdoms
fortryllende Drømme, at mit Hierte ikke kunde andet, da
det gienkiendte Originalen til den Gudinde, det drømmende
tilbedte, end nærme sig meer og meer Kilden til sin Vellyst;
og at Følgen deraf blev, at ieg, uden selv at vide det, beun*
drede Dem saa længe, til ieg elskede Dem brændende, elskede
Dem med stærkere Flammer end nogen dødelig maaskee har
elsket, og som vare saa meget meere uudslukkelige, som de
vare uskyldige og hellige; at ieg ikke destomindre, da ieg
opdagede denne Lue, giorde mig pinefuld Umage for at
slukke den, ikke fordi den mishagede den Skaber, som selv
dannede vore Hierter saaledes som de ere, ikke fordi ieg
leed ved den; tl)i det er sødt at lide for Dem, vi tilbede;
men fordi ieg troede, det kunde være mueligt, at den kunde
være forstyrrende for Deres fuldkomne Roelighed; men at
ieg forsøgte dette for silde, og tilsidst ikke kunde betiene
mig af det eeneste Middel, at flye, uden at foraarsage større
Forvirring; at ieg derfor opdagede Dem den, i den faste
Hensigt, hvis det foruroeligede Dem, at lade, som ieg var
af hine flygtige Siele, og for Eftertiden fortære mit Væsen i
stedsevarende Taushed; men da ieg ikke havde Grund til
at troe det mishagede Dem, overlod mig med Vellyst
ganske til den, og da ieg ved den Leilighed endnu nøyere
lærte at kiende Dem, og fra den vigtigste Side, hvorfra
Mennesket kan betragtes, tabte mig ganske i den Himmel,
som omgav Dem; blev død for alle Ting i Naturen som
ikke stod i Forhold til Dem; skabte al min Fryd allene af
Dem, dyrkede Gud allene i Dem; elskede mine Medmennesker
alleene fordi De var iblandt dem; elskede Dyden, fordi den
smilede fra Deres Øyne, elskede Jorden, fordi den bar Dem,
og elskede mig selv, fordi De elskede mig. Alt dette, Seline 1
veed De; dersom De ikke holder mig for een af hine lave
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Elendige, hvis tomme Hierne damper af letbortrygende Chi*
mærer, som misbruge Hiertets hellige, kraftfulde Sprog, til
at fortolke digtede Følelser, som ansee intet, ikke den Ab
vidende selv, for helligt til at misbruge som paaraabt Vidne,
som spille med Navnet Dyd ved alle Leiligheder, uden at
kiende det mindste til denne guddommelige, som opramse
convulsivisk Forsikringer om evig brændende platonsk sera*
phisk Kierlighed, saaledes som de have lært det uden ad af
Rousseau, Wieland og Gothe, som kortsagt bilde sig ind at
elske, fordi det lader kiønt at spille Helt i en Roman; der*
som De ikke holder mig for een af disse usle, Seline! veed
De det. Men De troer mig ganske vist ikke af dette Slags
Sværmere; Deres Forstand maa have seet Forskiellen imellem
deres og mit Sværmerie; De maa have erindret Dem, at hine
holde det ikke nær saa længe ud, at digtede Følelser ikke
blive de samme, end sige stærkere i 3 Aar; De maa have
mærket, at mit Sprog er Hiertets eget, og ikke eftergiorte,
kunstlede Sprog; De maa have seet de Taarer, som Kunsten
endnu ikke har lært til rette Tid fuldkommen at copiere
efter Naturen. At De derfor veed, eller kan vide det, at
jeg elsker Dem, i Ordets meest uindskrænkede Forstand, at
ieg agter intet uden Gud lige ved Dem, at De er mig vig*
tigere end ieg selv og den heele øvrige Skabning; derpaa
tvivler ieg ikke, Seline! men — det er en anden Sag, om
De ogsaa vil vide det.
De maa ikke strax fordømme denne Tvivl hos mig.
Ieg har været meget kort i Verden; men ieg kiender det
vigtigste af dens Historie i femtusind Aar; og der ere ganske
sikkert mangfoldige, som have omgaaedes Mennesker i et halv
Seculum, da ieg kun har giort det i tiende Parten, uden at
have læst nær saa meget i det menneskelige Hierte. De
Situationer, vor Skiebne sætter os i her i Livet, det Hierte
vi selv bringer med i det, bestemmer meere Vitløftigheden
og Grundigheden af denne Lecture, end Længden af Tid.
Mange opnaae de graae Haars Dage, uden at have hørt een
eeneste Sandhed i denne Henseende — men mange, for*
skiellige Personer have giort mig, Gud veed hvorfor, til
deres fortrolige. Dette vilde være utilgivelig Stolthed, der*
som ieg sagde det til nogen anden end Dem; men til Dem
kan ieg sige det; fordi Dem kan ieg allene, om De fordrede
det, beviise det.
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leg veed altsaa, upaatvivlig vist veed ieg det, at de
allerviiseste Mennesker ofte bedrage sig i deres Følelser, ofte
troe, at de elsker, naar de virkelig ere ligegyldige, ofte troe,
at de hade, naar de virkelig elske, ofte troe, at de ville en
Ting, naar de virkelig ikke ville den. Tre, fire Dage er ikke
nok til at blive fuldkommen vis paa vor Hiertes sande Mee*
ning. Tre, fire Dage har ieg ofte troet, at det var min virke*
lige Meening, at ville flye Dem, Seline! tre, fire Dage har
ieg eengang troet, at ieg ikke elskede Dem; men den femte
har lært mig hvor usigelig meget ieg feilede. Ieg er derfor
i mit Hierte overbeviist om Sandheden af alt hvad De siger
mig, i det Øyeblik De siger mig det; ieg er overbeviist at
De selv meener saaledes; men ikke, at det derfor til alle
Tider er sandt. Saaledes, for Exempel, naar De med For*
trydelsens alvorlig mørke Mine forsikrer mig, at De ikke er
vred, troer ieg rigtig nok, at De selv i det Øyeblik ikke veed
andet; men jeg troer og, at De kan være det, uden at vide
det. Og — for endelig at komme til det, ieg egentlig vil
sige: De kan være kied af mit Selskab, uden at vide det.
Tilgiv mig, Seline! tilgiv min Oprigtighed, at den til*
staaer, ieg kan troe dette mueligt! Ingenlunde paastaaer ieg
derfor at det er virkeligt. Men er det Forbrydelse, at ieg
tvivler om det? Er det da Forbrydelse, at ieg kiender mig
fra den kiedsommelige Side? at ieg troer, man burde være
Engel, for ikke at kiede Dem? Er det Forbrydelse, naar ieg
troer det paa den Maade, som ieg virkelig troer det: at De
nemlig kan være kied af mit Selskab, og ikke desmindre
være den bedste, den fuldkomneste, den guddommeligste
blandt alle Jordens Døttre? O! Seline! ieg dømmer Dem
aldrig uden at sætte mig selv i Deres Sted, og da erkiender
ieg altid, enten: saaledes vilde Du og handle, eller: saaledes
var du for svag til at handle. Er det Forbrydelse? Fortiener
ieg Straf, fordi, ieg søger Grunden til al min Fornøyelse hos
Dem — og den sande Grund til al min Misfornøyelse hos
mig selv? Fortiener ieg Straf, fordi ieg troer De er saa og
saa, naar ieg troer at De er netop saaledes som De bør være?
leg bliver uden Tvivl utaalelig vidtløftig; men — ieg
bør være det. Og overalt, hvorfor skulde ieg nægte det?
ieg troer virkelig i'mit Hiertes Uskyldighed, at De ikke vil
kiedes ved at læse dette Brev. Men ikke desto mindre vil
ieg dog skynde mig til den Historie, jeg lovede Dem.
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leg kan begribe, at mit Væsen, min Opførsel i disse
Dage maa have forekommet Dem meget underlig, og mit
Hierte er for nærværende Tid overbeviist om, at De kunde
have Grund til at være meget fortørnet. De kan kun see
mit udvortes; De kan ikke see igiennem Ansigtets Maske
hvad der gaaer for sig i det Dem evig opofrede Hierte.
leg var for fem Dage siden i den egentligste Meening
saa lyksalig, som det er mueligt ieg nogensinde kan være.
Det var oprigtig, nøgen Sandhed, jeg sagde Dem i mit sidste
Brev, at ieg troede, ieg var den allerlyksaligste iblandt alle
Guds Skabninger.
Ieg tænkte paa Deres »Og om nu saa var« og tænkte
atter paa det, og tænkte tusinde Gange paa det, og ingen
himmelsk Engel kan føle reenere Vellyst, end min Siel følte.
O! Gud! dersom De vidste hvor uudsigelig lyksalig ieg var!
hvor inderlig ieg priiste Gud og Dem, og Dem og Gud
(thi Gud og De var mig eet i disse Øyeblikke) for min
Lyksalighed! Men tilsidst begyndte ieg at raisonnere over
denne Tilstand. Det er ikke mueligt, tænkte ieg, at dette
kan vare længe! Forvovne, som tør vente Salighed paa Jor*
den! Og hvorfor skulde jeg svage, ieg een af Guds ubetyde*
ligste Skabninger, være den lyksaligste blandt alle hans Ynd*
linger? Er Forsynet uretfærdigt, og lader Engle lide, medens
det drukner Ormen i Fryd? Uendelig gode Fader! skienk
mig salig Glæde; men lad mig ogsaa være den værdig!
saaledes bad ieg den sidste Aften i mit Paradiis og sov hen.
leg stod tidlig op, lod mit glade Hierte udgyde nogle af
sine Henrykkelser i et Brev til Dem — og bragte Dem det.
Men min Glæde havde naat sin høyeste Spidse; den maatte
falde. Dette Brev fornøyede Dem ikke; og ieg havde troet
det. Det Brev, hvis sidste Linier ieg havde vædet med mine
Taarer, kaldte De smigrende. Ieg bad Dem om det igien;
De lovede det; men gav mig det ikke. leg var ikke stolt
nok til at troe, det var fordi De ville læse det anden Gang.
Det er mig umueligt, at lære saa megen Stolthed. I Onsdags
overalt forekom De mig forunderlig fremmet. leg kan have
bedraget mig. De skulde ud om Eftermiddagen; ieg be*
sluttede altsaa at gaae paa Bal en domino. leg havde vist
ellers ikke gaaet. leg havde ikke saasnart forladt Dem, før
ieg var inderlig bedrøvet. Nu vilde ieg paa Bal, det koste
hvad det vilde; den Aften havde ellers blevet mig Evighed;
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den blev mig det nok alligevel. legDaare, som ikke begreb,
at Bal paré var kiedsomt Helvede, naar De ikke var der!
Jeg mærkede det strax saa snart ieg kom ind i Riddersalen,
og saae Dem ikke. leg tog den første den beste Dame og
dandsede, dandsede atter, og saa fremdeeles, og dandsede til
Raserie. leg drak over 30 Glas Puns og 20 Kopper Thee
og endda ennuierte ieg mig. leg tiggede tilsidst Professor
Hvid og hans Kone, som troede det gik ikke got, næsten
paa mine Knæe om Tilladelse til at dandse meere. De op*
holder sig en Time efter mig; og vist nok havde ieg min
af Lidelser hærdede Constitution, meer end min Forsigtighed,
at takke for, at ieg ikke styrtede. Ieg kom hiem, som om
ieg havde ligget en Times Tid i Nordsøen. Efterat have
forkiølet mig saa got, som man vil ønske sig, sov ieg hen.
I Drømme syntes mig, at ieg kom hen til Dem, og talte
til Dem; men De var ikke munter og svarede mig ikke.
»Er De vred paa mig, bedste Mama?« syntes mig ieg sagde,
og De svarede »Jeg kiender Dem ikke«. leg blev bedrøvet,
og tumlede noget omkring i Haven (thi Skuepladsen foram
dres lettelig i Søvne) og endelig fandt ieg Dem igien,
siddende paa en Græsbænk med Haanden under Kinden, og
grædende — og ieg vognede.
Denne Drøm — var kun en Drøm; men ogsaa i Drømme,
Seline! er det Pine, at see Dem mørk, see Deres Taarer. Det
lade saa barnagtig som det vil, saa giorde denne Drøm, at
ieg blev i overmaade slet Lune. Mig syntes De var lige
saa; dette forøgede det; ieg var inderlig syg; dette forøgede
det endnu meere.
leg troede De var vred paa mig, endskiønt ieg ikke
havde mindste Grund til det. Kun Skingrunde, elendige
Skingrunde havde ieg, hvoraf ieg allerede har fortalt Dem
den vigtigste. leg tilstaaer det, det var yderlig Urimelighed;
men Gud! hvo elsker uden saadanne Urimeligheder? ingen,
ingen. Ieg bad Dem ogsaa om Forladelse for mit onde
Lune — men ieg fik den ikke. Kunde ieg nu andet
end være bedrøvet, inderlig bedrøvet? Og kan den, som er
inderlig bedrøvet, være udvortes fuldkommen munter?
Umuelig! Den maa vise sig paa en Maade, den Qval, som
raser i vor Siel, ihvormeget vi end stræbe at skiule den.
Overalt, Seline ! De er syg. Og troer De, det er mue*
ligt, at ieg kan være rolig, i fast, vedligeholdende muntert
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Lune, naar De lider? Kan De et Øyeblik troe, at mine
Glæder i denne Tid ere andet end Drømme, som ieg vækkes
af ved Tanken om Deres Tilstand om Natten? Man snakker
ikke gierne meget om sligt. Ikke seer De alle de Taarer,
som mørkne mine Øyne ved visse Ledigheder; og ieg vil
ikke heller, at De skal see dem. Hvortil nytter det? Mindre
seer De den virkelig meget pinefuldere Følelse, som oftest
forbyder mig disse lindrende Taarer. O! den lider kun
halv, som lider grædende! At De er syg, at De vækkes
Klokken tre hver Nat til Lidelse, at dette bliver bestandig
det samme, at ieg hører Dem hoste om Dagen, og veed at
det er meget værre om Natten — dette, Seline! Gud er mit
Vidne, dette er min vigtigste, min smerteligste Ulykke paa
Jorden for nærværende Tid; de andre ere intet mod den,
Naalestik; men denne saarer dybt i Hiertet med giftige
Vunder, som vilde formørke min Siel i den allerlykkeligste
Forfatning. Sæt Dem i mit Sted, Guddommelige! Deres
ømme Hierte kiender og denne Følelse —
O! du, som ligger knuust hist under Vredens Torden,
Forladt a£ Himmelen, forskudt af hele Jorden,
Foragtet, som det Støv, hvori du vrider dig,
Forladt af Haabet selv! o! du er lykkelig,
Ifald du lider blot dit eget Uhelds Smerte,
Og andres Suk din Siel ei nye Piinsler lærte —

leg veed det, Deres Hierte kiender Medlidenhed — ak!
at det ikke kiendte den alt for meget — sæt Dem et par
Øyeblikke i mit Sted! forestil Dem et helligt, uskyldigt,
elskeligt, himmelsk Væsen, med saa megen guddommelig
Velvillie og Godhed, som den knælende Andagt forestiller
sig vort Kiøns Ære, den tilbedede Jesus! forestil Dem, at De
inderlig elskede, at De tilbad dette Væsen, at denne Person
var Deres eeneste Lyst, Deres Gud, Deres Alt! og forestil
Dem saa hvorledes De vilde være tilmode ved at see denne
fromme uskyldige lide! Spørg Deres Hierte, om det kunde
være rolig fornøyet, om Deres Øye kunde være muntert,
om Deres Tunge kunde være flydende, om De, kort sagt,
kunde vise sig glad bestandig, medens den Person, som De
elskede høyere end Dem selv, sukkede! Nei Seline! De
kunde ikke være glad — og ieg, ieg kiender dette himmelske
Væsen, og seer denne Engel lide; ieg kan ikke være det.

30

Mit Hierte var fuldt af Dem, da det satte disse sande Linier
i Thomas Moore:
Vær æret, viis og rig! tryk til dit Bryst
Den yndigste blandt alle Jordens Koner!
See hende lide — du er uden Trøst
Viis, æret, elsket, Mand paa Millioner.

Og ieg, Seline! som hverken er viis, eller æret, eller
Mand for Dem, eller Mand paa Millioner, ieg skulde ikke
ved at see Dem lide, være uden Trøst? Jeg skulde kunde
være uafbrudt glad, uden ved mindste Eftertanke at falde
hen til taus og mørk Bedrøvelse? Lær mig at ophøre at
elske Dem! Lær mig at glemme, at De er det vigtigste, det
elskværdigste for mig i heele Skabningen — og da vil De
maaskee finde mindre Mulerie hos den frydløse, livløse, tanke*
løse, end De nu finder hos den ofte salige, livopfyldte,
tankefulde — miskiendte
Baggesen.

IL
1786.

Du har altsaa forladt mig, Du, min Siels smilende Gud*
inde, mine mørke Dages eeneste Soel! Du har forladt mig,
englelige Ledsagerinde paa mit Livs tornefulde Vei! Du har
forladt mig! Hvor mørkt er alt omkring mig! og eene gaaer
ieg i dette Mørke!
Med Dig forsvandt mit eeneste Lys, sødtsmilende
Engel! i hvis venlige lyse Øye min Himmel straalede! med
Dig forsvandt min eeneste Tilflugt i Ulykkens Storme,
naar ieg flygtede for min Moders Hændevrid og mine hung*
rige Sødskendes Skrig til salig Trøst i Dine aabne Arme!
Med Dig faldt den Stytte, den eeneste Stytte, hvorpaa min
hele Lyksalighed hvilte! Med Dig forsvandt mit Haab, mit
Alt. Hvor mørkt er alt omkring mig! og eene gaaer ieg i
dette Mørke!
Yndige, guddommelige, endog i Din Vrede uimodstaaelig
skiønne Tryllerinde! Laan Dit Øre til Din Elskers sidste
Klager! Vil Du, at dette skal være det sidste Vidne om hans
Følelser — saa skee Din Villiel

31

Ingen Knur, Tilbededel skal blande sig i mine Sukke!
leg vil græde; men ikke knurre! Ydmyg nedkastet i Støvet
for Dit guddommelige Navn, det eeneste, som ieg har tilbage
af Dig, vil ieg græde; men ikke knurre! Engel! ieg kan
knurre mod din Skaber; men jeg kan ikke knurre mod
Dig!
O! hvor ganske uudsigelig salig kunde ieg være ved Din
Kierlighed, Du den Eviges skiønneste Aftryk! O! hvilken
dødelig kunde være lykkelig, som ieg, naar Du elskede mig!
Ieg veed det, ieg føler det, min Siels tabte Vellyst! thi ieg
har været uudsigelig salig! ieg har været den lykkeligste
blandt alle Skabninger! ieg har været glad, som den Almæg*
tige over lovsyngende nyskabte Verdener. Menneskene saae
ikke min Fryd; thi den var for hellig, for himmelsk for
jordiske Øyne; men Englene saae den, og misundte mig;
den Alvidende saae den — og misundte mig. Maaskee
kunde Skaberen ikke taale, at hans Skabning skulde være
ligesaa salig som han! Derfor tog han fortørnet Din Kier*
lighed fra mig, og mørknede dit kielent smilende Øye.
leg vilde nødig klage, for Dig, Du livsalige! men Smer*
ten, som raser i min Siel, tvinger mig til at skaffe mine Fø*
lelser Luft. Du vil maaskee blive fortørnet ved at see mig
græde; men vilde Du ikke blive endnu mere fortørnet ved
at see mig døe? Mine Lidelser dræbe mig, hvis ieg ikke
udgyder dem fortroelig for Dig; mit Hierte brister, hvis ieg
ikke udøser dets Følelser for Dig, Du min anden Samvittig*
hed; min Tilstands eeneste Medviderinde! Er Du da ikke
god, som Livets Fader, naadig, som Forsoneren? Hvorfra
ellers hans hele himmelske Mildhed i Dit smilende Øye?
lo! Du er god og medlidende, som han; men Du er ikke
alvidende, som han; Du skuer ikke som han mit Hiertes
Inderste.
O! Marie! Marie! — thi hvorledes kan ieg nævne Dig
skiønnere, end ved Dit eget Navn, Skiønneste blandt alle
.Skiønne? — vidste Du, hvor uudsigelig ieg elsker Dig, hvor
uopløselig stærkt mit Hierte har sammenslynget sig med
Dit — vidste Du, hvor meget ieg har kiempet — hvor ieg
har biødet i Kampen! Vidste Du, hvor ubeskrivelig meget
ieg har lidt i denne Tid, i denne Evighed, da Dit Øye, Din
Haand, Din Fod, Dine Læber, Dit hele Væsen, Din hele
Siel har vendt sig fra mig! Du veed det ikke, ømme Ædel*
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modige! Du veed det ikke. Du har ikke seet — Du seer
ikke, hvor min Siel krymper sig under Din Ligegyldighed!
Du troer mig svag, Du kalder mig svag — o! dersom ieg
var svag, dersom ieg ikke var maaskee den stærkeste til Li*
delse under Solen, havde ieg for længe siden ikke længer
været iblandt de Levende! O! kunde Du et Øyeblik tænke
Dig i min Forfatning! Men Du er for kielen, Dit Væsen,
som Fruentimmer, er for flint spundet af guddommelig
Nydelighed til, at Du et Øyeblik kunde tænke Dig deri,
uden at knuuses! Kielne, fruentimmerlige Engel! og dog
kan Du være haard nok, til at nægte mig et Fodtryk!
Hvad vil Du? hvad fordrer Du af mig, som ieg ikke
vil giøre? hvad vil Du, som ieg ikke med frydefuld Iver
vil
giøre for at behage Dig?Byd mig døe! byd mig det,
som er tusinde Gange værre, byd mig flye Dig! Jeg skal
giøre det! Og kan ieg giøre meere? kan en dødelig i min
Forfatning giøre meere? Men Du vil, at ieg skal daglig
være i Dit lokkende Selskab, at ieg daglig skal see Dig, dag«:
lig høre Dig, nøyere kiende Dig — og ikke elske Dig!
Guddommelige! Du kiender ikke Dig selv, Du kiender
ikke Din fortræffelige Siels, Dit yndige Legemes, Dit smi*
lende Øyes uimodstaaelige Tillokkelser! Du, hvis Fornuft
er min Tænkekrafts Mønster, Du vil, at ieg skal uophørlig
skue Din Guddom, og ikke tilbede den, ikke elske den.
Det er alt, hvad Du forlanger af mig; min Tilbedede! Du
forlanger Umuelighed! Forandre Dig ganske, hvis Du vil
dette; bliv saa styg, som Danmarks yndigste Pige; thi det
var Grimhed for Dig, ikke at være skiønnere; bliv saa ond,
som Nordens ædelmodigste Kone; thi det var Ondskab for
Dig ikke at være bedre! bliv saa dum, som Jordens vittigste
Babet; thi det var Dumhed for Dig, ikke at være vittigere
— og ieg skal ophøre at tilbede Dig. Men saalænge Du
bliver den yndigste, vittigste, ædelmodigste, den samme, og
det vil Du evig blive, saa længe bliver det mig uovervindelig
Umuelighed at kiende, og ikke dyrke Dig; at indsee hele
Saligheden i Din Kierlighed, og ikke brændende ønske
mig den.
Og hvad fordrer ieg af Dig? Intet! ieg fordrer intet
men hvad bønfalder ieg Dig om, hvad ønsker ieg, EL
skede! som Du ikke kan give mig? Din Kierlighed! Og
Du skulde ikke kunde give mig denne? Hvad hindrer Dig,
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Engel! i at give mig den? leg er den ikke- værdig! Rigtig!
men ingen anden dødelig er det meere. Men Du er bun*
det! Hvormed? Bandt Himmelen Dig, eller Jorden? og
kan Himmelen eller Jorden binde Sielen? Skulde Skikke,
skulde Politik, skulde Fordomme af en Hendelse kunde
giøre meer end Gud? Og hvo bestyrer vor Siels nødvendige
Tilbøyeligheder uden han? Skulde jordiske Baand kunde
standse, hvad han selv ikke kan, ikke vil standse? To Sieles
magnetiske Lyst til at favne hinanden? Umueligt! Ved jor*
diske Baand bindes jordiske Ting, ved Ægteskab bindes ikke
vore Siele; thi de kunne ikke bindes. Hvad hindrer Dig da,
Engel! i at give mig Din Kierlighed? Og vil ieg da mis*
bruge den? Skal ieg da behandles paa samme Maade, som
den usle nedrige, hvis Øiemeed er et vanhelligt Ønskes Op*
fyldelse? Skal en Kierlighed, som bestaaer i vore Sieles
sympathetiske Lyst til at favne hinanden, som man brænder
af i sine helligste Bønner til Gud, som holder os fast til
Dyden, for hvis lyse Straaler Lasterne flye som Moradsernes
Dampe for den opgaaende Soel, skal saadan en Kierlighed,
det hvori vore Siele meest kunde ligne den elskende Gud*
dom, sees med samme Øyne som hine flygtige Tankeløses
Begierlighed ?
Dyrebareste! ieg kan ikke udholde den Tanke, at Du
nogensinde kan tænke mig anderledes i denne Sag end jeg
virkelig er! Og dog forraader Du ofte for mig Frygten for
min Unøysomhed, for min Umættelighed! Dersom Du vid*
ste, hvor uudsigelig det piner mig! Omsonst har ieg da i
mange Aar kiempet imod min Ungdoms Tilbøyeligheder,
for at kunde ofre den Engel, ieg engang skulde tilbede, et
reent Hierte! Omsonst har ieg været den eene blandt tusinde,
maaskee den allereeneste blandt Mennesker af mit Tempera*
ment, i mine Situationer, som ikke har ladet sig lokke af
Vellystens forføriske Gudinde. Kundskab om sine Pligter,
Religion, Delicatesse over sin Værdighed burde rigtig nok
være tilstrækkelig for ethvert ungt Menneske til at foragte
alle Cyprias Tillokkelser; men der gives Optrin i Livet, der
gives Øyeblikke, hvori Mennesket er intet andet end Sandser,
hvor han glemmer Pligt, Religion og Delicatesse — og vee
den Unge i eet af disse Øyeblikke, hvis hans Sandser selv
ikke ere beskiæftigede for bestandig med en yndigere Gien*
stand! Intet kan redde Ynglingen fra Elskov, uden Kier*
Gemt og Glemt.

II.
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lighed! Men stedse har Du, guddommelige 1 stedse har Dit
Billede svævet for min Siel; og Lasten flygtede for dette
Billede, som Satan for Glandsen af Raphael! At tænke Dig,
og handle nedrigt, er umueligt; og stedse har ieg tænkt Dig,
uophørlig har Du svævet om min længselfulde Siel, som en
hellig beskyttende Engel. Endog længe, før mit Øye saa
Dig, svævede Dit Billede for min Siel i Idealen om fruen*
timmerlig Yndighed. Saaledes skulde den Pige være, som
ieg kunde ansee for Mesterstykket i Naturen, som mit Hierte
evig kunde tilbede, tænkte ieg, og dannede mig en Engel i
min Barndoms yngste Phantasier; Aar for Aar forskiønnede
daglig min Indbildningskraft denne yndige, indtil ieg endelig
fandt Originalen — og langt overgik den min hidindtil til*
bedte usynlige; men den lignede! * ak, at ieg fandt denne
Original i en andens Eye! leg vilde flye, da ieg mærkede,
hvor meere og meere dyrebar den blev mig; men man næg*
tede mig Flugt — og man nægtede mig upaatvivlelig min
eeneste Redning.
Nu saae ieg Dig ikke alleene i sværmende Drømme, i
spillende Phantasier; mine Øyne saae Dig, saae Dig daglig
i forskiellige Luner, Situationer, og Dragter, med nye ligesaa
forskiellige Tillokkelser; mit Øre hørte Din søde Stemme;
mine Læber fæstede sig ofte paa Dine skiønne Hænder; ieg
spiiste i Selskab med Dig, ieg læste med Dig, ieg spillede
Skak med Dig, ieg spadserede med Dig, ieg nød Landets
Yndigheder med Dig — ieg reiste bort, og fik Breve fra Dig
— jo meere ieg paa alle disse Maader omgikkedes Dig og
nærmede mig til Dig, jo fleere Yndigheder opdagede ieg hos
Dig, jo fleere Fuldkommenheder kiendte ieg hos Din Forstand
og Dit Hierte. Og du vil, at ieg skal ophøre at elske Dig,
nu Du har lært mig at elske med den yderste Ømhed, Hef*
tighed og Bestandighed 1 Dyrebareste Marie! overvei min
Skiebne, overvei min Historie, min Forfatning. Din Forstand,
Dit ædle Hierte vil overbevises om, at ieg ikke kan være
anderledes end jeg er. Dersom Du alligevel finder, at Du
bør være ligegyldig imod Din sandeste Tilbeder, imod Din
ømmeste, Din bestandigste Elsker paa Jorden; dersom Du
finder, at Du bør belønne hans evige Hengivenhed til Dig,
hans eeneste Vellyst, med at vende Dig fra ham — saa har
ieg en anden Overbeviisning, og den er gyselig: Ved at
kiende Dig, ved at kiende Din Siel nøyere og nøyere, Til*
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bedede! har min Beundring og min Kierlighed daglig voxet,
men ieg ulykkelige har tabt ved at kiendes! Dette, Elsk*
værdige Marie! er en inderlig pinefuld Overbeviisning. leg
har tabt ved at kiendes! Jo meere Du har seet mig, jo nøy*
ere Du har lært at kiende mig, jo meere jeg omgaaes Dig,
jo sparsommere bliver Du paa at skiænke mig den Fryd,
som Himlen overlod Dig at uddeele til mig. leg maa troe
dette; thi ieg troer Dig, Engel! meer end mig selv 1 men og*
saa fordi ieg giør dette, fordi ieg troer Dig langt ophøyet
over mig, fordi ieg kiender min Ubetydelighed lige saa meget
som Din Fuldkommenhed; fordi min Siel finder Dig uud*
sigelig guddommelig, derfor skal og Din Villie være min!
ieg skal tilbede og tie — og min sidste Bøn til Dig, fortør*
nede Engel! skal være denne: Handle med mig, som Dig
got synes!
Baggesen.
III
1786.

Det maa nu være af hvad Aarsag det vil, enten af Styrke
eller Svaghed, enten af Kundskab eller Enfoldighed, af Viis*
dom eller Dumhed, af Fornuft eller Raserie, saa er det vist,
Seline, at ieg uudsigelig elsker Dem, og at det er mig ligesaa
umueligt ikke at giøre det, som det er umueligt for Dem
ikke at være elskværdig.
leg har raisonneret med mig selv (thi ieg er dog ikke
saa ganske dum, at ieg jo stundom kan raisonnere) Kier*
lighed uden Gienkierlighed er intet uden Aandsfortærelse,
og hvor kan du noget Øyeblik haabe denne hos et Fruen*
timmer, som foruden det, at hun er uendelig ophøyet over
dig i alle muelige Legems og Siels Fuldkommenheder, er
endnu paa en anden Maade langt fra dig, bunden ved alle
jordiske Baand mellem beskyttende Fordomme, og det som er
endnu meere, har enten ved langvarig Philosophie, eller ved
modnere Aar, eller maaskee af den kierlige Natur selv faaet
den lykkelige Sindsbeskaffenhed, ikke at kunne elske, og det,
som er det allermeeste, har, om hun endogsaa hemmelig
kunde dette, slet ingen Aarsag til at anvende det paa dig.
Sæt endog, at hendes Hierte var svagt, som andre dødeliges,
at det ikke fandt nok i sig selv, at det slog stærkere naar
et andet giennem flammende Pile blødende nærmede sig ti1
3*
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det; sæt endog at hendes Siel var svag, som andre dødeliges,
at den fandt himmelsk Vellyst ved evig at hvile i en andens
tilbedende Tanker, sæt endog, at hendes Fornuft var svag
nok, som andre dødeliges, til ikke at finde sig smigret ved
den Overbeviisning, at der dog var eet Menneske i Verden,
der kiendte hendes hele Fortreffelighed, der trængte til hendes
Smiil, som det regnslagne Blomster til Solen, der ikke kunde
være lyksalig pden hendes Velbehag, der skiøttede om ingen
Fryd uden af hendes Hænder, sæt endog at hun var svag
nok, til i mørke Timer at trøste sig ved denne Tanke:
Der er en Skabning i Verden, som lider meer ved din mind*
ste Lidelse, end ved alle sine egne Qyaler, som et Ord, en
Mine, et Vink af dig kan slynge fra Jorden til Himmelen,
fra Himmel til Helvede, som du ved et Haandtryk kan lære
at glemme sine egne, sin Moders, sine Søskendes og heele
Jordens Ulykker, som du ved et eeneste Kys kan giøre lyk*
saligere, end det er den Evige selv mueligt at giøre ham
uden Hielp af dig, som tænker, ønsker, beundrer intet andet
end dig, og i hvis elskovsfulde Hierte du throner saa uende*
lig høyt over alle dine Søstre, at han bortgav alle deres
fuldkomne Besiddelse for [eet] eeneste Favntag af dig — sæt
endog (sagde ieg til mig selv) at hun var svag nok til stun*
dom at kunne moere sig saaledes — hvorfor skulde hun
alligevel just elske dig? Veed hun, at du elsker hende saa*
ledes? har du nogensinde havt Leilighed til at overbeviise
hende derom? Bild dig ikke stolt ind, at du svage harYn*
dighed og henrivende Styrke nok i dit Sprog, for at kunne
tale til hendes Hierte i dine Breve? Dine Følelser ere stærke,
men din Fornuft er svag til at udtrykke dem. Dit heele
brændende Hierte har du udøst for hende i Sange, som du
vædede medTaarer; men hvad kan denne himmelske for, at
hun fandt dem kolde, at hun havde Smag nok til at finde
dem jammerlige, og at hun sluttede fra deres Usselhed til
det Hiertes Armod, som frembragte dem. Hvor kan du da
fordre, stolte, at dine Digte, dine Breve skulle beviise hende
din Kierlighed ved at røre hende; kan noget røre den skiøn*
neste blandt alle skiønne uden det, som er skiønt? Hvor*
for skulde hun altsaa elske dig? Seer hun den inderlige
Smerte, som størkner Taaren i dit Øye, som binder dine
Læber, naar hun er vred eller lider? Seer hun din Fortviv*
lelse, naar hun er syg, at du vrider dig som en Orm ved
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Tanken om at det Bryst, hvor Du har bygget Din Kier=
ligheds Tempel, at det Hierte, som giemmer dit Ønskes
Helligdom, føler Smerte? Seer hun de Taarer, som ned*
strømme paa dine Kinder, naar du eensom overveier din
Ulyksalighed ved ikke at behage hende, den Græmmelse,
som hentærer dig i Foragt for dig selv, ved Tanken om,
at den værdigste blandt Guds Skabninger foragter dig?
Seer hun den fortvivlede Henrykkelse, hvormed du griber,
kysser, favner, tilbeder de dyrebare Minder om hendes for*
rige Velbehag, naar du er alleene, og tørster efter Følesløs*
hed i Graven, naar du tænker: ieg eier Eder, dyrebare, som
min Seline engang eiede; ieg bør ikke forlade Eder, ieg vil
ikke døe! O! ieg er vis paa, at hendes Eier har aldrig følt
saligere Henrykkelse ved hendes heele Nydelse, at ingen Dø*
delig kunde finde meere himmelsk Vellyst ved hendes heele
Omgivelse, end ieg føler i slige Øyeblikke, ved blot at trykke
den Pung, hendes guddommelige Fingre har strikket, til mine
Læber! men seer hun denne Henrykkelse? Er hun Vidne
til de vaagne Nætter, som martre mig med uophørlige Tan*
ker om hendes Kulde ved al min brændende Ømhed, med
uophørlige Ønsker om, at ieg næste Dag maa behage hende ?
Har hun været Vidne til alle de latterlige, til alle de yder*
lige Ting, ieg har forsøgt for at dæmpe den Længsel, den
Ømhed, den Beundring, som kieder hende? Fulgte hun med
mig paa mine eensomme Spadsere Gange ved Søen, naar ieg
følte glad at min Redning var nær, og naar intet uden Frygt
for, at mit Savn vilde maaskee fiorten Dage forurolige hende
for siden evig at foragte mig, ved den Overbeviisning at ieg
var forhexet og ikke rigtig i Hovedet, hindrede mig fra at
følge den vinkende Trøst i Havets venlige Bølger? Seer
hun al den Umage, hvormed ieg kiemper imod mit onde
Lune, og veed hun al den Flid ieg giør mig for at adsprede
det. O! ieg har giort alt hvad en to og tyve Aarig Yngling kan
giøre for at dæmpe min Kiedens Aarsag, og ieg veed det med
den reeneste Samvittighed, faae unge Mennesker have giort
saa meget. Ieg har heller villet miste for evig mine Dages
Rolighed end forstyrre hendes, ieg har villet ofre mig og
en anden uskyldig paa hendes Alter. Paa en Tid, da min
Kierlighed til hende alt havde begyndt at herske i mit Hierte,
var ieg stærk nok til at vove det meest fortvivlede Skrit for
at dæmpe den, eller i det mindste giøre den det umueligt
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at foruroelige hende. Men veed hun det? og om hun veed
det, føler hun, kan hun føle den heele Selvfornægtelse, som
dette Offer kostede mig. Begriber hun den hele blodige
Prøve paa Venskab, at handle nedrig imod en anden, for at
handle dydig imod hende?
Nei! himmelske Seline! du veed det ikke, hvor ganske
inderlig ieg har elsket dig, hvor uudsigelig dyrebar du er
mig. Dersom du vidste det — o! du vilde gribe hver LeL
lighed for at trøste mig med dit Velbehag — du vilde smile
himmelsk venlig til mig — du vilde sige til mig, naar ieg
gik bort, kom snart igien, og smile naar ieg kom — Du vilde
faae Leilighed, uden du selv vidste af det, til et par Linier,
hvori der blot stod: Bliv ved at elske mig! eller: Skriv mig
snart til igien! eller: Lov dig ikke ud paa Søndag! eller:
Du er mig alt for længe om Aftenen iblandt Landsbyerne!
eller noget saadant sødt, som røbede din Yndest. Du vilde
sige: glæd dig nu til Foraaret; vi ville da finde Leilighed
til at spadsere lidt sammen, du skal da fortælle mig alle
dine Eventyrer, som du praler af for mig, og vi skulle være
glade, som i Fior. Du vilde see mildt paa mig, naar ieg
sidder taus ved Bordet, fordi ieg kan ikke tale, naar ieg
tænker paa, at du gider ikke seet mig. Du vilde spille
Schak med mig Løverdag Eftermiddag, og sige: kom saa
snart, som mueligt fra Hedningerne! Du vilde sige til mig
naar du var i ondt Lune: ieg er bedrøvet, trøst mig! og
række mig din Haand at ieg kunde kysse den og græde paa
den! Du vilde være saadan imod mig, som du eengangvar,
Engel, eller som ieg drømte at du var, kort: du vilde
elske mig.
Og da skulde du see min Munterhed komme smilende
tilbage, da skulde du see din Elsker dig værdig, flittig og
virksom — og maaske moersom; Da skulde du see Emma
færdig, og see dig i Emma! Da skulde du see ham, yndet
af Gud og Mennesker! Ak Seline! thi alting kunde du
giøre mig til — viis og rasende, Gud og Diævel; leg er
intet uden dig, men besielet af din Kierlighed er ieg alt.
Ieg føler det; der vare Dage, hvori ieg drømte om din Kier*
lighed, og i de Dage giorde ieg meer end i alle mit Livs
øvrige; Men nu, du har forladt mig, vil, at ieg skal forlade
dig, nægter mig hvert Glimt af Glæde, kysser mig ikke,
trykker ikke min Haand, smiler ikke til mig, længes ikke
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efter mig — nu visner min Siel, Engel, som Blomsterne, naar
Sommeren viger og den kolde Vinter kommer — alt omkring
mig er Nat, ieg staaer, dødelig indsvøbt i mig selv, som
Natviolen ved Solens Nedgang. Men lad din Kierlighed atter
smile til mig, du himmelske, og lig den unge Rose ved den
modnende Morgenrøde skal ieg atter aabne mig for Livets
Glæder!
Meget, meget har ieg lidt i denne Evighed, hvori du
ikke har værdiget mig din forrige fortryllende Venlighed.
Tilstrækkelig har ieg bødet for mine Forbrydelser imod dig.
Død er ieg for. alle Forventninger, død for alle Glæder,
død for heele Verden, død for dig og mig selv. Kiedsommelig
er ieg, yderlig kiedsommelig, som alle døde. Det Slag du
værdigede mig med din yndige Haand i Aftes, alt for dyrebare
Seline! satte mig i Stand til i denne Morgenstund at sammen#
væve disse Linier: ieg havde ellers ikke engang kundet det.
Og dog, — naar du ikke var blind i denne Henseende, maatte
du kunde læse min heele sværmende kierlighedsfuldeSiel i dette
Brev, saa ganske flød hvert Ord paa Papiret fra mit Hierte.
Ved at giennemlæse det opdager ieg, at det hænger sammen,
som Kierlighed, ak! thi den er ikke ordentlig, som Philoso*
phie eller kunstig, som Ligegyldighed. Ieg begyndte det i
een Tone og ender det i anden — men Elskov taler i dem
begge. — — O! hvis Du kiendte mig! O! Gud! hvor var
ieg lyksalig, om Du kiendte mig! — — Hundrede tusinde
Elskeres Kierlighed er ikke at ligne mod min. O! Gud!
maatte ieg engang døe ved dit Bryst! maatte ieg kysse mig
død paa dine Læber! Hundrede tusinde lykkeliges Vellyst
var ikke at ligne imod min. Men ieg kieder dig, Guddomme*
lige! med min Heftighed! Vær evig lyksalig, ubeskrivelig
lyksalig kan du ikke blive før du lærer at elske halv saa
brændende, som den Orm du søndertræder.
din
B.

IV.
1787.

Endnu een eeneste Gang, Madame! udbeder ieg mig
Deres Opmærksomhed ved et Brev, som til Giengield for
samme, skal blive det sidste.
De har seet mig i særdeles ondt Lune, kiedsommelig og
vederstyggelig i al denne Tid. De har ikke seet feil, ieg
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har virkelig været det, og været det i høyere Grad endog
end De saae. leg er det endnu. Og det, som er det værste,
vil ventelig for bestandig blive det.
»Men hvad i Verden kan berettige Dem til (kan De
indvende mig) at plage mig med alt dette Vrævlerie ? Hvad
kommer mig Deres Lune ved? Hvad bryder det mig, hvor*
ledes De vil være i Fremtiden? Hvo har givet Dem Lov til
at ansee mig, som indviklet i Deres fiantede Historie?« Det
skal ieg sige Dem, Madame!
De selv. Overbeviisningen om at De var ikke blot den
yndigste, men den fornuftigste, dydigste Kone; at De var
min Veninde i Ordets egentligste Forstand, det er at sige, at
min Lyksalighed var Dem vigtig; Nødvendigheden af daglig
at see Dem og høre Dem, følgelig daglig at bestyrkes i denne
Overbeviisning; Deres Forbud om ikke at reise bort og flye
Dem, hvoraf ieg sluttede, ieg ikke var Dem ganske lige*
gyldig; de sande Prøver paa det ædelmodigste Venskab, De
viiste mig; og den Kundskab, ieg havde om Deres Characters
Fasthed; alt dette nødte mig til at beundre og elske Dem meere
end noget andet i Verden. Naar man beundrer og elsker
noget i den yderste Grad, saa tænker, føler man intet andet,
og i tre Aar næsten daglig at omgaaes den elskede, uden
at røbe denne Forfatning, er umueligt, uden Undtagelse,
umueligt.
Ieg har vrævlet saa meget om dette tilforn, atiegmaatte
være inderlig vrævlelysten, om ieg vidtløftigere vilde her
kiede Dem med de evige Undskyldninger for min Kierlig*
hed. Det eeneste, hvormed ieg kan undskylde al mit forrige
Vrævlerie derom, er: at ieg dengang ikke troede, at kiede
Dem dermed.
Men hvor kunde ieg unge, i Verden uerfarne, maaskee
af Naturen temmelig dumme, fortryllede Sværmer drømme
om, at saa mange Fuldkommenheder skulde være foreenede
med den forunderligste Ulyst til at kiendes, og Modbyde*
lighed for den eeneste, der ganske lod sig henrive af dem?
Ieg er vækket af Drømmen. leg seer nu, hvor rasende
ieg har forvildet mig. Tilgiv mig det, Madame! De selv,
uden at vide det, dyssede mig i denne søde Slummer; De
selv, ogsaa maaskee uden at vide det, vækkede mig! Troe
mig, troe mig, at det var tilgiveligt, at ieg drømte! Vel
sandt, at ieg har forvoldt Dem megen Uroe, at ieg har giort
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Dem mange Øyeblikke kiedsommelige; men ieg ulykkelige
vidste intet deraf; ieg vilde saa inderlig gierne fornøye Dem,
i min Uskyldighed valgte ieg de galeste Midler, Beundring
og Kierlighed — ieg vidste ikke at de stødte Dem! Tilgiv
mig det! Herefter skal ieg være klogere, ganske efter Deres
Villie.
Endskiønt De selv saaledes har været Aarsag til alt
dette, har De dog aldeles ingen Grund til at bebreide Dem
det allermindste. Det var yderst urimelig, om De vilde be*
breide Dem selv; thi det var at bebreide Dem, at De havde
været, havde handlet, som De burde. Hvad kan De for,
at De er smuk, i mine Øine uudsigelig smuk? at De har
alle Gratiernes Yndigheder? at De har meer Kundskab, end
noget andet Fruentimmer i Verden kunde bære, og for*
skiønnes derved, fordi De har meer Forstand, sikkerlig,
sikkerlig endog af denne eene Aarsag, end noget andet
Fruentimmer i Verden har? at De er god og medlidende,
som en himmelsk Engel! Har ikke Gud og Naturen
givet Dem alle disse Fortreffeligheder, og var det deres
Pligt at nedbryde, eller tilintetgiøre dem? At De har
været saaledes bør De altsaa ikke bebreide Dem, uden i
Raserie; thi De har været, som De burde, og som alle
skiønne, fornuftige, dydige vilde være, hvis de kunde. Lige*
saa lidet kan De bebreide Dem Deres Opførsel imod mig.
Med den inderligste Overbeviisning veed ieg, at ingen for*
nuftig, dydig Kone kunde handlet i Deres Forfatning ander*
ledes. Ikke med Forstand; nei, men med forunderlig Viis*
dom har De vidst at nægte mig Gunstbeviisninger, uden at
bringe mig til Fortvivlelse, vidst at skienke mig disse, uden
at give mig mindste Haab. I denne Henseende, Madame!
kan De være stolt af at have handlet, som mere end Fruen*
timmer. Bebreid Dem ikke en Opførsel, herlige, himmelske
Kone! som alle fornuftige, naar De kiendte den, maatte be*
undre! Dersom De havde været lidt mindre kierlig imod
mig end De har været — ved den levende Gud! ieg havde
ikke længer været i Live!
Ieg vilde vist ikke berøre dette, Madame! thi De trænger
ikke til mine Lovtaler; dersom De selv ikke havde opfordret
mig dertil, ved at giøre Dem Bebreidelser. Intet, intet af
alleting har smertet mig saa meget. leg raser af Pine, naar
ieg tænker derpaa. Hvor ubeskrivelig foragtelig maa ieg
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være i Deres Øyne, naar De kan fortryde de faa Gunst*
beviisninger, De har skiænket mig, mig, som De vidste nød
ingen Lyksalighed uden af Deres Haand, mig, som De vidste
bortgav heele Verden for et Kys af Dem? Og for den Virk*
nings Skyld disse smaa Domme giorde paa mig, kan De
dog ikke fortryde dem. Den eeneste var. at ieg blev glad
og munter og virksom — og, virkelig, Madamel — bedre.
Vilde De da saa nødig haxæ dette? Jeg troer aldrig nogen*
sinde, at have givet Dem Anledning til at frygte, at de
giorde mig dristig. Spørg Dem selv, Madame! om ieg ikke
har omgaaedes Dem med den samme Ydmyghed, med den
samme Ærefrygt, Undseelse, og Tilbageholdenhed, den sidste
Dag, som den første. Sikkerlig! Thi min Agt for Dem,
Madame! trættes med min Kierlighed om at overgaa hin*
anden i Yderlighed.
For at retfærdiggiøre Dem fuldkommen for Dem selv,
Madame, maa ieg tilstaae, at ieg aldrig har troet, De elskede
mig. Og intet har bidraget meer hertil end netop Deres
Gunstbeviisninger. De har været alt for kolde, alt for
tvungne til at smigre mig med andet end Deres Medliden*
hed. Men ieg har haabet det — Dog ieg vil ikke meere
trylles i Erindringen om disse salige Drømme. Det er forbi!
ieg haaber ikke meere.
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AF DAGBØGER OG BREVE 1789- 90.

1789.
Lørdagen den 5te September.

Med løse Matros^Beenklæder, med en tynd Silkevest over
Nattrøien, med to Bælter og et Lommetørklæde om Livet,
og adskillige Bøger, min Collet og min Frakke, hængende
over Alpestokken, paa Ryggen, dandsede jeg efter Maaltidet
ned fra Unterseen til Broen ved Enden af Thunersøen. Det
var skiønt Veir; og den heftige Spadseregang fra Lauterbrun*
nen havde sat alle mine Livsaander i Bevægelse. Solens
Straaler dandsede med lette Skyer omkring paa Biergtoppene,
om den stille bølgende Søe; snart forvildede de sig i Viin*
haverne, snart boltrede de ned i Engene, snart badede de sig
med Fieldspidserne i Søen. Ekko gientog fra de romantiske
Kløfter de enkelte Toner, Naturen lokkede fra mit fulde
Bryst — frie, som Gletschinen, der strømmede, løst af Isens
Baand, giennem Dalen, — modig, som den Frie, og stærk,
som den Frie og Modige, kom jeg til den besqvulpede Kyst,
ved hvis Bred Gondolen ventede mig. See! da sprang plud*
selig en Pige frem bag et Træe foran mig! Let, som Daphne,
i Flugten for Apolio, hoppede hun over de rullende Stene,
hen i Engen — dens skalkagtige Fugtighed nødte hende til
at hæve mere det Flagrende, som Vinden i hendes Fartikke
noksom hævede, og forraadte de nydelige Been, som bare
hendes deilige Krop. Amor vilde, for at spille mig et Puds,
at hun paa hendes hemmelige Flugt, skulde tabe en Handske.
Hun maatte vende sig om, for at tage den op igien; og jeg
fik derved et Ansigt at see, som Seline allene seer skiønnere,
naar hun rødmer ved sit Billede i Bækken.
Nu forsvandt hun i en lille Hytte, som hendes jomfruelige
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Nysien (Amor veed hvori den bestod) helligede til et Tem*
pel! Vee den Vanhellige, som vilde stræbe at kige bag dens
hellige Forhæng, og see hvormed Gudinden nysiede! Jeg
tænkte ikke derpaa, eller lod i det mindste for mig selv, som
om jeg ikke tænkte derpaa — sikkerligen en endnu større
Fortieneste; thi der er intet Ondt i at vide somme Ting, det
Slemme bestaaer kun i, at lade, som man veed dem. I dets
Sted gav jeg mig, saa længe hun var borte, Tid til at under*
søge, om hun var et jordisk eller himmelsk Væsen — om
det virkelig var Venus selv, eller een af hendes skiønneste
Døttre. Jeg blev enig med mig selv om, at hun virkelig var
en Jordborgerinde (man troer saa let det, man ønsker!) —
og en gammel ærværdig Mand, som lod til at have fulgt
hende herned til Strandbredden, bestyrkede mig i min For*
modning. Hvilke Følelser bestormede nu mit Hierte! O!
hvad er alle Naturens øvrige Mirakler mod et deiligt Fruen*
timmer! Hvad er dog Jomfruen selv, i hvis Sneebarm mit
Øie den forrige Dag med saa megen Vellyst nedrullede, mod
en levende Evadatter! Og i saa lang Tid havde jeg und*
været Synet af Jordens første sødeste Tryllevæxt — Jeg havde
intet Savn følt i alle de forrige Dage; men nu følte jeg, at
dette Savn var der, og at jeg blot ikke havde fornummet
det; nu fornam jeg det i det Øieblik, det svandt!
»O! Amor! milde Amor! ti tusinde nye Offere skal jeg
bringe dig i nye Længsler efter min Seline, hvis du bringer
mig dette hendes Aftryk nærmere!«
Han hørte mig! —
Hun kom ud igien efter nogle Minuters Ophold — og —
hvor bævede, hvor bankede mit Hierte hende imøde, i det
hun hoppede hen imod mig, og sagde med den livligste
Utvungenhed af Verden: »Je suis bien charmée de me pou*
voir embarquer avec Vous!« — Jeg kunde neppe besvare
denne Compliment; jeg bukkede mig, rødmende, ned, og
saae paa mine Beenklæder, slængte min Stokbylt fra mig,
for at faae et rankere Udseende, ærgrede mig over, at Moltke
og Becker, der stode ved min Side, maaskee havde mere
Deel i Complimenten end jeg, da de saae ikke slet saa vildt
ud, og takkede Gud, at jeg havde faaet mit 12 Dage gamle
Skiæg afsavet i Unterseen.
Vi indbordede os.

Paa tvende Bænke i Gondolen, med
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et smalt Bord imellem, sad den Yndige, den stumme røde
Mand, og den ærværdige Gamle; og lige over for mig,
Becker og Moltke. Hun sad mig saaledes nærmest, vel ikke
ved min Side, men saa tæt over for mig, at hendes Fødder
ikke sielden maatte hvile paa mine, som jeg af den Aarsag
og holdt saa stille, som muligt, paa det at hun kunde troe,
det var Bordfødderne. Hun gav sig strax i Samtale med
mig paa Fransk. Jeg pluddrede saa godt, som jeg kunde.
Vi talte om Jomfruen. Jeg sagde, det var mit Yndlingsbierg,
talte med Henrykkelse om dens sneehvide Hals, og saae paa
hendes — om dens yndige Liv, og saae paa hendes — om
dens nysselige Fødder, og listede mig til at lade et Blik
smutte ned under Bordet — om dens rene himmelske Dragt,
og saae paa hendes, om dens blaae Skyesløifer, og saae paa
den blaae Silkesløife, hun havde paa Brystet — og lagde til,
at Alt var fuldkommen jomfrueligt. »Hendes Ynde, Uskyl*
dighed, Renhed og Kydskhed,« endte jeg, »giver hende fuld*
kommen Ret til det søde Navn, hun bærer,« og bukkede
mig ved Slutningen af Perioden, som om jeg henvendte
Complimenten til hende. — »Oui! Elle est extremement in*
nocente, elle ne se laisse jamais monter — —« Det Naive i
denne Replik slog paa eengang baade mit ætheriske og sublu*
nariske Væsen, men med to yderst forskiellige Slag. Gud*
inden forsvandt aldeles; dette opvakte en ubehagelig Følelse
i de finere Dele af mit elskende Jeg; men Evadatteren blottede
sig; og dette kildrede de sandseligere. Der løb tusinde Ideer
mod hinanden (fem Hundrede mod fem Hundrede) giennem
min Siæl, i eet Øieblik; jeg fik ikke Tid, til at komme efter
hvad de egentlig sloges om, end sige, til at skille dem fra
hverandre. I denne tvivlsomme Forfatning greb jeg et Mid*
del (som ogsaa af alle mulige sikkert var det bedste, for at
løse Knuden) »Madame est apparemment fran^oise?« spurgte
jeg. »Non, Monsieur, je suis de Berne« — — Paf! der laae
med eet alle de sandselige Ideer! Ved dette Svar, som ved
een eneste Salve, gik det dem, som vor von Tyboes Solda*
ter: »Die ganze Armee war auf einmahl ruineert!« — »Oui!«
raabte alle de seirende, »Elle est tout a fait innocente, Elle
est absolument inaccessible! Elle est inabordable! Elle est
chaste et pure! Elle est l’innocence personnifiée! Elle est
La Vierge vivante — — car: Elle n’est pas Parisienne!!!«
Jeg mærkede paa den Fryd, denne Triumph opvakte i min
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Siæl, hvad jeg rigtig nok ofte før har mærket (men aldrig
mere mig selv overtydende) at jeg dog er meget meer aande*
lig, end kiødelig. Rigtig nok maa jeg bekiende, at min Siæl
stiller i slige Tilfælde en ligestor Armee af begge Slags Ideer
og Følelser paa Benene; men det er kun i Henseende til
Antallet, ikke i Henseende til Styrken eller Rustningen. De
sandselige Følelser ere svage, slet bevæbnede, og lidet øvede
— de aandelige derimod ere stridvante, veludrustede Helte;
og løbe derfor altid af med Seieren.
Det fornøiede mig endnu i en anden Henseende, at min
yndige Gienboe var Schweitzerinde. Hun forstod altsaa
Tydsk, og paa denne Sprogvei gaaer min Tunge dog lidt
bedre, end paa den franske, hvor den snubler uophørlig —
en ærgerlig Omstændighed, især naar den gaaer i Selskab
med en Dames. Jeg udbad mig derfor og, saasnart jeg havde
faaet denne Underretning, at maatte forklare mig i dette
Sprog, hvorved jeg tillige vandt den Fornøielse, at høre hende
tale sit Modersmaal. Hun opfyldte strax min Begiering, og
nu blev Samtalen mere fri og levende; Replikerne bølgede
sig lettere i hinanden, hendes og mine løbe med lige Hur*
tighed, som den hvide og sorte lisbæk, efter at have forenet
sig ved Zchweilutschinen. Vi talte om Naturen paa sin
Throne, Naturen i Schweitz — om Naturen i sin Hytte, Na*
turen i Schweitz — Naturen i sin Pynt, i sin Negligee, i sin
Dands, i sin Slummer — Naturen paa Biergtoppene, i Dalene,
mellem de styrtende Vandfald og de letsusende Aaer. Vore
Følelser derved, vore Meninger derom samlede sig; de smel*
tede i hinanden, som Regnbuens Farver; vor Underholdning
var en harmonisk henrislende Flod, i hvilken de Andres, den
ærværdige Mands, Moltkes og Beckers, Anmærkninger gøde
sig, liig tre, Strømmen forøgende Bække. Ligeartede Ideer
samle sig med ligeartede; men modartede fremkalde ogsaa
ofte modsatte — saaledes gik Samtalen ofte over fra Schweitz
til Meinerss Breve derover — fra Naturen i Staubbach til den
Gøttingske Professor. »Opposita juxta se posita magis elu*
cescunt.« Ogsaa herover mødte vore Meninger hinanden
med Favntag. De havde Professoren midt imellem sig — og
knuede ham jammerligen. Jeg forelæste hende og den smukke
ærværdige Mand det paa Meiners anvendte Sted af Lavater
i min Dagbog. Det morede dem. Den nye Udgave af hans
Breve kiendte de ikke; jeg tog den frem og læste hans ufor*
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skammede Fortale dertil, som opvakte en almindelig Latter.
Jeg forelæste adskillige Steder i Bogen, som jeg havde Tvivl
om — og den gamle Herre, som jeg fandt en særdeles smag*
fuld, oplyst og tænkende Mand, overbeviste mig om, hvad
jeg ikke var utilbøielig til at troe, efter det Urigtige, min
egen Erfaring havde opdaget — at de vare aldeles falske.
Det er vist, at Schweitz i Meiners har fundet den elendigste
Beskriver, man kan tænke sig. Hans Domme over Bern,
Basel og andre Steder, hans fremfusende dictatoriske Slut*
ninger, hans Sammenligning mellem Staubbach og Reichen*
bach — mellem lisstrømmen og Rhinfaldet — hans Beskrivelse
over de mageligste Veies Farlighed og Møisomhed — kort
sagt: det meste af hans to Tomer, som ikke indeholde Be*
skrivelser over Maaltider, dem han i Almindelighed ret godt
bedømmer — er saaledes, at man skulde lettelig falde paa,
naar man reiser efter ham, at han aldrig havde været paa de
Steder, hans Pen vanhelliger. Men Mange bedømme siettere
det, de see, end det, de ikke see. Vi morede os usigelig over
Kobberstykkerne i hans vigtige Bog, der fuldkommen svare
til Texten — ogsaa deri, at det er umuligt i dem at gien*
kiende de Steder, de skulle forestille. Den Idee, at bringe
Hasli*Dalen medWellhorn, Wetterhorn, Mettenberg og Eiger
paa en Vignet af to Tommers Længde og Bredde, kunde vi
ikke noksom beundre. Mon Herr Professoren ikke hermed
har villet give General Pfyffer et Vink om at miniaturere sin
Plan, og udbilde Schweitz en relief paa en Ring eller Snuus*
tobaksdaase?*)
Vi talte siden om Frihed og Eiendom, om Folkeaand og
♦) Udsigten til Nidau (for at nævne enkelte af de mange Urigtigheder)
er artig nok, naar man undtager, at Vandet i Bielersøen virkelig er
klarere end Kysten, som her synes at være giort saa lys, blot for at
kunne vise des tydeligere Hr. Forfatteren i hans lukte Vogn.
Staubbach seer ud paa Professor Meiners s Vignet, som et langt
Stykke vaadt Linned, man har hængt op at tørre (see hans meget
poetiske Lignelse Pag. 19) men saaledes har Hr. Aberti ikke fore?
stillet den — og endnu mindre Naturen. Intet kan være afskyeligere
urigtig, end Behandlingen af den underskiønne Egn om Præstens
Huus, naar jeg undtager Behandlingen af Staubbach selv, Klippen,
hvorfra den nedstyrter, og det Væsen i Baggrunden, der skal fore?
stille Gletscheren.
Grindelwald?Gletscheren synes ikke i Naturen, men vel hos ham,
som en Samling af illumineerte Nathuer.
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den sidste ærefulde Revolution i Frankrig. Den Forstand
og Vittighed, hvormed hun, saa utvungen, fruentimmerlig
beskeden, og gratielet talte og taug om alle disse Ting, hen*
rev mig aldeles; jeg fandt i hende det yndigste, tænksomste,
vittigste Fruentimmer, jeg nogensinde kunde møde paa min
Vei giennem Europa — jeg gienkiendte i ethvert af hendes
Træk, i alle hendes Gebærder, i hvert af hendes Ord, i hendes
Smiil, i hendes Taushed, i hendes hele Gestalt og Væsen —
den samme Natur, hvis Moderlighed i Charlotte, Sybille,
Julie, Marie, Philippine har dannet sine Mesterstykker; og
jeg fandt for første Gang (hvad jeg havde troet umuligt)
deres Aftryk i en Jomfrue — kort: en anden Seline. — Man
kan altsaa let forestille sig, at jeg paa Thunersøens Bølger
vuggedes i Vellystens Favn, og saae de yndige, afvexlende
Kystkrandse omkring den giennem en Trylletaage, der, ved
at indhylle dem for min Forstand, bragte dem mit Hierte
nærmere. Af alle Naturscener paa min hele Reise er der og
derfor ingen, jeg mindre kan beskrive, fordi der er ingen,
jeg, meer beruset, inderlig har følt. Det Hele svæver i salig
Giands med de meest levende Farver i min Erindring, men
alt for nær om mit Hierte til ikke at blive der ligesaa skiult,
som bestandigt. Jeg nenner ikke at myrde dette indvortes
levende vellystige Billede, ved voldsomt at udpine det stykke*
viis paa Papiret. Hvert Ord beskadiger det, og den vidt*
løftigste Beskrivelse vilde dræbe det aldeles. Den velsignede
Gamle giorde mig opmærksom paa et Vandfald, der styrter
ud af Bratenbiergets bratte Klippefod paa høire Haand, hvor
Eremiten, efter hvem Bierget har sit Navn, har boet, om
hvilken Helgen det almindelige Sagn fortæller, at han har
været den første Religions*Reformator i Schweitz. Vandfaldet
er skiønt, og falder fra en betydelig Høide ned i Søen. Paa
den anden Side trak Stockhorn og Niesen, to der i Egnen
herskende Bierge, min Opmærksomhed i nogle Minuter til
sig, især det sidste, hvis spidset*regelrette Triangelform gien*
kaldte mig Boxhornets fra Lucernersøen. Kysterne paa begge
Sider ere frugtbare paa afvexlende Natur* og Culturskiøn*
heder — snart steile bekrandste med Skove, snart ophøiede,
skraae, beprydede med Viinhaver, snart udbredte med fast
umærkelig Hæven, bestrøede med alle landlige Fortryllelser.
Det, der fortrinligst udmærker Landtoningen fra Thunersøen,
fremfor alle de øvrige Søers, jeg har seet, er en vidtud bredt,
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langsomt op mod Foden af Niesen bugnende Landstræk*
ning af sidste Slags, hvis øverste Rand er kronet med en
Kirke, i Skyggen af Biergpyramiden. Det simple Landlige,
hvorover Synet flagrer i denne Udsigt, opvækker en stille,
rolig Følelse, som man, i det Øieblik den inddysser Siælen,
neppe vilde bytte bort mod den meest prægtige, glimrende,
majestætiske Scene. Den Yndige giorde mig opmærksom
paa Solens Nedgang bag Bierget, og de sidste Straalelys,
dens mandige Herlighed viftede til denne Egns jomfrueblide
Skiønhed — og jeg saae med inderlig Fryd, hvorledes den
med det samme, kyssende, bestraalte hendes beundrende
Læber.
Vi vare neppe komne det saakaldte Næsernes Forbierg
forbi, før et dundrende Tordenslag bebudede os en pludse*
lig Sceneforandring. Det begyndte at regne. For at hindre
Draaberne fra at fugte for meget hendes tynde hvide Dragt,
ophængte jeg min Frak, som et Gardin, saa langt den kunde
strække sig, foran Aabningen i GondoLLukket, hvor Vinden
kom fra — og blev siddende, saa tyndklædt jeg var, forden
Aabning, den ikke dækkede. Jeg blev paa denne Maade
giennemblødt af Regnen paa den ene Side; men havde den
Fornøielse, at have beskyttet hende nogenlunde derved. Imid*
lertid, da det blev ved at regne stærkere og stærkere, og det
paa den Side, hvor hun sad, var mindre tæt, forandrede hun,
efter vor Begiering, Plads, — og — Tak skee dig velsignede
Regn! — nu kom hun til at sidde tæt ved min Side. Saa
lykkeligt et Eventyr har jeg endnu ikke havt paa min hele
Reise; thi hvad var dog Costheimerinden selv, og den franske
Marie med Barnet, og Vindue*Dronningen i Aarau mod hende!
Det var en ny Iris, fremledt af fortuna pluvia, hvis Yndig*
hed overgik alle de Andre. Jeg havde det Held, et Par
Gange at kunne vise hende min ivrige Opmærksomhed. Da
Regnen var stærkest, lagde Skibsfolkene, som intet Dække
havde over sig, i Land, og gik op i et lille Huus, medens
vi bleve siddende, fordybede i vore Samtaler. Hun yttrede
Lyst til at drikke — vips foer jeg op, gik ind i Huset, fik
en Flaske og et Glas, pompede Vand i Flasken, og ilede ned
til Baaden, hvor jeg, bag ved hende paa Landbredden,
skienkede for hende, medens hun drak.
Lidt efter lidt begyndte jeg ved Seiladsens Ende, at føle
Virkningen af min anden Ridderartighed: Savnet af min Frak.
Gemt og Glemt. II.

4
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Jeg var giennemvaad paa den ene Side. Den stille Sidden
i den fugtige Kulde piinte mig. Jeg fik ondt — og i det
Øieblik, vi stege i Land, befandt jeg mig saa yderlig slet, at
jeg nær ikke havde vundet op til Thun, hvor vi alle toge
ind i Korset. Jeg var hvert Øieblik i Begreb med at be*
svime — og maatte strax gaae til Sengs. Jeg overtænkte her
min ubeskrivelige Lykke paa denne min eventyrlige Reise.
Da vi stege i Land, fortalte den fremmede gamle Herre mig,
at dette Fruentimmer var en Frøken v. Haller, en Datter*
datter af den store Haller — og jeg kom siden efter, at den
gamle Herre selv hverken var meer eller mindre, end Herr
Schultheisz Zinner. Alle Verdens Adresser havde ikke kunnet
give os en saa naturlig og behagelig Adgang til den vigtigste
og bedste Familie i Bern, som Tilfældet nu gav os, ved at
bringe os i samme Baad fra Neuhaus til Thun. Vi bleve
og med yderste Venskabelighed indbudne, og de giorde alle*
rede adskillige Planer, til at giøre os vort Ophold i Bern saa
behageligt som muligt.
Det var mig alt for utaaleligt, at blive i Sengen, og und*
være hendes Selskab ved table d’hdte om Aftenen — jeg
muntrede mig altsaa op, saa godt jeg kunde, klædte mig paa,
og gik ned at spise. Hvor kildrede mig den Uroe, hun lod
sig mærke med over Følgerne af min Forkiølelse. »Ich fiirchte,
dass ein Theil von Ihrer Reisebeschreibung dadurch verlohren
gehen wird,« sagde hun.
Vi satte os. Der vare to Engellændere, en Franskmand,
og en anglo*frankeert Schweitzer ved Bordet med; de vare
alle meget høirøstede, og talte om Biergene i Schweitz, som
om en Pudding. Vi kom alle i giensidige Smaadisputer (Alt
paa Fransk) om Udsigterne fra Toppen af Biergene om Staub*
bach, som de paastode, Vor Herre ikke havde spædt nok,
o. s. v. Frøken Haller yttrede den Mening, at Biergene
indeholdt Kilderne til den meste Velsignelse i Schweitz; og
jeg lagde til: til den meste Fortryllelse. »Pour moi,« sagde
den Fremmede, »je crois que le Diable a planté ces maudites
montagnes pour tourmenter le Genre humain.« — Et myrdende
Smiil fra hende og en pludselig Taushed paa min Side var
Svaret herpaa. Da Personen, der havde sagt ovenanførte
Stærkhed, blev ved at forbande Biergene, sagde hun: »maisr
Monsieur, pourquoi done avez vous vous donné tant de
peine pour monter le Stockhorn?« »Oh I« svarede han, »seule*
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ment pour pouvoir dire, que je l’ai monté.« Hun vendte sig
med et Smiil til mig, som for at spørge mig, hvad jeg syntes
herom. — »Pour le pouvoir dire,« sagde jeg høit, »je le
trouve une raison extrémement indigne et miserable — pour
le pouvoir dire seulement, je ne fais jamais deux pas.« Sel*
skabet kedede os; jeg mærkede tydeligen, at det og kedede
hende; hun stod og, saasnart hun kunde, op fra Bordet, og,
saasnart vi kunde, fulgte vi. Vi aftalte om Aftenen at staae
tidlig op om Morgenen, for at følges ad til den høie Kirke*
gaard og Thunerslottet, hvorfra der er en særdeles prægtig
Udsigt — og siden reise sammen til Bern. Da jeg indvendte,
at hun kiørte, og vi red og gik, svarede hun: »01 ich werde
oft absteigen und mitgehen.«
Saaledes endte sig denne herlige Dag. Hun forsvandt —
vi gik i Seng — jeg sov slet om Natten, kom for silde op
— og da jeg saae ud af Vinduet, kom hun ene, fuldt paa*
klædt, tilbage fra sin Morgenpromenade. Vi erindrede og
nu, at Spazier havde sat os Stævne her, og maatte altsaa
blive tilbage. Vi toge Afsked med hende og hendes ær*
værdige Ledsager; og gik, halv tungsindige, tilbage til vort
Værelse, for at bie paa Spazier. Klokken henimod 10 fløi
han ind ad Døren i vore Arme. Vi nøde Glæden af hin*
andens Gienfindelse kun i to Timer, da Torveskibets Be*
styrer afhentede os ned til Broen. Han fulgte os med gien*
tagne Omfavnelser, indtil den aabne Baad, hvori vi, med en*
deel Pærer, Høns, Kalve, Bønder og alleslags Sælgersker, bleve
indpakkede, gled fra Broen, og den piilflyvende Aar bragte
os hinanden af Syne.
Farten i Torveskibet, paa Aaren fra Thun til Bern, var
overmaade pudseerlig. Der blandte sig ikke mindste Fruen*
timmer*Eventyr deri; men forresten var den ti Gange mor*
sommere end Farten i Torveskibet fra Frankfurt til Mainz.
Egnen, som Floden giennemlynede med os, lader sig ikke
beskrive. Den overordentlige Hurtighed, hvormed man for*
andrer Standpunct uophørlig, forhindrer Billedet af de forbi*
flyvende Objecter fra at fæste Rødder i Hukommelsen. Man
føres afsted, som Don Quixotte og Sancho Pansa paa den
fortryllede Hest, og seer tusinde skiønne Ting; men det er
ikke givet enhver, som Sancho, at beholde dem, indtil de
fineste Smaating. Jeg, for min Part, vover ikke at beskrive
et Land, som jeg er kommen igiennem å vol d’Oiseau. Man
4*
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har meer Fornøielse end Nytte af saadan en Reise. Man
vaagner op ved Enden deraf, som af en Drøm, og troer
neppe sine Sandser, naar man seer, hvor vidt man er kommen
i saa kort en Tid. Vi strandede imidlertid tre Gange, og
havde nær sidste Gang aldrig kommet løs igien — al Umage,
for at faae den overladte Baad flot, lod til at være spildt;
og vi belavede os paa at svømme i Land paa dens sønder*
slagne Bræder, Æble* og Hønse*Kurvene. Den var saa fuld*
pakket af Sække, Kurve, Pakker, Mennesker og Qyæg, at
Styrmanden maatte staae med det ene Been i en Pæretønde,
og det andet paa en stærk Æblesælgerskes Knæe — Stavre*
ren foran var ikke meget bedre faren — han fik med stor
Nød puttet det ene Been ned mellem Relingenogen Lægte,
og lod det andet hænge udenfor. Understyrmanden, eller
hvad han var, den tredie Skibsmand, maatte tage sine Buxer
af, og for det meste gaae giennem Strømmen, holdende sig
fast ved Baaden. Mufti laae i Kiølvandet, og jeg stod ved
Hiælp af min Alpestok næsten hele Tiden paa Relingen.
Bonifacius maatte holde Forelæsninger for dét smukke Kiøn
i Skibet, for, til Belønning, at kunne smutte snart i den Enes,
snart i den Andens Hønsekurv. Denne Bonifacius er den
fuldkomneste Sancho Pansa, man kan tænke sig. Han spiller
og, hvor han kommer, Hovedrollen, og morede her det hele
Selskab fortræffelig med sine Ordsprog, Indfald og Hanegal;
ligesom jeg, urost, heller ikke bidrog lidet til den støiende
Glæde, der herskede ombord, ved mine mangfoldige tydske,
franske, engelske og danske lystige Sange. Jeg har og herfor
faaet en Compliment af Bonifacius i Dag, som smigrede mig
næsten mere, end alle Recensionerne over mine comiske For*
tællinger. Han fortalte mig, hvor han selv og de Andre om*
bord havde forundret og gottet sig over min Lystighed. Jeg
havde selv mærket endeel af denne Virkning paa Gemytterne;
iblandt Andet lod en gammel, vanskabt Bedstemoder i Baaden
til at være bleven synderlig indtaget af min Matrosstemme;
thi hun bød mig hvert Øieblik Snuus og umodne Pærer,
som jeg med megen Taknemmelighed modtog, og stræbte at
giengiælde med Priser af min Daase, da det, hun gav mig,
virkelig var det Nydeligste, hun havde.
Der var imidlertid En ombord, som ikke syntes om min
Sang — uagtet jeg ikke er kommen efter, at han var Sanger
selv. Men han var overmaade gudfrygtig, og de Gudfrygtige
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ere undertiden værre, end Bassisterne. Han var lidt skiev i
den øverste Deel af sit Legeme, havde meget tynde Been,
og et saa yderst utydeligt Ansigt, at han, for dets Lineament
ters Skyld, gierne kunde være bleven baade Professor og
Bisp og Konge her i Verden. Men nu lod det til, som om
Skiebnen havde, til Trods for Naturens ordentlige Gang,
ladet ham blive staaende ved en Rottefængers Embede. Denne
Lykkens sieldne Egensindighed havde dog ikke saa reent
nedtrykt hans til høiere Poster æltede Væsen, at han jo
endnu havde ikke allene al en Rottefængers Værdighed i sin
Mine og Anstand, men endog noget Mere, der bedre kan
sees end beskrives. Da vi kom paa Grund, raabte han over*
lydt, at min ugudelige Sang var Skyld deri — og hviskede
til sin Sidekammerat, der igien hviskede det til en Æble*
kone, der igien tiskede det til Bonifacius, som igien sagde
det til mig: at slige Hedninger burde kastes over Bord, der
sang paa saadanne Farvande, hvor enhver Christen burde
bede. Han udstødte bestandig, saa længe vi vare paa Grunden,
adskillige Anathemata over mig, der imidlertid ikke lode til
at giøre mere Virkning paa Parterret i Baaden, end en vis
Mands Epigrammer paa Parterret i Kiøbenhavn.
Søndagen den 6 September.

Opad en lukket Trappe, af 180 Trin, stege vi op fra Aaren
til Byen Bern, der ligger betydeligt høiere, end Floden. Fra
Skibet havde Staden ikke taget sig saa prægtigt ud, som jeg
havde ventet; men da vi vandrede giennem dens deilige
Gader til det brillante Vertshuus »i Falken«, kunde vi ikke
andet, end beundre dens smukke offentlige Bygninger, den
skiønne gothiske Kirke, og de herlige Arcader. Reenlighed
er characteristisk ved Bern.
Min første Gang fra Vertshuset var til Posthuset — men
forgieves; der var intet Brev!
Det var Søndag og Communiondag; og derfor var alt sort
og stille. Hr. Schulteiss (Præsident) Zinner besøgte os in
pontificalibus, og indbød os at drikke Thee hos sig om Efter*
middagen, og dernæst besee Promenaderne. Efter et langt,
stort og kedsommeligt Middagsmaaltid ved table d’hote, gik
vi Kl. 4 om Eftermiddagen hen til Zinner; men Frøken Hal=
ler var der ikke. Derimod ledsagede han selv, tilligemed
hans to Sønner, os igiennem Staden, udenfor Porten, over
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den nye Bro; og vi fandt denne Spadseretour ubeskrivelig
deilig. Over den dybt nedenunder flydende Aar seer man
Marker, Enge, Høie og Skove i den yndigste Afvexling, og
ud over disse det uhyre Biergamphitheater, bag hvilket igien
hæve sig de herfra i al deres Herlighed fremstikkende lis*
bierge. Udsigten her er den skiønneste, nogen schweitzersk
Bye har, og der mangler Intet, for at giøre den fuldkommen,
uden en Søe. Byens Beliggenhed er den sande for Schweitzes
Hovedstad — Landets Grændsebierge begrændse dens Udsigt;
og fra intet Standpunct har jeg seet Biergene saa prægtige,
som fra dette. Det var en deilig Aften. Vi kom hiem til
Zinners, og tilbragte Tiden med physiske, chemiske og ana*
tomiske Samtaler; men jeg følte mig syg, da jeg forlod Sel*
skabet, og blev siettere og siettere.
Mandagen den 7de September.

Jeg var yderlig slet om Morgenen efter en særdeles urolig
og smertefuld Nat. Jeg havde en Følelse i alle mine Lem*
mer, som om de vare møerknuste, og ved mindste Bevægelse
af mine Been fik jeg Krampe. Jeg havde, da jeg ikke kunde
sove,* havt Tiid nok den hele Morgenstund til at overtænke
min tunge Skiebne midt i ålle andre Livets Behageligheder
bestandig at maatte undvære den, uden hvilken disse føles
slet ikke, eller i det høyeste, kun halv — Sundhed. Jeg blev
tungsindig og utaalmodig og knurrede mod Forsynet. Jeg
lovede hemmelig for mig selv, at udsætte herefter mit Liv
paa den øvrige Reise for alle muelige Farer, da der intet større
Held kunde vederfares mig, ehd at tabe det.
Men Erindringen af mine nydte Glæder, den levende Erin*
dring af min Skabers faderlige Godhed, i at forunde mig disse,
frembrød i sin fulde Morgenrøde og adspredte disse sorte
Skyer i min Siel — saa at alle mit Hiertes mørke Følelser
overgik i lys Tak for det jeg havde nydt, om jeg end ikke skulde
nyde meere. Jeg skammede mig over min Knurren, fortrød,
den — og afbad den. Alle Lidelser bør den viise bære taal*
modig; men af alle ingen meer, end dem han har paaført sig
selv. Og er jeg ikke selv aldeles Skyld i min nærværende
i min nu paa siette Aar vedvarende pinefulde Sygdom? Er
den ikke en naturlig Følge af egne Daarligheder — af utidig
Overspændelse af mine umodne Siels* og Legemskræfter, af
uforsigtig Omgang med min spæde Styrke — af den dyre
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Lyst til at ville være meer end andre Mennesker? Eet Aars
Bod og Bedring er ikke nok til at afsone disse Misgierninger.
Taalmodig bør jeg vente paa Helbredelsen i ligesaa lang Tid
i det mindste, som jeg har anvendt paa at paadrage mig Syg*
dommen.
Halvdød slæbte jeg mig i Selskab med Moltke omkring i
Byens fornemste Gader . . . Spadseregang paa Hovedkirkens
høye prægtige Terras — Stedet og Inscriptionen hvor Præsten
med sin Hest var styrtet ned. Meinerss dumme Raisonne*
ring herover.
Anden Gang i Boghandlingen. Fiin og artig Mand —
Boghandleren — Megen tydsk og næsten al fransk Litteratur.
Ogsaa nogen dansk. Leiebibliotek — Læseselskab. Børs
under Arcaderne — Prægtig romersk Hovedgade. Fruen*
timmerne paa Tralværk i Vinduerne. Stadens fortrinlige Reen*
lighed.
Kiøbte Bourrits fortreffelige Værk f. 2 Rdl.
„
Dictionnaire de la Suisse. . . 2 Rdl.
saae Coxe i Boghandlingen, en Broder af William Coxe.
Vrimmel af Franske i Bern. Indbydelse til Hr. Meimoth,
Landvogt paa Landet, å Table d’Hdte, som sædvanlig.
Hen til Præsidenten Hr. Sinner om Eftermiddagen. Petri*
ficationer, Kobbere og Palæotypa. Endelig kom hun. Som
Landskabet ved Solens Opgang, saa Selskabet, da hun kom.
Flere Damer. Begge de gifte Døttre af Præsidenten yderst
behagelige Koner. Hans Sønnekone, hvis Mand er Officeer
i Holland, herligt Fruentimmer. En anden Frøken Haller.
Hans Søn, en Hr. v. Haller, han selv, og vi mellem disse
Damer. Forslag om Spil — Afslaaet aldeles af mig. Sel*
skabet elskede det ikke heller. Bonifaz havde fortalt Mi*
rakler om min Sang. Moltke og Becker røbede min Viise*
rigdom. Plagen om at synge danske National*Viiser. Min
Forlegenhed. Jeg sang altsaa for at beviise, jeg ikke kunde
synge, Liden Gunver — optagen med Henrykkelse — Schlaf
siisser Knabe — ligeledes — In einem Thal — Wenn hier
nur kahler Boden wår — hele Selskabets ubegribelige Bifald.
Jomfrue Hallers Behag. Frue . . . s Sang ret nydelig. Maatte
hielpe hende med Das ganze Dorf versammelt sich. — For*
slag til Pandteleeg — optaget med Glæde. Uglelegen eller
Giettelegen med Raad og Ønsker. Moltke sad først. Vittig*
heder paa Vittigheder. Jeg valgte en Hund. Det var mig
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umueligt at giette een eneste, saa smigrende vare alle Sen*
tenserne, da jeg umuelig kunde giette paa Damerne. Frøken
Haller gik omkring og samlede Bemærkninger over mig.
Een vilde have mig bestandig til Fører — en anden til
Skiødehund — en tredie vilde binde et rødt Halsbaand om
min Hals og føre mig rundt omkring i Byen — en fierde
vilde gierne høre mig giøe — en femte ønskte at jeg evig
vilde blive min Førerinde troe etc. En anden Dame valgte
sig et Stykke hvidt Papiir. Jeg ønskte, at detteStykke vilde
foreene sig (hun sad skilt fra de andre) med de andre Stykker
i Selskabet for at udgiøre den skiønneste Bog jeg kiendte.
Becker valgte sig en Lämmergeier — bittre Vittigheder —
Frøken Haller en Sommerfugl d. e. Frue Zinner ønskte hende
en Sommerfugl til Elsker. Ubeskrivelig Moerskab. Nu kom
Pandtløsningen. Frøken Haller havde Assistenzhuset. Becker
dømte først — og begik en Sottise, som giorde Moltke og
mig saa undseelige, at vi ønskte os tusinde Mile bort af
Selskabet. Han dømte, at hvis det var en Mandsperson,
skulde han falde paa Knæe for hver af Damerne og udbede
sig af hver i det mindste et Kys paa Haanden. Det var
hans eget Pant. Han nærmede sig udelicat Frøken Haller.
Hendes Rødmen, Forlegenhed og Vrede, da han blev liggende
og insisteerte — Jeg dømte siden: var det et Mandfolk,
skulde han pakke sig ud af Stuen, var det et Fruentimmer,
skulde hun giøre hvad hun vilde. Pandterne bleve hurtigen
uddeelt. Jeg slap med at snyde Lys (en Dom af Becker),
man spiiste lidt Dessert og Selskabet skildtes ad. Hver af
Kdem sagde os tusinde Artigheder. Jeg blev baade rød og
bleg over Berømmelsen over min Sang. Jeg hørte een af
Damerne sige noget til en anden om mig, som nær havde
qvalt mig. Nu giorde man mangfoldige Planer for os til
næste Dag. Jomfrue Stapfers Sang og Musik blev valgt.
Vi nødtes til at love, at bie her i Morgen over.
Saasnart vi vare komne ud paa Gaden, gav Moltke og jeg
vor Fortrydelse Luft i de skrækkeligste Bitterheder mod
Becker — han vilde i Førstningen forsvare sig — vi bleve
ved at udskamme ham. Den barnlige Fromhed, hvormed
han leed det, indtog mig for ham. Han gik op og ned at
Gulvet i Fortvivlelse derover den hele Aften, vilde døe —
gik først i Seng Kl. 1 og sov ikke den hele Nat. Det er
en uskyldig god Siel, et yderst flittigt inderlig got ungt
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Menneske. Jeg besluttede at sætte ham i Gunst igien hos
Frøken Haller.
Tiirsdagen den 8de September.

Præsidenten havde bedt mig unde sig en Time i Eenrom.
Han havde noget at vise mig, som han ikke havde viistno*
get Menneske — og noget at forelæse mig, som han først
vilde bekiendtgøre efter sin Død. Kl. 9 om Morgenen gik
jeg hen til ham. Jeg fandt ham i Sloprok. Han forærte mig
et Digt over sin Elskedes Død, som var trykt for Venner.
Han fortalte mig sin besynderlige, rørende, uheldsfulde Fa»«
milie*Historie — indtil de mindste Hemmeligheder — hans
faderlige og saa agtelsefulde Fortrolighed rørte mig inderlig.
Han forelæste mig det han havde skrevet til de foran ham
hengangne og efterlevende — og hans Gravskrift, som han
havde sat sig selv. Hans Søns Kierligheds Historie. Den
ubeskrivelige Henrykkelse, hvormed han talte om sin Kone.
Hans Skilsmisse fra den sidste. Bidrag til den Historie, Mad.
Melchior har fortalt mig — Hendes Underlighed i aldrig
at ville lade sig see. Forbittring af hans Alderdom her*
ved og ved den sidste Søns og Datters Hæslighed og Dum*
hed.
Han giorde mig et Samvittigheds*Spørsmaal: i det han gav
mig en Characteristik af alle disse smukke og intressante
Damer — hvem jeg holdt meest af. Jeg svarte ham ganske
oprigtig: af Frøken Haller. Det havde han mærket sagde
han — og han begreb det. Min Studsen ved at høre, hun
er kun 20 Aar. Ubegribelige Mirakel. Hun var mig alle*
rede et Under paa 26 til 27, som jeg havde forestilt mig.
Han giorde mig det Forslag, at giøre hende et Morgenbesøg
— jeg modtog det med Glæde. Mens han klædte sig paa
— kom en Billet fra Frøken Haller med Arrangement i for
Eftermiddagen. Hun havde indrettet det saaledes, at hun
kunde være med paa begge Steder. Jeg saae mit Navn i
denne Billet — og det kildrede mig. Da vi gik ud, foreslog
jeg ham at tage de andre med; men da jeg ikke vidste om
de vare belavede derpaa gik jeg hiem i Forveien. Men det
forstod sig at Moltke vilde med. Becker var ude. Han
kom strax efter.
Vi gik ud, først til Frøken Haller, som vi fandt eene. Him*
mel! hvor er den Pige elskelig! Vi opholdt os hos hende
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i 10 Minuter (i 10 Secunder). Derpaa til Præsten, Hr Reng*
ger, som jeg hilste fra Lavafer, en som det lod fortreffelig
Mand. Al mulig Artighed der i en halv Time. Derpaa til
Præsten Hr. S tapfer, hvis Datter spiller og synger saa for*
treffelig — ligeledes en yderst godlidende Mand, som jeg
og havde Addresse til fra Lavafer. Paa Veien derfra mødte
vi Frøken Haller. Hun bad os følge med sig, da hun gik
samme Vei. Vi spadseerte noget — gik hiem og spiiste et
Par Øyeblik, kom igien — besøgte Kunstneren, beundrede
hans Sculptur Arbeider — og gik nu uden Porten til den
Engelske Minister, hvor vi vare udbudne. Paa Veien ind
det yndige Landhuus, hvor vi fandt meer Selskab — af Damer
især — og drak Caffe (jeg Schweitzer 01, der knaldede som
Laviner) under aaben Himmel. Her plagede Frøken Haller
mig atter til at synge. U^enn hier nur kahler Boden war
giorde her under de deilige Træer en overvættes Virkning.
Vi spadseerte derfra — jeg med Frøken Haller i henrislende
Samtale om Beckers Opførsel, blandt andet — til den En*
gelske Ministers Lyststed. Her fandt vi et overvættes stort
Selskab — 6 adelige Familier — over 12 udmærkede Damer,
hvoraf den eene vandt Prisen fra den anden, i Forstand,
Vittighed, Ynde, Artighed. Vi fløy om imellem dem, som
Boldte i Lykkens vellystige Hænder — Becker var kommen
til paa Gaden, da vi gik ud. Moltke og han vare færdige
at gaae fra Forstanden over dette — lige saa udvalgte, som
glimrende Selskab. Frøken Bonstetten (en anden Grevinde
Stollberg) slugte mig — Conversationen var fransk. Jeg talte
med hende eene i en afsides Skyggegang i Haven næsten en
Time, om Bonnet, Lavater, Wieland, Philosophie og Religion
— om Frue la Roche — Fruentimmer * Skribenterie —
Fruentimmeres Virkekreds etc: med Utvungenhed — og
maaskee saa got, som jeg nogentid har talt — uden at det
geneerte mig at tale fransk. Jeg begriber ikke, hvorfra jeg
pludselig fik al den Lelhed i at udtrykke mig i dette Sprog.
Følgen af denne Samtale blev, at jeg kom i udmærket Naade
hos Frøken v. Bonstetten. Frøken Haller kom til mig siden:
»Hvad syns De om den Dame De talte med?« Vi foreente
os i at roese hendes dyrkede Forstand og venlige Vittighed.
»— De talte overmaade længe med hende,« sagde hun, skielmsk
smilende — »De syntes at glemme hele det øvrige Selskab —
Jeg kan og sige Dem fra hende, at hun ikke lader Dem
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slippe løs. De maa, der er intet andet for, blive her i Mor*
gen over. Aldeles afslaaet (himmelsk Veir).
Paa Promenaden tilbage til Byen giorde den fortryllende
Frøken Haller intet andet, end at beleire mig med alle mue*
lige Overtalelser til at blive. — »Vil De lade Dem bringe til
dette Offer, vil jeg skiænke Dem alle andre,« sagde hun. Jeg
havde fast besluttet at reise — mine faae Penge — mit slette
Befindende i Byerne — den alt for nerverystende Vellyst i
slig en ’ Levemaade — Længsel efter Gemmi, Mont blåne
og mine Breve i Geneve — jeg var ubøyelig indtil Uartig*
hed næsten. Hun blev utrættet ved at overtale mig og
brugte tilsidst den uimodstaaelige Fruentimmer*Vold, ved
at lade flint, som om hun fordrede Lydighed. Men da
Frøken Haller kun var det fuldkomneste Afbillede af Seline
— ikke Seline selv — saa besluttede jeg, at bringe hende til
den yderste Bøn. »Jeg troer,« sagde jeg tilsidst — »at hvis De
føyer endnu to Ord til — er jeg tabt.« »Giør det,« sagde hun,
»for min Skyld! De giør mig en inderlig Fornøyelse der*
med! Jeg beder Dem, jeg tigger Dem derom!« »Vi reiser
først herfra overmorgen!« svarte jeg. Og nu fløy hun fra
mig hen til de to andre Damer.
Vi kom hen til Professor Stapfers, troer jeg, hvor Jomfrue
Stapfer var, hvor vor musicalske Elysium aabnede sig. Der
var glimrende Selskab — Frue v. Haller — Sophies Moder
— en Datter af den store Haller, en indtagende fortreffelig
Kone, var Vertinde. Vi bleve overvældede med de meest
smigrende, troehiertigste Høfligheder. Men vi havde ikke
været der i mange Minuter, før hele Selskabet stormede om
mig med Bønner om at synge — det var, som om Orpheus
var falden ned af Himmelen iblandt dem. Noget meere
hiertelig oprigtigt kan jeg ikke fortælle, end dette, at det var
mig aldeles ufatteligt. Jeg fægtede og derimod med den
meest fortvivlede Haardnakkenhed. Jeg stilte min Stemme
(som Marktschifftrompet) i det klareste Lys. Jeg forsikkrede,
at jeg ikke allene aldrig havde lært Musik; men atdetneppe
var mueligt at have mere vanskabt Organ dertil end jeg —
jeg kaldte Moltke, som en gammel Ven, til Vidne paa, hvad
der dog ikke var sandt — at jeg aldrig havde siunget før.
Det hialp ikke. Alle de, der havde hørt mig, forsikkrede det
modsatte. Jeg sagde reent ud at det vilde pine mig, at jeg
vilde tabe al Glæde derover — at jeg var overbeviist om,

60
at Selskabet blot af Høflighed vilde blive i Stuen. Det hialp
ikke. Tilsidst forkyndte man mig, at hvis jeg ikke sang,
sang Jomfrue Stapjer ikke heller. Nu kom jeg i den fata*
leste Knibe, jeg har været i i mit hele Liv. Man forestilte
mig at Selskabet (om det ikke var mig om at giøre, at høre
hende) tabte paa den Maade alt, at den hele lovede Fryd af
denne Aften, for min Egensindigheds Skyld gik tabt. Jeg
ulykkelige maatte altsaa indgaae den skrækkelige Fredsslut*
ning. Jomfru^ Stapfer og jeg skulde belønne hinandens
Umage ved at synge vexelviis.
Tænk Dem Hunden, søde Mama, i denne Forlegenhed!
I saa glimrende et Selskab, som mueligt, mellem Stadens ud*
valgteste Damer, i Samlingen af de fornemste Familier i
Bern at maatte nødes til at kappe med den yndigste Sanger*
inde i Byen, der oven i Kiøbet spilte fortryllende. Tænk
Dem min Hundegiøen, at maatte udholde en Sammenligning
med hendes Toner — og Harmonica!
Jeg havde maattet blive rasende — hun begyndte. Hun
spillede paa Harmonica den Arie: Skal jeg da mit Navn —
og Viid da at jeg — af Barberen af Sevilla med Variationer
saa usigelig fuldkommen henrivende — jeg har ingen bedre
Claveerspillerinde, intet bedre Claveerspil hørt. Nu spilte
og sang hun en Arie af jeg erindrer ikke hvem, som jeg
havde hørt af Madame Beck i Mannheim, med den i Cla*
veeret aldeles smeltende Stemme — hun holdt, op, og Touren
kom til mig.
»Nu vel!« sagde jeg, da jeg paa mine gientagne Afbønner
og Indvendinger mærkede at Frøken Haller ordentlig blev
vred — og især da en fremmed Ridder i Selskabet, den
artigste Mand jeg har seet, med en Franskmands hele Igel*
Klæben overtalte mig til at lade høre en Dansk National*
Sang »Siden jeg ikke kan kiøbe Jomfrue Stapfers Sang uden
for Prostitutionen — saa maae jeg da prostituere mig:«
Om en Engel fra Himmelen, om Selines Engel havde Med*
lidenhed med mig i dette Øyeblik — og pludselig omdan*
nede og rensede mine sangstridige Organer — jeg begriber
det ikke — men vist er det, at jeg følte selv, saasnart jeg
havde siungen de to første Stropher af Liden Gunver, at jeg
sang bedre end jeg nogentid har siungen i mit Liv, siden jeg
fik Kopperne. Saa meget mærkede jeg dog selv, at ingen
falsk, eller hæs eller skurrende Tone slap mig fra Læberne
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— og hvad Udtryk angaaer — dette skaffer mig Følelsen af
hvad jeg synger tilstrækkelig. Jeg læste og den meest uskrøm*
tede Fornøyelse i alles TKnsigter, og da jeg havde siungen Ro*
mancen ud, fulgte det hele Selskabs stormende Klap og Bravo,
med de meest smigrende Taksigelser derpaa — og foreenede
Bønner om meer. Den franske Ridder, som sagde mig, at
man paa Modulationen af mit Udtryk i Sangen næsten kunde
høre Meningen af Ordene uden at forstaae dem — bad mig
nu, som en Fange beder om sit Liv — om at synge en Søe*
mands Sang han kiendte oversat paa Engelsk — og som han
engang løselig havde hørt. Jeg sluttede, at det var Kong
Christian. Jeg gav i Forveien en Idee om Indholdet og sang
den. Ufattelig og evig ubegribelig bliver mig den Glæde,
hvormed denne Mand hørte denne Krigssang. Han trykte
inderlig hæftig min Haand og kunde ikke ophøre at takke
mig derfor. Men det allerubegribeligste var mig» mens jeg
sang, to pludselige Udbrud af Beundring over min Stemmes
mandige Styrke og Klarhed, som to Damer lige over for mig
meddeelte hinanden.
Nu var hele Selskabet, som man sagde mig, overbeviist
om at jeg ikke alleene kunde synge, men sang med en Be*
geistring og et Udtryk, som de ikke kiendte Mage til — og
nu hialp intet — jeg maatte synge meere. Man studsede
over den melancolske Blidhed i de nordiske Nationalsange
— og blev saa aldeles fortryllede af dem, og Schulzes to
Melodier til Schlaf siisser Knabe og Wenn hier nur kahler
. . , at jeg maatte love saa snart jeg kunde faae dem, at
skikke dem Musiken dertil. Jomfru Stapfer spillede og sang
nu igien — endelig jeg og Kom sancte Punsch som man
qvaltes halv i Latter over — og den underlige Vexelsang op*
hørte først, da Selskabet med de meest forbindtlige Taksi*
gelser til mig for den Glæde, jeg havde forskaffet dem —
skiltes fra hinanden.
Denne Aftens musicalske Historie er mig den ubegribe*
ligste Tildragelse i mit hele Liv — og at Becker, som i Ber*
lin har spillet Violin i de fleste private Concerter, som er
aldeles musicalsk og spiller med ubegribelig Smag og Fær*
dighed for en Person af hans Alder foer mig om Halsen,
da vi kom udenfor og raabte: »Baggesen! Das hatte ich
meiner Seele nicht geglaubt. Du singst Gott verdamme
mich wie ein Engel — wenn ich so singen kbnnte, ich wiirde
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nie Violin spielen« — knyttede reent denne mig reent ube*
gribelige Ubegribelighed. Raisonnement herover. Aarsagen
hertil — min levende Følelse — min EfterligningsÆvne —
Kunzens og Cramers Bifald og Forundring over mit Gehør
og Udtryk — Spaziers Glæde over at høre mig synge —
min Sang i Kiel — Hvi jeg ikke kan synge saaledes for Se*
line, hvi jeg dér som jeg selv altid har følt, synger afskyen
lig? Angest! Angest og Ydmygelse, som ophører i ethvert
andet Selskab. Rosings Dom over min Stemme. Om den
jeg eengang har havt stundom kommer igien; thi det er
Factum: at før jeg fik Kopper, blev min Stemme hørt, som
et Vidunder. Om Aftenen i Sengen — Alvorlig philosophisk
Samtale med Moltke om min Følelse for Seline — om mit
Princip i Kierlighed — om mit realiserte Ideal heri — om
min Forfinelse af sandselige Vellyster — grundet paa mit
System om vore Legemers Evighed.
Onsdagen den 9de September.

Altsaa ere vi her endnu — som Roland paa Alcines Øe! —
Besøg af Præsidenten. Indbydelse til Frøken Werths. Skrev
Oden til Frøken Haller.
An SOPHIE HALLER.
(9 Sept. 1789.)
Sanft, majestätisch erhaben — bald stiller, bald
Rauschender Freud’ entstrahlend — im Abendhauch,
Wie beim Sonnenglanz stets entzückend,
Ist, o Mutter Natur! dein Antliz!

Oder du lachst im Spiel’ funkelndes Sternenschaums,
Wenn vom Himmel herab Söhne des Äthers sich
Mit den Töchtern des Himmels
Auf die Erde zu stürzen scheinen. —
Oder du schweigst im Schlaf’, himmlische Worte, wie
Oft der Liebende stumm deutliche Liebe spricht;
Oder du lächelst, wie sterbend, die Liebende
Lächelt dem Bräutigam — o! der doppelt —

Stirbt in den zitternden Kuss auf die kalte Hand,
Die mit der lezten Kraft der entschwebenden
Seele die seinige drückt — und starret,
Lebend, im zwiefachen Tod des Lebens —
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Oder du weinst — so wie die Erste mir —
So wie Seline mir himmlische Wonne weint —
O! wie seelig ist Weinen! — die Erde hat
Nichts so himmlisches — nicht der Himmel!

Schön im chrystallenen Bach, in dem donnernden
Felsenstrom — schön in der heimlichen Laube — schön,
Wenn des Tannenwalds Stirne der Mond bestrahlt,
Ist, o Mutter Natur! dein Antliz!

Aber, noch schöner ist’s in den unschuldigen
Seele durchlächlenden Blicken des Lebenden
Erstes — des sanften Mädchens, das ganz ist
Mädchen — ganz, o Natur! dein Abdruck!
Reine, jungfräuliche Seele! Sophie, dir
Dir, die liebliche Tochter der Lieblichen,
Tönt mein Gesang, von deiner Mutter
Reinen Lippen gelernte Töne —
Töne des Danks — denn du warst es, Unschuldige!
Deine Reden, dein Blick, dein Lächeln —
O! was noch mehr, als alles, dem Denker war,
Selbst dein Schweigen, was dies mich lernte.

Nicht, dass früher ja schon die Natur es mir
Lispelte leis ins lauschende Herz, und laut,
Als die Erste, die Eine mir
Leben — nur Liebe ist Leben! — schenckte.
Aber du lerntest mich wieder, was beide mir
(Deine Mutter und Schwester, Natur und Sie!)
Lernten: die Melodie der Seelen,
Jetzt im Dreiklange dreimal süsser.

Niemals sehn’ wir uns wieder — im Staube nie —
Niemals auf dieser Erde! So schön sie ist,
Doch zu irrdisch — (sie sollte so sein!)
Doch zu schlüpfrig — und oft benebelt.

Dort, wo Reinheit, Unschuld und Liebe strahlt,
Weder Nebel, noch Sturm ewige Strahlen birgt,
Dort, wo Seeligkeit Tugend
Winkt — dort sehn wir uns einmal wieder!
Nicht der schimmernde Rauch Gallischer Wirbeldunst
Die meine Seele scheucht eher als schwindlich macht,
Trennt mich — nicht Durst nach neuen Bildern
Nicht Sirenen, die Gluck entweihen.

64
Sehnsucht — wie nenn’ ich’s? was kleinere Seelen sich
Näher einander brächt’ — trennt meine Seele von
Hallers Enkelin — mich von dir, der
Lieblichsten Mutter liebste Tochter!

Doch meine Seele nicht! In der Erinnerung
Sanfteren Wolke, dem schüchternen Monde gleich,
Wird sie dich stets umschweben — dankend,
Wünschend, was hier die Lippen stammeln:

Sey nur immer Du selbst! o Sophie! ganz
Die, die du bist — der Natur, deiner Mutter gleich,
Bis das seeligste Band dich doppelt
Das, was du bist, was du sein wirst, zaubert!
Aber der Edelste knüpfe dies Zauberband!
O! wenn es möglich ist! — dies sey mein letzter Wunsch!
Dies mein Abschied! — Der Edelste lerne
Dich des Edelsten Erstes: Liebe!
Baggesen

Præsidenten kom op til os, da jeg sad midt i denne Ode*
Han vilde føre os hen til Hr. Regierings*Raad Fellberger,
Berns Hovedlærde. Jeg undskyldte mig. Han gik bort med
de andre — og jeg lovede at indfinde mig efter 2 Timers
Forløb hos Frøken Werth, hvor Selskabet skulde samles.
Inden jeg fik reenskreven min Afskeedssang blev Klok*
ken 5. Jeg puttede den i Lommen, og gik i Drømme feil i
Gaderne, kom til den anden Ende af Byen, og maatte gaae
tilbage igien, til jeg fandt Stedet. Jeg blev modtaget af et
overmaade stort Selskab hos Frøken Werth, foruden hendes
2 Søstre — men jeg saae ingen iblandt alle Damerne tyde*
ligere, uden Frøken Haller. Moltke var gaaet hiem for at
hente mig, da man ikke vidste, hvor jeg blev af. Frøken
Werth forespilte mig Claveersonaten af Pleyl med Accom*
pagnement af en Violin, sang til Claveeret nogle italienske
Arier. — Den arme Becker maatte engang accompagnere;
men zittrede, og gik tilsidst i Staae, da det virkelig var van*
skelige Sager, og han aldrig havde seet dem før. Frøken
Werther, en Junogestalt med kulsorte Lokker og frit flagrende
Blik, spiller med ualmindelig Færdighed, synger som en
fransk Sangerinde og er i ikke liden Grad Coquette. Da
hun havde spillet og siunget kom Touren til mig. Jeg sang
nogle Arier, Gud veed hvilke.
Vi spadseerte herfra til Frøken Bonnstetten, som havde for*
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anstaltet en ganske artig lille Concert, der begyndté saa snart,
vi vare komne ind ad Døeren. Jomfrue Stapfer var der.
Becker tog en Stemme og spilte i Qyartetten. Frøken Bonn=
stetten, en yderst oplyst, vittig og sielfuld Dame å la Stol=
berg underholdt mig fornemmelig. Jeg var for Resten i slet
Lune — og ordentlig tungsindig. Jeg havde taget Afskeed med
Frøken Haller — hun vidste det vel ikke; men Afskeeden
laae i min Lomme. Den tyngte mig. Jeg kunde neppe
udholde at see hende vimse omkring — og bestandig nærme
sig til mig, med kiendelig voxende Deeltagelse. Jeg talte
hverken paa det forrige Sted eller her til hende — svarte
alleene — og svarte kort. Jeg stod i det aabne Vindue,
mens man spilte Qyartetten. En Taare sneg sig mig af
Øynene. Hun kom hen til mig. »Jeg er ikke nær saa lykke*
lig eller glad i Dag, som de forrige Dage,« sagde jeg paa
Fransk! »Je suis triste au possible! Laisse moi, je vous pric,
je ne suis point du tout fait pour la Société.« Hun lod,
som hun forstod det ikke, og bad mig synge. Frøken Bonn=
stetten, Frøken Werth, Jomfrue Stapfer, og et par fremmede
Herrer, som havde hørt Miraklet om min Sang, føyede deres
Bønner til hendes. Man plagede mig; og saaledes, at, om
jeg end ikke havde kunnet frembringe 3 Toner, havde jeg
været nødt til at agere Virtuos med 2. Denne Forfatning
var endnu værre end de forrige. Selskabet var ikke alleene
brillantere; men bestod af Virtuoser og syngende Damer, i
en Concertsal, hvor alle Instrumenter pludselig taug for at
gientage min Solo. Jeg sang de melankolskeste Sange, jeg
erindrede mig. De bleve roeste, beklappede og betakkede
meer end tilstrækkelig — og den Utaalmodighed efter be*
ständig at høre meer af mig, satte mig i den uopløseligste
Forundring af Verden. Jeg begyndte virkelig at troe Mulig*
heden af, at man opholdt sig over mig. Jeg yttrede denne
Formodning høyt — og med en Slags Uvillie. Damerne bleve
især stødte herover. Jeg giorde dem og virkelig Uret; thi
enten nu min Stemme virkelig klinger bedre i dette Clima,
eller dette Climas Ører have meer til den passende Nerver,
saa er det vist, at jeg i hele Bern er kommen i Udraab for
at være den behageligste Sanger man kan høre.
Jomfrue Stapfer sang og spillede nu af Romeo og Julie;
men hvor forskiellig fra Frøken Werther. Jeg har aldrig hørt
en kielnere Zephyrstemme, som blødere smelter i Claveerets
Gemt og Glemt. II.

5
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Harmonika. Man spurgte mig om min Dom mellem hendes
og Frøken Werths [Stemme]. Jeg sagde: »Frøken Werths er
blendende Soelskin, Jomfrue Stapfers Maanens stille Glanz.
Frøken Werths Spil og Sang er Rhinfaldet, Jomfru Stapfers
Staubbach. — Man beundrer Frøken Werths Spil,« lagde
jeg til, »man elsker Jomfrue Stapfers,« »Ja! nicht wahr? ja,
nicht wahr? ja, nicht wahr?« sagde Frøken Haller. »Aber
warum haben Sie dann gar nichts von Ihren Gedichten mit*
gebracht?« sagde hun, »wie sehne ich mich sie zu lesen!
wie gern mögt’ich ein Andenken von Ihnen haben!« — »Ich
habe einmal ein deutsches Gedicht gemacht und — zwar hier!
Das will ich Ihnen bis weiter schenken.« Vi kom i en Krog
af Værelset, i det vi skulde gaae — jeg tog det op af Vest*
lommen — gav hende det. Hun studsede, da hun saae et
sammenlagt Papir, der halv saae ud som et Brev — hun var
i Begreb med at rødme — holdt det nogen Tid i Haanden,
saae udenpaa: Andenken von Baggesen, stak det til sig: »Sie
werden nichts schönes darin finden, aber desto . . .« nu blev
denne lille Scene afbrudt — Vi maatte gaae — for at ende
Aftenen hos Frue Haller, hendes Moder, en yderst godlidende
Dame, Datter af den store Haller,
Paa Veien kom hun bestandig til at gaae ved min Side.
Jeg søgte det ikke, hun søgte det. Hos hendes Moder maatte
jeg (det forstaaer sig) atter synge — Og nu begyndte Over*
talelserne til at blive her Ugen ud; men forgieves — jeg tog
Afskeed, forsikkrede det reent umueligt, og man ønskte os
med tusinde inderlige Forbindtligheder den lykkeligste Reise.
Jeg havde de forrige Dage bestandig sagt, at vi paa Tilbage*
reisen sikkert besøgte Bern nok engang — over 7 Gange
havde jeg sagt det til hende — Nu vendte jeg mig til hende
og sagde:
»Wir trennen uns jetzt — ich will aufrichtig sein. Ich
komme schwerlich wieder nach Bern!«
»Schwerlich!« sagde hun — med en Mine, med en For*
trydelse hensmeltet i Forundring og Bedrøvelse —
»Unmöglich,« lagde jeg til. Hun vendte sig om, gik
ned ad Trapperne, jeg fulgte hende.
Vi kom ned i Arcaderne. Jeg gik ved hendes Side. Vi
taug begge. Min Underholdning med hende den hele Dag
havde været meget besynderlig. Jeg havde været kold og
ligegyldig næsten til Uartighed. Jeg havde imidlertid tyde*
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ligen mærket, at Moltke havde Ret, at hun var mig meget
god — En tredie seer sligt bedre. Jeg spillede saa umis*
kiendeligen Hovedrollen for hende — næsten hvert Blik,
hver Bemærkning, hvert Spørsmaal henvendte hun til mig.
Jeg fandt det ædelt — nu! der var vel intet, der ikke for*
tiente dette Navn. — Jeg fandt det fornuftigt og — kort
Pligt: at stille mig ligegyldig an. Bestandig havde hun, naar
hun fandt Ledighed dertil, bragt Bladet af min Stambog, som
jeg ved Hr. Schultheissen havde ladet hende faae, paa Bane.
— Hun kunde intet smukt skrive derpaa — hun kunde ikke
— hun vidste ikke — hun vilde saa gierne — hun vilde saa
nødig — det vilde være hende en inderlig Fornøyelse — det
var hendes Pligt — hun trak sig deri — hun vilde besmitte
min Stambog . . . Det var, som om jeg hørte Seline selv.
Det kostede hende saa meget . . .
»Lassen Sie es ja sein!« sagde jeg kort. »Glauben Sie,
das ich etwas von Ihnen verlangen könnte was Ihnen un*
angenehm zu geben wäre?«
»Es ist mir nicht unangenehm.«
»Sie wollten es nur lieber nicht thun?«
»Ja! wenn Sie deswegen mir nicht . . .«
»O! im geringsten nicht! Lassen Sie es nur sein! jeztbitte
ich darum! es würde mir gar keine Freude machen, wenn es
nicht ganz ungezwungen — wenn Sie es nicht gern schreiben
— wenn Sie mir es nicht gönnen!«
»O! wie können Sie das glauben?«
»Ja, ich begreife nur nieht, wie das Ihnen Mühe kosten
kann Ihren Nahmen darauf zu schreiben — und mehr ver*
lange ich nicht!«
»Nur meinen Nahmen? ja! doch! nein!«
»Mein Gott!« sagde jeg, »ich hatte nie geglaubt, dass dies
Ihnen so viele Besorgnisse veranlassen könnte, es reut mich
den Herrn Schultheiss ein Stück Papir auch für Sie gegeben
zu haben. — Lassen Sie die ganze kleine Sache gut sein! Ich
werde Sie immer ohne dies Andenken erinnern können —
es war bloss um mein Stammbuch zu schmücken — ich hab’s
ja nicht dringend verlangt! Lass’t uns vom etwas andern
sprechen. Schreiben Sie nicht!«
»Und Sie nehmen’s mir nicht übel?«
»So wahr Gott lebt, nicht!«
»Ja so! nun! das ist schön!«
5*
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Alle disse Underhandlinger bleve multipliceerte. Hun kom
bestandig igien, havde nye Grunde til dog at skrive og
nye Grunde til-at lade være — jeg kunde lige saa lidt blive
klog paa de første, som paa de sidste. Slutningen af disse
Underhandlinger var endelig bleven, at hun intet skulde skrive.
Vi gik sammen i Arcaderne. Vi havde tabt efterhaanden
de andre Damer. Hr. Schultheis Sinner, Moltke, Becker og
jeg fulgte hende hiem. I Morgen tidlig skulde vi reise.
Vi vare begge tause. Da vi nærmede os hendes Dør —
strakte hun sin Haand ud og tog fat paa 3 af mine Fingre:
»Sie vergessen uns doch nicht? Sie vergessen doch nicht
Bern? Sie haben mir viel, viel Freude gemacht.« (Hun
trykte mine 3 Fingre — jeg lod hendes Haand, som smuttede
ind i min, ligge løs deri — jeg trykte den ikke. Hun saae
paa mig med ubeskrivelig Sympathie — jeg trykte den ikke
— Hun giorde en lille Bevægelse med den — jeg trykte den
ikke — og dette var det største Offer, jeg har bragt Dig,
uforglemmelige, blodigelskede Seline!). Imidlertid var jeg
ikke saa aldeles Engel — er nogen dødelig det? — at jeg
jo følte denne hendes — sikkerlig største om ikke første
Gunst, hun har skienket noget Mandfolk — med ubeskrive*
lig kildrende Henrykkelse. Jeg var stoltere i dette Øyeblik,
end jeg nogentid i mit Liv har været, naar jeg undtager de
Øyeblikke, hvori Seline har hævet min Siel uendelig høyt
over alle Værdigheder, hvori jeg har seet mig guddommelig
i hendes Smile.
Jeg troede mit Eventyr endt nu; men Enden var ikke
endda. Vi havde ledsaget hende op i Forstuedørren — Hun
blev staaende — hun saae med Urolighed paa mig — jeg
begreb det ikke. Vi sagde Farvel — vi sagde atter Farvel.
»Ich werde nicht Bern vergessen,« sagde jeg.
»Nicht wahr?«
»Auch nie die Schiffarth auf der Thuner*See,« lagde jeg til
— med en Slags Heftighed. Jeg bukkede mig for hende.
Moltke bukkede sig. Becker bukkede sig.
»Es ist wahr,« sagde hun, »ich håbe das Blatt von Ihr
Stammbuch« — og rakte det til Becker, som havde med
megen Tiggen forlangt af hende, hvad jeg egentlig slet ikke
havde bedt om. Han bukkede sig med en Slags Henrykkelse
for at tage det — jeg studsede ved at han fik og jeg ikke.
»Nein! es ist flir Sie,« sagde hun og skiænkte mig det
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sidste Blik, som nær havde dræbt mig. Becker blev lidt
flau — jeg havde næsten Medlidenhed med ham — jeg gik
hiem, med triumferende blødende Hierte.
Jeg kom op paa mit Værelse med Becker og Moltke. Jeg
læste hvad der stod paa Bladet — og læste følgende:
»Stehen Sie noch einmal still, herrlicher Wanderer! Be*
trachten Sie noch unsre kunstlose, aber wundervolle Ge*
gend, und lassen Sie ihr Ihren Segen zurück! Doch Sie
lieszen ihn schon, da Sie uns, durch Ihr Wohlgefallen
daran, aufs neue fühlen lernten was wir an ihr besitzen.
O! dasz dieses Gefühl von wahrer Freiheit Sie begleite
zurück in Ihr Land; so wird Segen und Freude in Ihrem
Cirkel herum blühen, wie hier im Lande Ihrer Sie ewig
verehrenden Freundinn Sophie Haller.«
Mine Følelser ved at læse dette, vil jeg ikke male — de
henhøre til Hiertets evig dunkle Hemmeligheder. Jeg fry*
dede mig over, at hun yndte mig, at hun skrev saa fortræffe*
ligt, at hun værdigede mig saa mange Linier — og især over
den Uroe, den Tvivlen, den Vankelmod, den undertrykte
Betænkelighed, hvormed hun havde skrevet, baaret, og over*
givet mig det. Dette gav hver Linie tusinddobbelt Værd.
Dette, og den besynderlige frie, for meget fiintstemte Siæle
kun fattelige Omstændighed, at hun i den hele Tid, hun bad
sig fri for at skrive, allerede havde skrevet, og — efterat
have bragt i Rigtighed med mig, ikke at skrive — gav mig det!
Umiddelbar efter at have læst dette, læste jeg Kladden af
min Afskeds*Ode til hende for Moltke og Becker. De hørte
den med voxende Andagt, og da jeg havde udlæst den sidste
Strophe, fløi Moltke mig om Halsen i strømmende, næsten
blodige Taarer, i et halvt Slag, og udbrød i flammende Hef*
tighed: »ædle, bedste, ædleste Ven! Yngling! hvor er du
stor!« han qvalte mig næsten i heftige Kys — og Becker —
dette unge, med Kundskaber, meer end med Følelser hidtil
fortrolige Menneske, som jeg havde troet hidtil petrificeert
mellem evige Petrificationer, græd, som om han skulde gaae
fra Forstanden. De kyste mine Skuldre og mit Bryst, og vi
syntes alle Tre pludseligen at have tabt al Besindelse. Denne
Forfatning varede i nogle Minuter; jeg skammede mig over,
at kun et Par Taarer blandte sig med deres Strømme. Hvil*
ken Salighed at reise, at betragte Naturen i Favnen af to
saa ædle, hiertefulde Venner! Jeg skammer mig over, ikke
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at elske dem saa brændende, som de elske mig; menjegtrø*
ster mig, at jeg føler, uden at tvinge mig dertil, at jeg føler
i mit Hiertes Inderste, at de ere større end jeg i det Øieblik,
de kalde mig stor. Jeg skammer mig over, at jeg ikke kan
undertrykke i mit Inderste den stolte Overbeviisning, at intet
Menneske har faaet af Naturen heldigere Evner, end jeg —
jeg skammer mig over, at jeg, virkelig i visse Øieblikke tib
troer mig selv Neutons Falkeblik, Voltair es Vittighed, Rous*
seaus Følelse, Wielands Lethed, Sternes Naturlighed og
Klopstocks Phantasie; men jeg trøster mig ved, at jeg føler
det, som en tildeels udyrket, tildeels fordærvet Gave af
Himmelen, der ydmyger mig, fordi jeg føler mig den uvær#
dig — jeg trøster mig ved, at jeg ikke føler mig mere værd
i det Hele, end noget andet Menneske; at jeg — det er
især min Hoved^Ydmyghed, og som Gud sikkert vil afveie
mod min Stolthed — føler, troer, erkiender, at enhver, selv
den værste, jeg kiender af mine Brødre, fortiente de Gaver,
jeg benytter og ikke benytter, meer end jeg; kort: at jeg i Guds
Øine, der ene seer hvad der tilhører mig, og hvad der ikke tib
hører mig — er maaskee den mindste blandt alle mine Brødre.
Ogsaa har jeg endnu en anden Følelse, der ligger paa den
anden Vægtskaal, og derved ikke allene letter min Stolthed,
men giver min Ydmyghed aldeles Overvægten — den Følelse,
at den sieldneste Gave, Forsynet har givet mig, den, jeg har
faaet i største Overflod, og den, jeg maaskee giør meest
Brug af, er at synes, at kunne vise mig fra min bedste Side,
og vise den værste selv i et fordeelagtigt Lys, Ingen af alle
Dødelige er i det Hele forfængeligere, ærgierrigere, agtbe*
gierligere end jeg. Den evig brændende Lyst til at elskes
hos mig, har ingen Grændser — og den er Kilden til alle
mine Handlinger, Ord, Bevægelser, indtil de mindste Miner
og Gebærder. Den giør mig uophørlig opmærksom paa
mig selv — og — skal jeg nedskrive det, jeg i min Siæls
Inderste erkiender for det Skammeligste, det Værste, det Ab
skyeligste hos mig? — i de Øieblikke, jeg lader allermindst
opmærksom paa mig selv, er jeg det allermeest. Skal jeg
tilstaae det? — jeg erindrer ingen Handling i mit hele Liv,
naar jeg undtager min Kiærlighed, egentlig min Hengivenhed
til Seline, som ikke har været en Frugt af Overlæg!
Hvor ofte har jeg sat, hvor ofte sætter jeg — næsten uop*
hørlig — Verden en Voxnæse paa! Jeg har ofte lagt Mærke
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dertil, ofte erfaret det — at noget af det, der giør mig meest
elsket — er den barnagtige Sorgløshed, hvormed jeg synes
at lade mig rulle hvorhen man vil have det. Jeg har altid
bestyrket denne Mening, tidt af Høflighed, tidt af Godhed,
og tidt, fordi jeg i det Øieblik har selv troet det — aldrig
af Falskhed. Men der er Intet i Verden mindre sandt, end
at jeg lader mig henrive af Livets Bølger — som
Grevinde Baudissin sagde i Knoop — liig en Baad uden
Ror. Jeg styrer mig uophørlig selv ind imellem dem. At
det lykkes mig, at styre mig hen, hvor jeg vil, kommer af
den Evne, jeg har, til at være homogen med Alt, hvad der
omgiver mig.
Saaledes troer Etatsraad Rothe, naar jeg taler med ham om
Philosophien anvendt paa Folkelyksalighed, at jeg har en
Rothisk Aand og bør skrive Danmarks Folkehistorie — saa*
ledes troer næsten alle de Fruentimmere, jeg taler længe med,
at jeg er det blødeste Mandfolk — saaledes troer Mathema*
tikeren, at jeg er Mathematiker — saaledes troer Barnet, at
jeg endnu er Barn — og de lide mig alle. Jeg veed ikke
selv hvad jeg skal sige herom; jeg troer imidlertid, at hvis
alle Mennesker vare som jeg, vilde den selskabelige Lyksa*
lighed vinde derved.
Vi gik alle Tre heftig op og ned ad Gulvet i vor Stue.
Vore Følelser vare alle beskieftigede, hvers paa sin forskiel*
lige Maade, med Frøken Haller. Kl. var 10. En Pakke kom
ind ad Døren. Det var Beckers Stambog, som hun skik*
kede ham tilbage med en kort Sentenz af Pope, og Sophie
H. derunder. Men derved laae et andet Blad — det var
til mig:
å Mr. Baggesen!
»Nicht Ausrufungen! denn wahrlich dazu fehlen mir die
Worte, die Verwunderung. zu beschreiben, als ich diese
Verse las! —. die für die Gegend nicht allein waren. Nein
wahrlich, niemals werde ich mir trauen sie ganz zu lesen,
weil dies für ein so geringes Mädchenwesen zu viel ist;
aber der Gedanke doch, dasz ich Sie wiedersehen werde
— und dies gewisz einmal, wenn wir dies kurze Leben
würdig durchwandert haben — dieser Gedanke entzückt,
und wird mich erquicken, und Sporn seyn, ihn muthig
zu gehen bis dahin, Leben Sie wohl! recht wohl!«
Sophie Haller.
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Nei — den Forfatning, hvori denne Billet satte mig, er
ikke at beskrive! og dog var den ikke voldsom, brusende,
stormende — tvertimod, den var stille, blid, melancholsk
høitidelig, blandet med Angest. Jeg stod paa Tinden af
den reneste jordiske Fryd, og Evighedens yndigste Billeder
svævede i stille Susen forbi min frygtsomme Siæl, som de
hvide Skyestænk ved Midnattens Time forbi den zittrende
Maane — medens Helvede brændte dybt under mig. Dets
opstigende Flammer naaede vel ikke min Fod; men den bæ*
vede paa den steile Tind, ved Muligheden af at nedstyrte.
Over dette Helvede svævede Seline, baaren af Dydens En*
gel; som den uskyldige Lidende smiler i Favnen af en ube*
smittet Samvittighed, smiilte hun op til mig, fra Engelens
halvmatte Vinger, der ikke formaaede at hæve hende længer
fra Dybet — og syntes at anraabe mig om Hiælp. »O! jeg
er ingen Engel!« raabte jeg, »jeg har ikke Udødelighedens
Vinger, for at vove mig ned over Dybet! jeg styrter — jeg
falder dig forbi — og vil fortæres i Svælget!« — »Men du
kan blive staaende!« svarede Engelen, »du kan vende dit
Blik fra Maanen og Skyerne!« — »Men jeg seer Selines Bil*
lede tydeligere i Maanen — hendes Smile vinke mig i Maa*
nens svævende Speil paa den lysere Himmel!« »Men du
seer hende selv over Afgrunden! blik ned! du seer hende
selv! hendes Smiil seer du vel ikke her — de ere for døende,
til at naae op til dig giennem Mørket; men du seer hendes
Taarer — du seer hendes Blod paa mine matte Vinger! Blik
ned! Utaknemmelige! Har du glemt......... « »Nei, fortørnede
Engel! jeg har ikke glemt — hvad mit Hierte eengang lærte,
glemmer jeg aldrig; men jeg svimler paa denne Tind; min
Fod bæver, jeg styrter, ved at nedstirre! I denne Nat er
Maanen mit eneste Lys! see hvor trøstende, hvor ledende,
hvor venlig den vinker mellem Ætherens Sølvskyer! Og er
det ikke hendes Gienbillede, som vinker den?« — »Svage!
men hvo har lært din Siæl at tage Gienbillede for Billede,
Skygge for Gestalt? Blik ned! vær tro til Døden! vær'tro
til Helvede! Seer du ikke, at jeg svæver nærmere Helvede,
end Himmelen? Her gav den Evige mig sin Plads i Natten,
i den opstigende Damp af Afgrundens Flammer, i Lidelsens
Mørke. Her bød den Evige mig bære din Seline! — saa
længe Tiden endnu ikke er vegen for Evigheden! Svage!
hvo har tilladt dig Griben efter Billeder paa hiin Side, saa
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længe du er Støv endnu? blik ned — og — kan du ikke
anderledes — styrt I — — —
Jeg blikte ned — jeg stirrede ned — jeg saa dig, Gud*
dommelige, Lidende! i din Lidelses hele Martyrynde! Men
jeg saae dig ikke smile til mig — dit halvbristende matte
Øie, Mørket og Afstanden hindrede mig. Jeg tvivlede. Mit
Blik fløi op til Maanen; det lynedes tilbage, som truffen af
den Almægtiges Forbud.
Jeg stirrede ned igien — og stirrede længe. Jeg opdagede
en Gestalt, tæt ved min Seline — forvildet var dens charac*
eristiske Udseende — den plagede min Seline med evige
Stød, som truede med at styrte hende, og mattede Engelen;
men uden at ville det. Stødene kom ikke fra den Forvil*
dede selv — de kom fra rundt om Gestalten svævende Uhy*
rer, der syntes at opstige i Dampene, og ved at støde den
Ulykkelige, nødte ham at støde hende. Jeg stirrede stær*
kere. Jeg syntes at see Blod flyde ved hvert Stød af den For*
vild edes Hierte; jeg forbandede Uhyrerne, og havde Med*
lidenhed med Gestalten. Medlidenheden væbnede mit stir*
rende Blik, Broderkiærlighed skiærpede det — jeg saae: jeg
saae grandt, at Gestalten havde mere Liighed med Engelen,
der bar min Seline, end med noget af de Uhyrer, der svæ*
vede i Dampene — jeg saae, at Gestalten lignede mig —
at Gestalten var et Menneske — i hvis Ansigt jeg gien*
kiendte Træk af umiskiendelig Adel. Mit Hierte blødte.
Gud! hvor skiælvede det! hvor bristede det næsten — i
næste Blik! jeg saae, at Gestalten var — min Ven. Jeg følte,
at jeg inderlig elskede den Forvildede! — men den Uskyl*
dige bævede i det samme ved et nyt Stød. — Engelens Vin*
ger bævede derved — Blodet neddryppede fra dem i større
Draaber — og jeg hadede den Forvildede. Jeg saae paa
ham allene — og'elskede ham — jeg saae paa hende — og
hadede ham. Men jeg elskede ham dog meer, end jeg ha*
dede ham; thi jeg elskede ham inderligere, naar jeg saae
ham ene, end jeg hadede ham, naar jeg saae paa den Li*
dende. »Evige!« raabte jeg, »skulle Uhyrerne aldrig forlade
ham? skulle de evig omsværme ham, og nøde den Ulykke*
lige til at støde den Uskyldige, til at støde hende med blø*
dende Hierte? Vil din Lynild aldrig nedstyrte de Forban*
dede til Dybet? Vil du aldrig løsrive ham fra deres Anfald?
skal han aldrig overlades til sig selv — o hans Selv er dit,
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er ædelt! — skal han aldrig overlades til dette Selv, for,
lettet, ikke meer at støde, nedtynge den Uskyldige? Skal
han aldrig, lettet, lette Dydens1 Engels Byrde — og giøre
det den muligt, at hæve hende med ham til lysere Egne —
til min Tind — høit over Helvede? Evige! Uendelige!
vil du aldrig tillade det?« Jeg bad. Et svagt Glimt af
Haab — Haab om Bønhørelse — syntes at lysne giennem
det tykke Mørke — »O!« raabte jeg, »da skulde vi alle Tre
holde hinanden fast paa Tinden! Maanen, som jeg da tør
stirre paa, skal lyse os til sikkrere Pletter paa Kiærligheds
Bierg! — Maanen skal nedstige til os! Seline skal favne
sit Billede! Vi skulle alle Fire blive lyksalige!«
Jeg læste nu nok engang Sophies Billet Du skal blive
her endnu i Morgen over, sagde jeg til mig selv, og troede
mig rolig. Jeg var det og mere; men sov ikke om Natten.
Bern d. 9 Sept. 1789.

Til Cramer, Grönland, Kunzen, Schulz — —
Intet i Schweitz overgaaer Dalene med alle deres ubeskri*
velige Fortryllelser, naar jeg undtager Biergene med deres
flydende Chrystaller, undtagen Himmelen hvis Skyers TryL
lespil overgaaer alt, saa nær som Mændene, der boe i disse
Dale mellem disse Klipper, drikke af disse Bække og ind*
aande denne Luft, der ikke overtræffes af noget paa Jorden
uden af Fruentimmerne — og blandt disse straaler med
aldeles fordunklende Giands Frøken Haller,
— velut inter ignes
Luna minores —
Efterat have giennemvandret, bestandig til Fods, de min*
dre Cantoner, besteget Spidsen af St. Gottard, Spidsen af
Furca, vandret over Grimsel, ladet mig indsnee paa dens
Top i 2 Dage og Nætter — giennemvandret Oberhasli —
Grindelwald — og Lauterbrunnen — efterat være kommen
Jomfruen saa nær som mueligt — giennemseilet Bielersøen,
Vierwaldstatter^Søen, og Thunersøen — efterat have lært at
kiende adskillige ædle Schweitzere fra Lavater af til Hyrden
paa Scheideck — efterat have seet Münsterdalen, Rheinfaldet,
Pilatus, Ziirchersøen, Teufelsbrücken, Rhonens, Ticinens,
og Reussens Udspring, Furca Gletscheren, Reichenbach,
Staubbach, og hundrede mindre bekiendte; men ikke mindre
fortryllende Mirakler — befinder jeg mig paa 6te Dag her i
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Bern, som Roland paa Alcines Øe; med den Forskiel, at
denAlcine, som her tryllebinder mig, er ligesaa meget Uskyl*
dighedens, som Skiønhedens Mønster. Det er en Datter*
datter af den store Haller, den skiønneste Pige, jeg har seet,
den forstandigste Pige, jeg har talt med, den beste Pige,
jeg har lært at kiende — og dog er hendes Familie, hendes
Gestalt, hendes Hoved og hendes Hierte hendes .mindste
Fortieneste
Triumph! Dig ingen jordisk Fryd opveier,
O blodige med Hiertet kiøbte Seier I
Triumph! Din Vellyst modnes i mit Bryst!
Skal Thoralds Siel i Glædens Taage svimle?
Nei! den fik Vinger op til Sorgens Himle —
Og Kraft til Taarens Lyst!

Over Gemmi! til Mont bland O! saa snart, som mue*
ligt — milde Skaber! var det din Villie! — snart! snart!
fra Jorden til Himlen!
Denne Jord — dette Liv er intet værdt! O! hvor lidt
skiønner den paa Jordens Saligheder, som ikke er giennem*
trængt af den Følelse: Denne Jord er intet værdt!
Lær først at kiende dens høyeste, reeneste, meest himmel*
nærmende Fortryllelse, dødelige Broder! og du vil fatte, at
den er intet værd!
Held mig, at jeg har lært, at den er intet værd! Held
Dig, tusindfold Held Dig, som lærte mig det!
I tænke, at jeg meener Frøken Haller — Nei! dersom jeg
ikke havde kiendt noget endnu fuldkomnere, noget mig
endnu elskeligere, end Frøken Haller, havde jeg ikke saa*
ledes kunde skiønne paa hendes Værd!
Det gaaer ikke an, at mignaturere sine Følelser sammen
paa et lille Stykke Papiir, mærker jeg. Posten gaaer — jeg
har ikke kunnet skrive før — jeg vil ikke spilde Tiden med
at beviise det — og nu vilde jeg i disse Minuter distillere
Eder et Zwintessenz af alt hvad jeg har seet, hørt, tænkt
og følt — det gaaer ikke an. Jeg lever — og min Dagbog
lever — Og om begge døe — (saare mueligt!) — før vi
sees igien? hvad da — der er Tid nok i Evigheden til at
fortælle det altsammen. Hvem siger at man skal udføre
hele Conversationen i Forstuen? Lad os give os Tid! Lad
os dog ikke uophørlig forhaste os! Snart kalder Verten os
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ind — da skulle vi leirede ved Evighedens Bord paa evige
Stole i evigfortrolig Kreds fortælle hinanden evige Eventyrer.
Hvor jeg gaaer hen? Herfra til Montblanc — giennem
Savoyen til Geneve — par le pays de vaud dans la ven*
dange — over Paris tilbage i Eders, som jeg haaber, aabne
Arme! Naar det skeer? Inden Nytaar.
Alle mine Breve, hvoriblandt jeg haaber at finde adskillige
fra Eder, Elskelige 1 ere addresserte til Geneve. Jeg har und*
været dem hidtil med kummerfuld Længsel — dog ikke til
utaalmodig Barneflæben. Man flæber ikke mellem Alperne.
Endnu er I levende eller døde — begge Deele er got — og
det sidste altid bedre end det første. Raisonnerer lige saa*
dan om mig!
Om jeg glemmer Eder her? Mig selv glemmer jeg under*
tiden — Eder aldrig! Hiertets Hukommelse styrkes i Da*
lene — Hiernens paa Fieldtoppene. I ere altid i mine Tan*
ker, altid i mine Følelser! Jeg velsigner Eder for hvert nyt
Alter, jeg kommer til i Guds herlige Natur. Velsigner og*
saa mig.
Hvad jeg har digtet? Intet — skreven i min Dagbog —
og — det eeneste Vers paa min Reise — skrevet en Afskeeds
Ode i den meest tøyleløse Verseart paa høytydsk til Frøken
Haller, som jeg har høstet meer Virak for, end [for] alt det
øvrige Sudlerie, jeg har smuurt.
Valete
Bagg esen.
Grönland! Du maa tyde dette synderlige Flugtbrev for
Schulz og Kunzen og lade Susmama tyde det for Dig!
Torsdagen den 10dc September.

Jeg’ var syg. De bestandig søvnløse Nætter havde ud*
mattet mig. Jeg vilde Intet heller, jeg havde ikke inderligere
Trang til Noget i Verden, end til at skrive til Seline; men
jeg kunde ikke. Det var mig umuligt, i min nærværende
Forfatning, at skrive hende et Brev til, uden at udgyde mit
hele Hierte deri. Jeg Ulykkelige tør ikke dette — og aldrig
har jeg følt den ulyksalige Tvang i denne Henseende saa
tung, som i disse Dage. Jeg forsøgte at skrive Noget til
hende — forsøgte det igien —- omsonst! jeg kunde ikke ud*
trykke mig koldt — jeg kunde ikke udtrykke mig blot ven*
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skabeligt. Blodet af mit Hierte var kiendeligere paa Papiret,
end Blækket — jeg rev mine Forsøg itu — og græd. Jeg
troede at kunne forstrøe mine alt for heftige Følelser, ved
at give nogle af dem Luft paa en anden Maade; jeg fort*
satte saaledes et Brev til L. Reventlow, som jeg havde be*
gyndt i Wilhelm Tells Capel — skrev et lille Brev til Sy*
bille — et Par Ord til min Moder — og et Flyvebrev til
alle de Andre, hvori jeg gav min Seline saa megen Under*
retning om mig, som jeg kunde, uden at vove for meget.
Men efterat have skrevet alle disse Breve, var jeg endnu
uroligere end før.
Præsident Zinner kom. Han havde atter adskillige Planer
for os, til at giøre os denne Eftermiddag (det var Festdag)
saa nydelsesfuld som muligt. Han vilde strax bringe os hen
til den lærdeste Mand i Bern, den anseeligste i Raadet, Hr.
Fellenberg. Jeg undskyldte mig — med min Post. Moltkc
gik med ham; og jeg gav nogle af de overvældende Følel*
ser, der bestormede mig, Luft i min Dagbog. Moltke kom
hiem om Middagen henreven af Fellenberg — jeg havde
ingen Stemning derfor — jeg tænkte paa Intet, uden paa
Seline — og Frøken Haller. »Hvor Baggesen er bleven et
ganske andet Menneske,« sagde Moltke og Becker næsten
paa eengang, »Bierge og Dale, Granit og lis er svundet for
ham. Før saae man ham aldrig stille, uden fordybet i Land*
kortet og Saussure — før var Montblanc hans evige Skær*
venzel — nu glemmer han selv Bonifacius og oheli! uheli!
øheli!« »Men i Morgen,« sagde jeg, »kommer det Altsammen
igien. Jeg vil endnu engang see Sophie — og aldrig mere.
I Morgen ere vi paa Toppen af Stockhorn!« »Vi ville see!«
sagde de andre.
Klokken 3 om Eftermiddagen kom den utrættelig artige,
utrættelig omhyggelige Zinner igien. »Vi ville benytte det
smukke Veir,« sagde han, »og betragte Sneebiergene i al
deres Giands i Dag, fra Engen. Regieringsraad Fellenberg,
som ønsker at lære at kiende Dem,« sagde han til mig,
»giør Partie med.« — Sophie med, haaber jeg, lagde mit
Hierte til ganske taus. Han blev en Time, medens jeg
klædte mig paa — Kl. 4 spadseerte vi ud.
Fellenberg stødte til os. Vi kom udenfor Porten — der
var ingen Sophie — vi kom til en anden Raadsherre — men
ikke til Sophie — den unge Zinner kom til; men ingen
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Sophie — vi saae Sneebiergene; men ingen Sophie. Klokken
blev 5 — den blev 6 — den blev 7 — den blev 8; vi gik
til Byen igien — der var ingen Sophie.
Jeg erindrer ikke, at have kedet mig meer i mit hele Liv.
Jeg maatte tale med Fellenberg om den danske Literatur,
om Campe, om Trapp, om Basedow — om det hele Phi*
lantropievæsen — om den evige Opdragelse — og var næ*
sten død af Kede, i det Øieblik denne for Resten yderst
interessante Mand, pienus cruoris slap mig udenfor Præsi*
dentens Port. Jeg troede her at staae op igien, og gik igien*
nem Porten op ad Trapperne, omtrent med den Art Følelse,
en Død hører den sidste Basun med, i det sikkre Haab, at
vaagne til et andet Liv; men jeg traadte ind i Stuen og —
vaagnede til en anden Død. Der var ingen Frøken Haller,.
men desto meer Scheuchzers naturhistoriske Foliant*Bibel,
hvis Kobbere jeg maatte døie istedenfor hendes levende Bil*
lede. Jeg vil ikke tygge længe Drøv paa denne tilsidst
smertefulde Aften — jeg kom endelig hiem — gik i Seng
og kunde ikke sove formedelst en flammende Inscription i
det mørke Sengehjørne, der bestandig forstyrrede min Siæl
med det Titiske Udbrud: Diem. perdidi.
Fredagen den Ilte September.

Vi vare indbudne til Frue Zeerleder, en anden Datter af
den store Haller, Sophies Tante. Vi bleve her altsaa natur*
ligviis, saa meget mere, da det regnede.
Jeg vidste, at det ikke vilde gaae af uden Musik, at jeg
vilde blive plaget om at synge. Jeg besøgte altsaa alle Berns
Boglader om Formiddagen, og fandt efter megen Snusen
omkring deri, Athalie, La Jée Urgele, og La Reine de
Golconde.
Medens jeg stod allerbedst i den Hallerske Boglade, faldt
det mig ind at spørge om Schulzes Lieder — de vare alle
bortsolgte. »Kiender De et ganske nyt Stykke: Holger Dan*
ske, en Opera, oversat fra Dansk?« spurgte Boghandleren,
der havde mærket, at jeg var forhippet paa Syngestykker.
»Saa temmelig,« svarede jeg, »men det har De dog vel ikke
her?« — »O! jo!« sagde han, »eet eneste Exemplar — de
øvrige ere alt solgte.« — »Hvor mange har De vel solgt i
Bern?« »Ti!« svarede han. Jeg veed ikke, om Noget har
kildret min Forfatter*Forfængelighed mere. »Saa har du, før
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jeg kiendte hende, ligget under hende her i Bern« — sagde
jeg til Holger Danske, idet jeg tog den i Haanden — (Bog*
laden er netop i samme Huus, neden under hendes og hen*
des Moders Værelser). »Besynderligt!« sagde jeg — og
havde kunnet kysse Exemplaret i dette Øieblik — »saa har
du, skielmske Holger! fundet hendes Opholdssted før jeg!
Din Fader kunde næsten misunde dig!«
»Saare besynderligt!« blev jeg ved, »og jeg skal just
komme i dette Øieblik, og ved den løseste Hændelse finde
det sidste Exemplar, for at kunne skienke hende det, som
hun saa meget har bedet mig om — som paa eengang —
formedelst min Cramers Fortale — den hun kan læse uden
Fordom — kan give hende den bedste Idee om mig, som
Skribent!!! Saare besynderligt!« Jeg bad Boghandleren
strax lade den hefte og sende mig den Kl. 2.
Kl. 3 vare vi paa Pletten med Præsidenten hos Frue
Haller, for at tage hendes Døttre med ud til Zeerleders
Lyststed ved Foden af Gurten. Sophies Øine mødte mine
— i det Øieblik dette skete, blev hun staaende for mig
»som naglet fast.« Moltke bemærkede, at hun var usæd*
vanlig bleg. Han forbandede sig siden, da vi vare komne
hiem igien om Aftenen, paa — at hun ikke havde sovet
Gud veed, om han havde Ret
Vi gik. Moltke gik med Zinner, Becker med hendes Sø*
ster, og jeg med hende. Vi havde ikke hinanden under Ar*
men (det er ikke Mode her) og det kunde ikke falde mig
ind engang at komme hende saa nær. O! at jeg kunde op*
skrive en Tiendeel af vor Samtale med hinanden! O! med
hvilken Fryd skulde jeg læse den igien efter svundne Aar;
med hvilken Vellyst skulde jeg læse den for dig, Seline!
Du skulde lære at kiende Sophie og mig af denne Samtale
— du skulde opdage deri vore Tankers, vore Følelsers, vore
Ønskers, vore Udtryks Harmonie — og tvivle, om Sophie
ikke var dig selv — og troe dig fordopplet i Støvet. Vi
talte om Naturen — vor Yndlings*Materie — om Miisli,
hendes Lærer, hendes Ledsager, hendes Ven, hendes anden
Fader — om hans Prædikener — hvi jeg dog ikke havde
hørt ham. Hendes Glæde over at jeg kiendte ham og skat*
tede ham! Hun gik ikke gierne ud de hellige Dage — hun
hadede bestandig Selskab — hun var saa lykkelig ene —
hun vidste ikke den hele Dag andet, end at jeg var over
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alle Bierge — hun var vaagnet tidlig om Morgenen, havde
seet ud af sit Vindue og frydet sig over dette smukke Veir,
vi havde at reise i. Vi kom til en Krydsvei. Man betænkte
sig, hvilken man skulde vælge. »Hier stehen wir wie Hercu*
les« — sagde jeg dumt; thi denne Lignelse passere sig værre
her end somme Mænd passe sig til somme Koner. »Nein!
wie können Sie das sagen?« sagde hun. »Ich versichre Ihnen,
dass beide Wege gleich« — »tugendhaft sind,« udførte jeg dct.
»Indessen,« sagde jeg, »glaube ich doch (i det vi gik om til
høyre Side) dass man bei solchem zweifelhaften Falle rechter
geht, wenn man rechts geht. Rechts scheint doch immer
ein bisgen rechter zu sein.« Hun bifaldt dette Ordspil med
et Smiil. »Aber« — blev jeg ved»um aufrichtig zu sein ist
dies doch nicht der Regel, den ich gemeinlich folge.« »Wie
den ?« »So bald ich zweifle und beide Richtungen mir ganz
gleichgültig sind, kehre ich lieber zu der anderen Seite, wo
mein Herz hinzieht« — »ja es ist wahr« sagde hun, »das Herz
sitzt an der linken Seite, darum gehen wir auch so oft links,
wenn vir es zu sehr folgen!« »Schön!« raaabte jeg — »doch
thun wir nicht vielleicht unser Herzen Unrecht, indem wir
das Herz nennen, was bisweiten nur . . . .« »Gewiss! ge*
wiss —« stemte hun i; »das glaube ich auch, indem wir das
Herz nennen, was nur ...« »Sinn« — hialp jeg hende — »und
Traum ist« — endte hun. Saaledes fløde vore Repliker i
hverandre, og favnedes, saa at sige, før de nærmedes. Moltke
har først giort den Bemærkning, at vi tale ligesaa lidt med
hinanden, som Accorder, at vi stiæle Udtrykkene fra hinan*
dens Læber, kiende dem, før vort Øre fornemmer dem —
og at den Ene af os bestandig veed hvad den Anden vil
sige, førend Tungen frembringer det — at vore Siæle læse,
i sammenstemte Blikke, de ufødte Tanker og Følelser — at
vor Samtale er ingen Dialog, men en Colog. Vi bleve enige
om i denne Samtale, at Hiertet for det meste var klogere
end Hovedet — at rene, uskyldige, gode Naturmennesker
neppe vovede noget, ved at lade sig lede deraf, fordi Hiertet
endnu bedre forstaaer Naturen, end Hovedet.
Vor Samtale bølgede sig herfra saa ganske naturligt til
min Ode. »Jeg veed ikke« — sagde hun — »jeg forstaaer
den ikke ganske — jeg tør ikke ret læse den heel — jeg er
bange for at læse den ofte.« »Det kan vel være,« svarede
jeg, »jeg begriber det: De vilde maaskee kunne læse den
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bedre, forstaae den bedre, naar jeg var langt herfra.« »Ja
— jeg forstaaer den dog — jeg har læst den — den har rørt
mig; men, jeg. veed ikke ret selv hvorledes — —1«
»O! om De end ikke nu forstaaer den ganske; der vil
komme en Tid, da — — « »Nei! jeg ønskede ikke engang
at forstaae den aldeles, heelt igiennem----- « »Det begriber
jeg dog ikke! Der er jo dog Intet i den, som De ikke tør
forstaae? »Vist ikke — nej! — Men i Førstningen — jeg
veed ikke ret, hvoraf det kom — jeg var bange for at læse
den; jeg tænkte paa at sende den tilbage — jeg kigede i
den — jeg var saa besynderlig tilmode. Jeg spurgte mig
selv: tør du? — O! hvorfor da ikke? tænkte jeg — —!«
»Ja, je£ fatter det ganske. Det havde jeg Altsammen formo*
det; jeg vil tilstaae Dem det, jeg var bange for, De skulde
sendt mig den, ulæst, tilbage. Det er mig just kiært, at De
har havt Betænkeligheder. Imidlertid, saa lidet, tænkte jeg,
hun ogsaa kiender mig, saa meget kiender hun mig jo dog,
at hun ei kan frygte for, at finde noget virkelig Slemt deri
— hvorfor skulde hun ansee dig for en Uværdig?« »Nei
— nei! derpaa tænkte jeg heller ikke; men naar man siger
mig saa meget Forbindtligt, saameget, som jeg ikke fortiener,
saa bliver jeg dog altid bange — De har endnu ikke kiendt
mig længe nok — naar Hr. Miisli, der har kiendt mig i 7
Aar, siger mig noget Opmuntrende, da er det mig kiært,
det giør mig en Glæde - men — naar — —« »Hr. Musli«
tog jeg Ordet, »har dog ogsaa engang maattet begynde.«
Hun smilede; og i dette glade Smiil var sikkerlig Noget,
jeg veed ikke hvad jeg skal kalde det: Tilfredshed over at
finde et Forsvar for hendes Lettroenhed. »Ja, det er sandt
— han har ogsaa begyndt engang; men ikke med saa me*
get.« »Fordi De dengang selv endnu ikke havde ret be*
gyndt!« Atter et tilfreds Smiil! »Ja, det er sandt — jeg var
dengang et Barn.« »Og, overhovedet,« blev jeg ved, »man
behøver ikke altid hele Aar, for at lære at kiende visse
Siæle. Jeg indseer desuden ikke, hvorfor man ei skal troe
det Bedste — hvorfor man skal bekige hinanden saa niis*
troisk, naar man Intet seer, der opvækker saadan Mistroe.
Jeg, for min Person, elsker det Gode og Skiønne saa høit,
at jeg søger paa alle mulige Maader at finde det — selv i
Formodningen derom. Hvorfor skulde jeg ikke forestille
mig det saa godt og skiønt, som muligt? hvorfor skulde jeg
Gemt og Glemt. II
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ikke smage den Vellyst, at tænke mig det Gode, som det
Bedste?« Jeg blev veltalende, fordi jeg blev varm, over
denne Materie. Hun istemte tilsidst alle mine Meninger;
og paa denne Maade kom vi, uden at vide meget bestemt
hvordan, til Zeerleders Lystgaard.
Selskabet bestod af Madame Zeerleder, der nylig var
smuttet op af sin Barselseng, hendes Datter, der spilte Cla*
veer, de to Frøkener Haller, og endnu en anden Dame, en
ung Brud, jeg troer og Zeerleders Datter. Vi spadseerte lidt
i Blomsterhaven, satte os lidt under Colonnerne — det be*
gyndte at regne, og vi kom ind. Jeg sang: »Das ganze
Dorf versammelt sich,« accompagneret af Jomfrue Zeer?
leder; et Par andre Arier af Aline, og: »Rind paany,«
accompagneret af Becker paa Violin. Vi leirede os om
Frugtbordet, jeg ved Siden af hende — og nu sang jeg
hendes Yndlingssang: »Wenn hier nur kahler Boden wår,«
der klang ret godt i denne sonore Sal. Der laae Fiærboldte
paa Sophaen. Jeg tog een, og legte med — vips, stod hun
op, og indbød mig til et Spil. Det var mig atter et Held
i Faldet fra Himmelen! Det er een af mine meest kildrende
Beskieftigelser med en Dame, jeg kan lide; jeg spiller godt,
og har Ledighed til at vise min Smule Lethed og ivrige Op*
mærksomhed. Jeg var desuden saa fordeelagtig klædt, som
jeg efter min egen Idee kan være det — i Collet, ligesom
Moltke og Becker efter Befaling. Jeg havde yderlig net og
sneehvidt (man vasker her fortræffeligt) Lintøi paa, en ny*
delig Vest og nette Silkebeen. Haaret flagrede mig frit i
Lokker om Nakken, og min Halsklud var lykkedes i Dag
a merveille. Min Collet var afbørstet — og jeg begriber
sandelig ikke, hvorledes man kan være nettere, lettere og
smukkere, end jeg var! Rigtig nok havde jeg min sædvan*
lige Statur, det samme ubetydelige Ansigt, de samme maa*
skee ikke ganske apollonisk drejede Been; men, med alt
det, var jeg dog smuk nok for den, der er alt dette vel vant
— smuk nok for mig selv — og, da Frøken Haller er uen*
delig ophøiet over Yderlyst, smuk nok for hende.
Vi spilte. Boldten var skiev; vi tog en anden; den var
for lille. De Andre gave dem og til at spille i adskillige
krydsende Grupper. Vi kunde sielden bringe det høiere»
end til 20, 30 — eengang bragte vi det til 40; men som of*
test tabte vi den i det syvende Slag. Jeg fløi om efter den
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som en Fugl, reddede den ofte, som ved et Mirakel; hun
gav altid sig, jeg altid mig Skylden. I min Flugt vare mine
Øine mere heftede paa hende, end paa Boldten; imidlertid
traf jeg den temmelig i Blinde, medens jeg berusede mig
over hendes Gestalt i alle mulige Stillinger. Midt i Heden
— vi bleve immer ivrigere og ivrigere — løste hun noget
op for sit Bryst — hun blev nu tusinde Gange saa skiøn,
som tilforn — hun var virkelig ubeskrivelig fortryllende.
Danae i Dandsen henrykte ikke mere Agathon, end hun
henrykte mig i denne Omflyven. Hun blussede — hendes
Hierte bankede — jeg var allerede saa vaad af Sved, som
om jeg havde besteget Gotthard — hun var ikke mindre
varm end jeg. Vi fortsatte det, til det blev saa dunkelt, at
vi ikke kunde see Boldten meer; men aldrig havde hendes
usigelige Yndighed voldsommere henrevet alle mine Sandser,
end i det Øieblik, hun, mat svingiende, med halvaabnet
Barm og blussende Kinder, kom hen til mig og sagde: »jeg
kan ikke meer! -• jeg er, som De, som om jeg havde be*
steget Furca, Grimsel, Gotthard og alleBierge!« Gode Gud!
hvor var jeg glad, sorgløs glad, barnlig glad! thi i denne
Sandsernes Ruus havde mit Hierte glemt Seline. Og sande*
lig, der er intet Utilgiveligt deri; thi ingen Skabning havde
det kunnet gaae anderledes! Vi kom til at tale om Dands.
Hun spurgte mig: »om jeg dandsede gierne?« »Ikke paa
store Baller,« sagde jeg, »men inderlig gierne i smaa huus*
lige Kredse, hvor ingen Géne forstyrrer Chainen« — Hun
ligesaa. Den evige Optagen og Engagement var hende
modbydeligt.
Becker stemte sin Violin. Jeg bad ham spille en Engelsk*
Dands, med 6 Toure; jeg førte den op med hende. Det
var den anden Gang jeg dandsede paa minReise; men Him*
mel! hvor forskiellig var denne fra den første! Det forun*
derligste er, at jeg ikke var frygtsom; at det var mig som
ingen Ting (hun indskyder mig ingen Ængstelighed; jeg til*
beder hende ikke zittrende — jeg elsker hende fortrolig).
Jeg valgte de letteste Toure, og de delicateste. Hun svæ*
vede med mig i nærmende Heftighed — Hun havde blotte
Hænder — jeg havde mine Handsker paa. Jeg kunde ikke
bare mig — da jeg havde dandset to Par ned, tog jeg min
ene Handske af. Det er første Gang, jeg har giort dette
for nogen anden Dame, end Seline. Jeg trykte alligevel ikke
6*
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hendes Haand; i det mindste veed jeg det ikke; har jeg
giort det? saa er det skeet uden mit Vidende, og selv uden
min Villie; ligesom jeg ikke heller kyste den ved Enden af
Dandsen. Hun spurgte mig, om jeg kiendte Allemanden?
Jeg bad hende lære mig den; og nu valsede og dandsede vi
To en lille Solo sammen, som neppe har moret saa meget
de Andre, som den morede os — og dermed var Ballet
forbi — det mindste og behageligste (thi det var ublandet
med Kummer og Tvang!) jeg har bivaanet i min Livstid.
Vi leirede os nu atter Alle i en Kreds om det runde Bord
— jeg ved hendes Side. Vi sang Arier af Holger Danske,
især Tyrke*Musiken, Lavaters Schweitzer*Lieder, og et Par
andre Nationalsange — Melodierne vare lette, jeg kunde
dem strax; men dette morede Alle, meer end alt Andet. De
vare ude af sig selv af Glæde over den Ild, den Schweitzer*
Salvelse, jeg sang med, som om jeg var, sagde de, den fyrig*
ste, meest patriotiske Schweitzer: »Vater, dass sich Gott er*
barm?« Det var intet Under! Jeg sang de mig kiæreste af
alle Viser paa Jorden, ved hendes Side, medens hun selv —
tittede i Bogen med mig, og sang med, holdende sig, saa
at sige, ved min Stemme, og derved styrkende den til Tor*
denens Kraft, og glattende den til Zephyrs Gratie. Jeg var
virkelig begeistret. Jeg behøvede neppe at see i Bogen jeg kunde giøre Versene selv. Denne fortryllende Selskabs*
sang blev afbrudt med Wilhelm Tells Vise, da Vognen kom,
for at afhente Damerne. Vi bedrøvede os Alle derover, og
fandt, at vi havde kunnet blive siddende saa til i Morgen.
Det skylregnede. Vi vare 8 Personer, der skulde til Byen.
Det blev altsaa besluttet, at Damerne med Hr. Præsidenten
skulde kiøre bort først, og Vognen komme igien, for at af*
hente os. Jeg fulgte hende med de Andre til Vognen. En
Amme, med et lille Barn, steg ind, hendes Søster steg ind,
Hr. Zinner steg ind. Jeg blev staaende udenfor — blot for
at see hende saa længe som muligt. De Andre stode bag
mig — hun gav mig et temmelig forstaaeligt Vink — og
sagde, at jeg gierne kunde være med i Vognen — at der
ellers blev for mange til næste Gang (uagtet her allerede
vare fem, og vi vare kun tre tilbage). Den gamle, gode
Zinner syntes ikke at kunne begribe denne Syllogisme; men
hun beviste den, og medens hun var i Begreb dermed, be*
nyttede jeg mig af Ledigheden, fik begge Benene op i Vog*
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nen, lod som jeg ikke fyldte det mindste, og hørte ikke,
om hun fik sit Beviis færdig eller ikke — nok, at jeg var
der, og kunde altsaa være der! Uden Hat, uden at havesagt
Farvel deroppe, smuttede jeg ind mellem Zinner paa venstre,
og hendes yderst venlig gode Søster, Claire, ligefor mig —
beklagende kun, at jeg ikke var hende nærmere; men glad
over, at være i samme Vogn, og henrykt over, at hun saa
vilde have det. Kudsken kiørte afsted, knurrende over, at
der kom saa Mange i Vognen. Præsidenten geneerte os for*
skrækkelig; han sad imellem hende og mig. Jeg sad i yder*
lig Knibe, halv paa hendes Søsters Knæ — Jeg ønskede
imidlertid ikke, at Sophie maatte have siddet, hvor hun sad;
thi jeg var uden Sandser; og naar man er uden Sandser,
ønsker man ikke sligt. Jeg ønskede kun, at hun havde sid*
det mig lidt nærmere, at hendes Klæder havde kunnet be*
røre mine — det var Alt, hvad jeg attraaede. Lysene i Bern
oven over hinanden langt borte giorde en underlig Virkning
i det tykke Regnmørke — bemærkede jeg — Det var saa
lystigt, at see Stiernerne paa Horizonten i Regnveir. Hun
fandt det samme, og, for at kunne see dem desbedre, bøiede
hun sig med megen Umage bag Præsidentens Paryk henimod
mig, hvis Ansigt hun ved den Leilighed kom til at berøre
med sit Haar. Den ædelmodigste blandt alle Kiærligheds*
Engle vilde, at Zinner skulde nu faae det Indfald, at sige
Noget til Kudsken, og til den Ende bukke sig ud giennem
Vinduet paa hendes Side — hvoraf hun tog Anledning til
at skyde sig op bag ham til mig, saa at han, til sin store
Forundring, ved at sætte sig igien, fandt sin Plads optagen
— og maatte putte sig i Krogen. »Jeg troer, vi sidde bedre
saaledes,« sagde hun. — »Ja! saa? ja! ja! det troer jeg!«
sagde han. Nu var min eventyrlige Lyksalighed paa sin
høieste Spidse. Nu nød jeg den med Zittren — med Zittren,
af Frygt for, at den maatte falde; men, denne Zittren var
saligkildrende. Hun sad tæt op til min Barm — mine Ønsker
— alle mine Ønsker vare tusindfold opfyldte — min Spar*
somheds*Aand begyndte næsten at mukke — jeg fandt det
næsten for meget — jeg havde ikke Evne til at bære det.
Drukken af den reneste Vellyst, rullende giennem Berns
Gader, som Elias paa sin Ildvogn giennem Himlene, tænkte
jeg Intet, følte jeg Alt — vidste neppe hvor jeg selv var, da
jeg hialp hende ud af Vognen.
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»Ikke sandt? Regnen var dog ikke saa ubehagelig?« —
»O! jeg velsigner denne Regn. Nu troer jeg næsten, jeg elsker
den mere, end alt Solskin I« — »Hvor man dog altid forenes
nærmere i Regnen —« »Ja — ikke sandt? den har noget
Hyggeligt, Fortroligt!« —
Vi gik under Arcaderne, forbi Zinners Huus. Han gik
ind; jeg fulgte de to Damer med deres Lygtepiger hiem. Vi
morede os over, at jeg var uden Hat Jeg gik med Sophie
under Armen. Den himmelsk fromme Claire, hendes Søster,
gik snart foran, snart bag efter. Vi kom til deres Huus, jeg
tog Afsked med dem. Jeg havde lovet heiligen, at vi skulde
blive her endnu i Morgen. Afskeden var, som forrige Gang,
stille, blikkende. Jeg gik feil — de viste mig ret; jeg dancU
sede hiem ad — dandsede feil; fandt En, der ledte mig til
Falken; jeg kom op paa mit Værelse — løb op og ned af
Gulvet, vred mine Hænder af Glæde, velsignede Seline, veL
signede Gud, velsignede mig selv og hele Verden — tog en
Pen, satte mig ned, og skrev, saa hurtig som Pennen kunde
løbe:
ALPENLIED.

Ich wandte durch ein Land so froh,
(Ach!, ich vergess’ es nimmer)
Ich find’ es tief, ich find’ es hoch
Und lustig ist es immer.

Auf jedem Berg ist Himmelsglanz;
In jedem Thal ist Segen;
Und überall Gesang und Tanz
In Sonnenschein und Regen.
O Freunde! wenn ihr wüsstet dort,
Wie Freud’ auf jeder Wiese,
Wie Friede blüht an jedem Ort
In diesem Paradiese!

Wo Menschen Menschen grüssen nur,
Nur Brüder Brüder sehen,
Wo Freiheit, du, und du, Natur,
Wie ZwillingsSchwestern gehen!

Wo weder Läuferstab noch Kron’
Die schöne Welt verzieret!
Wo Gott allein sitzt auf dem Thron
Und Gott allein regieret!
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O ferne Freunde! wüsstet ihr,
Wie schön es ist hier oben,
Ihr eiltet all’ hinauf zu mir
Im Freien Gott zu loben!
Wie trau’rt man doch so klein und bang
Im Schatten von den Dächern!
Wie schweigt der Scherz und der Gesang
In schimmernden Gemächern!
Dort lacht die List der Einfalt Treu,
Gewalt der Ohnmacht Klagen!
Die Pracht thut viel, und sonder Scheu
Darf Reichthum alles wagen.

Wie ist man aber frei und froh
Im Schatten von den Bergen!
Man singt: In dulci jubilo!
Und scherzt trotz allen Zwergen.
Ja Zwerge sind’s, die sich nur gross
Auf fremden Schultern heben,
Und denen in der Freiheit Schooss
Nicht Thaten Grösse geben.

Hier lacht der Mässigkeit Genug
Des schwelgenden Zuvielen;
Und gleiche Brüder an dem Pflug
Sind Kindern gleich in Spielen.
Hier waltet weder Gram, noch Spott,
Kein Würger, und kein Späher;
Hier sind die Menschen näher Gott,
Und Gott den Menschen näher.

O ferne Freunde wüsstet ihr
Wie hier ist gut zu leben;
Auf Alpen würdet ihr mit mir
Dem Himmel näher schweben.
Dann würde dein Genuss, Natur!
Mir jede Wunde heilen.
O! könnt’ ich deine Wonnen nur
Mit den Geliebten theilen!

Jeg havde sat dette til enMelodie, Selskabet havde sunget
og kiendte, for at opvarte dermed i næste Samfund. Moltke
og Becker kom endelig, og fandt mig i beruset Henrykkelse.
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»Misunder I mig ikke?« raabte jeg. »Man maatte være
Diævel, for at misunde Dig!« sagde Moltke. »Nei, det veed
Gud, at vi misunde Dig ikke!« sagde Becker — og de til*
bade dog begge Frøken Haller.
Moltke er sikkerlig det ædelmodigste af alle Mennesker
paa Jorden. Han blev ligesaa henrykt over Frøken Hallers
Yndighed, Forstand, Godhed og hele Livsalighed, som jeg,
ved det første Bekiendtskab. Hans Følelse for hende voxte,
som min. Hans Siæl er i denne øde, mørke Forfatning,
hvori Hiertet griber efter ethvert Skin af Sympathie; han
fandt i denne Tilstand et Fruentimmer, som han strax maatte
tilstaae Fortrinet, for alle dem, han kiendte — han er Greve,
der ikke laaner sin Giands af Titelen; men helliger 1 itelen
med sin Siæls Adel, sine Kundskaber, Talenter, og ubeskrive*
lige Uskyldighed — alle Aarsager samlede sig om hans
Hierte, for at overtale ham til at lindre det i den Beundre*
des Deeltagelse — — og dog — fra det Øjeblik af han saae,
at jeg maaskee endnu nærmere sympathiserede med Sophie
— at jeg tændte min Sympathie i stærkere Brand — at hun
syntes at helde mere til mig — fra det Øjeblik af især, han
hørte min Ode, da lod han sin hele Vellyst bestaae i, at
være Vidne til vore Siæles evige Møder — i, saa meget
muligt at lette dem, ved at overlade hende til mig; og da
Frøken Haller tilsidst blev paa en Maade ubillig, i alt for
kiendeligen at forsømme ham og Becker, i alt for kiende*
ligen at holde sig til mig, da var det saa langt fra denne
MandÆngel (som mangen, selv af de bedste blandt mit
Kiøn, maaskee vilde have giort) at tage hende dét ilde op,
eller ærgre sig derover, at han tvertimod beundrede hende
derfor, fandt hende derfor skiønnere og fuldkomnere, og
undte mig ikke allene, men ønskede mig min hele Seier.
Jeg kiender intet sikkrere Beviis paa det største, det ædleste,
det fortræffeligste Hierte. Becker fremstiller i denne Sag
paa den anden Side et ikke mindre sieldent Exempel paa
inderlig Siæls*Godhed. Ogsaa han tilbad strax Sophie Haller.
Det var maaskee hans første Følelse af dette Slags; jeg har
Grund til at troe det. Sandt nok, han har ikke mindste
Haab, har ikke havt det mindste; og dette formindsker rigtig
nok hans Fortieneste i at vige; men yderlig ædelt er det
dog, at han viger med Fornøielse! Han er virkelig syg —
han sover ikke om Natten — han sidder og silhouetterer
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hende til Kl. 3 om Morgenen — han er færdig at gaae fra
Forstanden af Glæde, naar han troer, at have truffet hendes
Næse eller Pande — han tilstaaer selv, at han er saa for*
elsket, som han kan være det — »og dog,« siger han, »er
det min største Fornøielse at see, hvor hun og Baggesen
holde af hinanden.« Skulde man ikke troe, at jeg var det
lykkeligste af alle Mennesker — jeg, der reiser giennem det
Land, jeg helst ønskede at kiende, lærer at kiende de Menne*
sker, jeg helst ønskede at giøre Bekiendtskab med, møder
alle Gienstande i hele Naturen med venlige Favntag, og det
i Selskab med tvende saa ædle Brødre! — og dog er jeg, i
visse Omstændigheder, saa langt fra at være den lykkeligste,
at jeg tvertimod er nær ved at være fuldkommen det mod*
satte!

Til CRAMER.
Charybdis, d. 12te Sept. 89.

Elskede Cramer!
Du vil her finde Nyheder fra Din Baggesen, som ville
frappere Dig. Hvi kan jeg ikke fortælle Dig alt! Jeg har
skaanet Hende med at stille mig roligere an end jeg er. Jeg
vil ikke skaane Dig saa meget. Jeg vil sige Dig Sandhed
reent ud: Jeg er ubeskrivelig ulykkelig.
Gode Gud! hvor er det mueligt, at denne elendige Jord
kan rumme tvende slige Himle! Jeg vilde ikke have studset
saa meget ved at see Solen paa eengang staae op i Østen og
Vesten! Eller hvor er det mueligt, at to saadanne Engle
begge kunne elske mig! Eller hvor er det mueligt, at jeg kan
elske to saadanne Engle, at mit Hierte har Rum til begge
— uden at den eenes Minde lider ved den andens — uden
at min ubeskrivelige Ild for begge brænder med smallere
Luer! Er det blot en Drøm? Cramer! sig mig det, er det
blot en Drøm? Hele den os omgivende Verden finder at vi
smelte i hinanden, vi føle det selv, uden at vide det, uden
at ville det — det forunderligste er, at man seer det med
Fornøyelse, at man indhegner vor spæde Sammenvæxt, at
man vander den, at man beskytter den — at Verden synes
at have glemt sin Ondskab i at forstyrre frempippende Himle
paa Jorden — at selv hendes Tilbedere, selv een af dem,
der elske hende til Sygdom, seer med Fryd vor Sympathie.
Er det en Drøm? Er denne Engels, denne anden Selines
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stedse voxende Bæven imod mig, stedse voxende Urolig*
hed for mig, stedse voxende Henbølgen i mig — blot et
tomt Skyggebillede? et menneskeligt Liv? et oxtao ovao?
Og gaaer jeg — banker hendes Hierte,
Som om det vilde følge med,
Som om den hele Siel begierte,
At ile til mit Opholdssted.
Og kommer jeg — o! hvilken Glæde
Opfylder da det kielne Bryst!
Som om en Gud fra Lysets Sæde
Til hende steeg med al sin Lyst —

Hvoraf kommer det, at jeg her paa mit nærværende Op*
holdssted bliver af alle — ved den levende Gudi af alle
uden Undtagelse, saavidt mit og Moltkes og Beckers Blik
kunne riaae — høytideligholdt — med meer Omhue, meer
Æresbevisning, meer Opvartning — meer Smiger, Lovtale,
Beundring — (jeg gaaer fra Forstanden over at maatte
nedskrive det) — end den elskværdigste Prinds, som havde
alt ned til Politiken, paa sin Side — kunde blive det.
Kan det være mueligt at en Samling af over 20 republi*
canske Familier, at meer end fyrretive forskiellige Damer,
have foreenet sig om at fétere mig med alle optænkelige
forekommende Artigheder, Indbydelser, Lysttoure, foran*
staltede Concerter og smaae Baller, alt, indtil Téte å tétes,
som oven i Kiøbet ikke før have været i Mode her —
blot for at have mig til Nar, for at see, hvorledes jeg vilde
skikke mig deri, for at more sig med mig, som Califen
Haroun AbRaschid med den drukne hendyssede Tigger,
eller Hertugen og Hertuginden med Sancho, da de satte
ham til Dommer over en Øe? Er det mueligt? Ofte tvivler
jeg næsten paa det! Men kan Menneskeligheden, saa stor
en Deel af Menneskeligheden — den Deel deraf, som
skulde synes noget af det beste — være saa dievelsk
nedrig? Hvad har jeg giort dem, hvorfor de skulde ville
prostituere mig? Jeg begriber det ikke! Overalt jeg be*
griber ikke, hvi alt, udenfor mit Fødeland favner mig —
som jeg tilhørte dem meer end det. Gaaer det maaskee
alle Reisende saadan?

Jeg længes efter at see bidende Spot over mig. Jeg
længes efter at see et Menneske, som jeg tør troe — og
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jeg har lært til Grunde, at ingen af alle Støvets usunde
Lækkerheder, mætter snarere, og overdrevent ækler væm*
meligere end Roes. Gud! at jeg kunde raabe det høyt
til hele Verden, hvor den ikke allene ækler; men piner
mig! Der er intet større Helvede for min Følelse end at
see mig skattet og elsket aldeles uden Aarsag —
hen i Veiret — jeg murrer mod Forsynet derover — det
behandler mig som et vanvittigt Barn, i at sætte mig blot
for disse Snurrepiberier — jeg forbander det Øyeblik, da
jeg forlod Kredse, hvori man kiendte mig, og overbeviiste
mig derom ved at kiende mine Feil — og længes efter
dem, der kiender mig længst og best, og derfor har sagt
mig, at jeg havde en hæslig Mund, hæslige Been, en hæslig
Stemme, og alt for megen Selvtillid, Ting hvorpaa jeg
kiender mig selv igien — og hvoraf jeg kan slutte lidt
sikkrere, end naar den samme Person finder Godhed i
mine Øyne, Oprigtighed i min Vandel og Natur i mine
Vers, at den meener det
Din Baggesen
Mandagen den 14de September

Hvor er jeg? I Himmerig eller i Helvede? Paa Spidsen
af Lyksalighed, eller paa Bunden af Ulykkens Afgrund? Er
jeg den samme, som reiste hid — eller er jeg en anden? I
intet Speil af de tusinde, der omgive mig, seer jeg mig selv
igien; jeg seer et fremmed Billede! Og uden Speil, i den
søvnløse Nats Mørke, føler jeg mig dog aldeles mig.
Ah que l’amour est chose jolie 1
Avec l’amour toute la vie
Passe comme un jour!

C’est bien vrai! car avec l’amour toute la vie passe sans
sommeil! Skal jeg lee eller græde? Skal jeg blive eller reise?
Hvor er jeg? Hvad er jeg? Hvad bliver Enden paa denne
Drøm? Er det virkelig en Drøm? Elsker hun mig ikke?
elsker jeg hende ikke? Hvad er det at elske? Daare, som
vil opløse dette Spørgsmaal! Hvad er det at leve? — Livet
er en Drøm! Mit Liv er i denne Tid Drømmen i en Drøm!
Er det anstændigt for en fornuftig Skabning, længe at blive
i denne Forvirring? længe at henslumre i denne Drøm? Bør
jeg ikke vække mig selv med Vold? bør jeg ikke løse Knu*
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den med Sværdet? Siig mig, du Vise: blev Støvet organi*
seret, meer til at tænke, eller meer til at føle? Synes ikke
Alt paa denne lille, tykluftede, mørke, taagede, labyrinthiske,
trange Klode, at harmonere meer med Følelse, end med Tanke?
Synes ikke Følelsen at have mere hiemme her, end Forstam
den? Synes ikke Hiertet her at tilfredsstilles meer, end Ho*
vedet? Hvorfor finde Følelserne nok at beskieftige sig med
her, uden at længes efter andre, vidtfraværende Objecter?
— og hvorfor skynder Tanken sig uophørlig herfra, til større,
giennemsigtigere, lysere, renere, fuldkomnere Kloder? Har
du afveiet Tanken og Følelsen mod hinanden, du Vise?
Har du bemærket, at Tanken ingen Tyngde har? Har
Du bemærket, at Tanken evig stiger — at Følelsen evig
synker? Har du bemærket, at Tanken iler fra dig, og Fø*
leisen til dig? — at Tanken er altid udenfor dig og Følelsen
inden i dig. Har du ydermere bemærket, at sande Følelser
næsten aldrig misforstaaes af sande Følende; men at sande
Ideer ofte misforstaaes af sande Tænkere? Har du under*
søgt, om Tanken i det Aandelige forholder sig til Følelsen,
som CentrifugabKraften i det Legemlige tilCentripetal*Kraften?
og har du Vink om, at Aandernes Verdens Ligevægt i Tiden
beroer paa hiin, som Materien beroer paa denne? Har du
giennemtænkt, beregnet, prøvet alt dette, saa siig mig Re*.
sultatet — og jeg skal, efter det, snart blive enig med mig
selv, om jeg voldsom skal vække mig af denne Skyggedrøm
eller ikke! Jeg er virkelig — og det er Alt hvad jeg veed
derom — i den vellystigste og pinefuldeste Forfatning, hvori
Skiebnen nogensinde har faaet det Indfald at styrte sin Boldt.
Jeg føler ny, forynget Kraft i mit hele Væsen, og er syg i
en saadan Grad, at jeg neppe kan gaae. Mine Kinder blusse
med Sundhedens Ild, og mine Øine ere gule. Jeg staaer
med Fyrighed op om Morgenen, og sover aldeles intet om
Natten — jeg vrider i den ene Time mine Hænder af For*
tvivlelse, og i den anden af berusende Glæde. Jeg vil, at
hun skal elske mig — og jeg vil det ikke! Det eneste, som
er stadigt, som er sig selv liigt hos mig, er Længselen efter
at see hende — blot at see hende see paa mig!
I Forgaars var jeg nær gaaet fra Forstanden af Længsel!
Præsident Zinner, som aldrig nogen Morgen forsømmer at
opvarte os ved vort Toilet, mellem 11 og 12, og undertiden
kommer to til tre Gange in pontificalibus havde sagt, vi
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kom i Selskab med hende. Vi vare budne ud til Frøken
Rosalet og hendes Moder paa Landet. Vi fik Sophies Søster
med, og den ubeskrivelig morsomme, yderst comiskvittig?
naive, lille Frøken U/erf/i med os — men ingen Sophie! Jeg
haabede, hun var i Forveien, og spadseerte hele Veien ud
til Lyststedet i dette Haab, men fandt ingen der, uden den
glimrende skiønne, virkelig mynsterdeilige Frøken Rosalet
(jeg har disse Epitether mere af Moltke, Becker og Andre,
end af mig selv; thi jeg saae lidet paa hende, og var overalt
ikke competent til at bedømme hende — imidlertid saae jeg
dog, at hun var usædvanlig smuk, og begreb, at Moltke
kunde blive slagen af hende). Hun spilte nydelig paa et
fortryllende Harmonica^Claveer, og sang dertil. Frøken
Werth begyndte halvtredsindstyve Arier, uden at komme
videre end til den tredie Linie; havde jeg ikke været usigelig
bedrøvet, maatte jeg være død af Latter over hendes mor*
somme Modvillighed. Men Intet rørte mig, hverken Frøken
Rosalet eller hendes Sang, eller hendes Claveer, eller Frøken
Werth; thi jeg mærkede tydeligen, at Sophie Haller ikke
kom. Af Fortvivlelse havde jeg (fortalte Moltke mig) staaet
den hele Tid naglet bag hendes Søsters Stol, indtil jeg endelig
maatte nødes til at fryde det hele Selskab med min Sangs mig
meer og meer ubegribelige Tryllerier. Jeg gider ikke fortælle
alle Omstændighederne i mine FrøkemHa/Zerløse Forfatninger;
de ere tabte aldeles af mit Minde desuden; Sunt horæ perditæ!
Vi gik hiem tilbage til Byen i Mørkningen. Det regnede
lidt; men det var i ingen Henseende nogen ægte Regn.
Frøken ITerf/i, som jeg gik med, drillede mig. Vi kom
udenfor Frue Hallers Dør. Den ældste Frøken Haller, Frø*
ken Werth, og vi selv bade os alle at trine op; Zinner der*
imod bad os saa godt som at lade være. Vi bønhørte Da*
merne og os selv — lod ham gaae, og treen op. Jeg fløi
meer end gik op ad Trapperne i det sikkre Haab, at hun
var hiemme: men hvor studsede jeg, da jeg hverken fandt
hende eller hendes Moder. Vi maatte tage til Takke med
de to unge Damer, vi havde — og sandelig! enhver anden
end jeg kunde have været fornøiet dermed ; thi Frøken IT'erth
er den morsomste, og den ældste Frøken Haller den from*
meste Pige, jeg kiender. Jeg spurgte den sidste, hvorfor vi
ikke havde havt den Ære, at see hendes Søster den hele
Dag?^»Hun var hos en syg Veninde«, var Svaret.
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Vi satte os til at lege Spørge*Giette*Forærings*Spil, med
Panter. Da vi vare komne ret i Lave, traadte den livsalige
Engel ind i Stuen. Hun syntes at studse, ved at finde os
tre unge Cavallerer der saa fortroligt allene med de to unge
Damer; men hun satte sig strax ved min Side, og, efter
nogle hinanden undersøgende, hilsende Blikke begyndte Le*
gen igien. Hun var mere tilbageholdende mod mig, og jeg
mod hende, end nogen Tid før. Det var smukt af os begge.
Det varede ikke længe, før hendes Moder kom, der havde
været i Besøg et andet Sted. Hun syntes ikke at studse saa
meget over at finde os her, bevidnede os sin Fornøielse der*
over i Ord og med Gierningen, i det hun, overmaade munter,
tog Deel i Spillet. Legen blev tilsidst yderlig besiælet, alle
bleve muntre — jeg selv blev usigelig munter — og tilsidst
blev den for mig en Strøm af de kiælneste Tryllerier. So*
phie skulde skienke mig Noget — o! Gud! hvilken Vellyst
svømmede jeg i, medens hun betænkte sig herpaa! — Jeg
troer et Qyarteer gik til Ende, inden hun blev enig med sig
selv om hvad hun skulde skienke mig; og hendes Øine
syntes imidlertid, ved uophørlig at møde mine med den
inderligste frygtsomme Venlighed, at sige mig det hemmelig.
Endelig fik hun Luft i den Foræring: »Das Andenken von
der, die ich am meisten schätze!« Hun saae paa mig, da hun
havde hvisket mig det; og i det hun hviskede, havde hun
lagt sin yndige Kind min saa nær som muligt, som om hun
vilde spørge mig: »Er du fornøiet dermed?« Jeg sagde
hende, at hun havde skienket mig det dyrebareste paa Jor*
den. Jeg maatte siden give hende en Foræring; og den be*
stod i: »det, hun selv ønskte sig«. Paa Spørgsmaalet: »hvor*
med hun helst beskieftigede sig?« traf Svaret til at blive: »en
Forglemmigei.« Jeg frydede mig næsten convulsivisk herover!
»Det troer jeg vel!« raabte jeg, »den er saa uskyldig.« Hun
saae med ubeskrivelig Venlighed paa mig ved denne Lei*
lighed. Ved at give hende min Ring, idet jeg maatte betale
Pant engang, sagde hun, idet hun betragtede den skiult, med
halv lydelig Stemme: »O! at jeg kun ikke mister den!« Jeg
blev dømt til at sige mit Symbolum, jeg sagde det: »Gud,
Natur og Kiærlighed!« Hun syntes at fornøie sig over det.*)
*) En anden Gang fik Moltke den Dom: at skulle giøre hvad Damerne
befalede. Den første sagde: »bliv her i Morgen over!« Den anden:
»Overmorgen!« Den tredie : »hele næste Uge!« — Sophie sagde
Intet!
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Vi maatte endelig engang gaae. Vi bleve indbudne til Over*
morgen. I Døren, i det vi vilde gaae, kom jeg i en yderst
interessant Samtale med hendes Moder, som hun tog Del i,
paa min høire Side, om Dyds og Lyksaligheds uadskillelige
Forening, som jeg paastod var Chimære her paa Jorden. Vi
kom endelig ud af Døren. Hendes Blik blev hængende ved
mig — hendes Fødder gik, uden at vide det, efter mig —
hun glemte, troer jeg, at sige Farvel til Moltke og Becker
Hendes Moder maatte trække hende tilbage.
Jeg sov endnu mindre Natten derpaa, end den forrige Nat.
Dagen efter, Søndagen, var jeg meget slet, undskyldte mig for
at gaae hen til Mad. de la Roche, og blev siddende ved mit
Skrivebord til Kl. 4, da vi spadserede med Hr. Zinner, hen til
Frøken Gruber, hvor vi i stort Selskab skulde more os med
Musik, Dands og Leg. I Førstningen fandt jeg det her lidt
kedende. Hun var ikke kommen. Der kom en Dame an*
stigende efter den anden. Complimenter paa Complimenter
— Alt paa sin Fransk. Da omtrent Dusinet var fuldt, kom
hun endelig! Hun lod til at have uendelig meget at sige
mig. Jeg var i ubeskrivelig slet Lune. Moltke og Becker
bemærkede, at hun var bleg, som Døden. Jeg var ikke
meget rødere. Den ældste Frøken Werth spillede. Hun
spiller med usædvanlig Færdighed — og jeg kiedede mig
derover. Hendes Søster begyndte at synge. Hun sang me*
get, og har den klareste, sødeste Stemme af dem alle. Hun
sang nogle meget tungsindige Arier. Sophie stod stedse
ved min Side bag hendes Stoel; men jeg maatte tilsidst gaae
bort, for at tørre mine Øyne og see ud af Vinduet. Jeg
glemte at man spillede og sang fornemmelig for mig — og
blev staaende i Vinduet.
Sophie kom hen til mig:
»Sie sind so — so traurig? Sie sind gar nicht vergnügt?
Warum sind Sie so traurig? Das müssen Sie nicht sein.«
»Ich bin gar nicht traurig! Ich bin froh! aber ich weis
nicht, warum ich kann nicht lebhaft sein heute.«
Nu kom vi i en dyb Samtale om mine overspændte Ideer
og Følelser — hun brød sig om intet — og blev ved at tale
med mig alleene — om min Afskeeds Ode — om Indflydel*
sen af at vænne sig for meget til Vers — om Prosas større
Naturlighed — om Svulst i min Ode — om Kunst og Una*
turlighed der — kort, hun sagde mig Ting herover, som jeg
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aldrig glemmer, og sagde mig dem saaledes, at jeg nær havde
gaaet fra Viddet.
Jeg forsvarte mig — jeg undskyldte mig — jeg blev be*
drøvet — jeg sagde hende til sidst: »O! ich dachte es wohl,
dass diese Freude in Bern sich endigen sollte — aber — ich
war darauf gefasst — — — Es ist recht gut, dass ich aus
diesen Wahn — «
»Wahn?« tog hun hurtig Ordet, »was nennen Sie Wahn?
Sie sind in keinem Wahn gewesen! O! dass ich nie ein
Wort davon gesagt hätte! Sie sind mir böse geworden!«
»Nein — ich begreife es: Sie kennen mich nicht — Wenn
-Sie mich kannten — —«
»Sie kennen mich nicht, wenn Sie glauben, dass ich das
geringste gegen Sie habe« — Hendes Fortrydelse — min
Vrede — hendes Afbigt — hendes ubeskrivelige Venlighed.
»O! walzen Sie doch mit mir!«
Jeg dandsede med hende. »Sie machen mich sehr Unglück*
lieh — ich werde mir’s nie verzeihen, dass ich davon gesprochen
habe — Wollen Sie, können Sie alles vergessen?«
»Nein! es ist mir gar zu interessant — ich muss wissen,
was in meiner Ode Sie gestossen hat.«
»O! ich fand alles darin schön — lieblich — rührend —
und was Sie von mir sagen, innigrührend — aber gleich im
Anfänge, wo Sie von der Natur sprechen, können meine
schwache Ideen die Ihrigen nicht folgen — und ich mögte sie
so gerne folgen. Lasst uns nicht mehr davon sprechen. Ich
verehre, ich schäze Sie so ganz! Helfen Sie mich doch!«
Jeg hialp hende hendes Mantelelet om. »Sie sind doch
der Nothhelfer! nicht wahr?« Hun tog min Haand adskillige
Gange. I Morgen skulde vi til Frøken
Der var en
fremmed Cavalleer i Selskabet, som snap hende, da hun
skulde gaae. Hun blev staaende — hun ventede, at jeg
skulde have kommet — men jeg stod, som en Nar, som jeg
staaer ved alle slige Ledigheder. Moltke blev ærgerlig og
utaalmodig derover. »Ih, mein Gott!« raabte han bag mig,
»so nehme doch eine der Damen und führe sie.« Personen
havde hende nu allerede; og jeg gik bagefter; hun saae sig
om efter mig; vi gik under Arcaderne — hun giorde en Be*
vægelse med sin høyre Haand; jeg vovede mig hen paa
hendes anden Side; hun stial sig til, at give mig Haanden
og saae med usigelig Venlighed til mig. Vi toge Afskeed i
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hendes Dør paa den sædvanlige Maade; og jeg gik ubeskrive*
lig tungt hiem. »Leben Sie recht wohl; recht wohl!« sagde
hun (idet hun bestandig blev staaende, og glemte alle de
andre) med de uroligste Gebærder: »Schlafen Sie ruhig!
Schlafen Sie ganz ruhig« — »Ich wünsche Ihnen den ange*
nehmsten Traum,« lagde hendes Søster til.
Moltke trykte mig i Haanden, da vi vare komne noget
bort. »Enten elsker intet Fruentimmer,« sagde han, »eller
hun elsker Dig til yderste Yderlighed.«
Jeg kom hiem; og sov aldeles ikke den hele Nat — jeg
vred mig i Sengen som en Orm. Seline var min eeneste Fø*
leise — Sophie min eeneste Tanke; Seline min eeneste Tanke,
Sophie min eeneste Følelse. De sønderreve min Siel imellem
sig. Mit Hierte blødte — mit Legeme syntes at opløses i
convulsiviske Krampetræk; jeg leed Helved*Qyal. Saasnart
det blev Dag, stod jeg op. Jeg satte mig ned og skrev
Brevet til Susmama hvori jeg nøgen skildrede hende min For*
fatning, sendte hende min Ode til Sophie; og skrev, foruden
dette, et Brev til Cramer, hvori jeg underrettede ham aldeles
om min nærværende Stemning. Jeg fandt mig en Smule be*
roliget herved, og endnu mere ved den guddommelige Adams
frydefulde Udbrud af Beundring over den strænge Dyd,
hvormed jeg, blødende, gik frem i denne Sag. Min Sam*
vittighed trøstede mig ogsaa — og det syntes, som om jeg i
dens blide Stemme hørte Gud, Seline og hele Naturen raabe:
»Overlad Dig til Frøken Haller!«
Jeg var imidlertid meget syg. Mine Øyne vare næsten al*
deles gule — det der ikke var guult deri var blodrødt af
Graad. Jeg kom saaledes hen til hende, hendes Søster og
hendes Moder med Moltke og Becker Kl. 5. Hendes Hilsen
og Sprog var forunderlig tvungen — ganske anderledes end
nogen Tid før — Moltke og Becker sagde mig siden, at hun
saae ud som en døende.
»So müssen Sie denn Morgen Weggehen? Nun? wenn es
doch einmal sein muss — — Es ist vielleicht auch philo*
sophischer?
»— philosophischer?« gientog jeg.
»Ja, für uns philosophischer — wir könnten uns sonst viel*
leicht gar zu sehr an Ihnen gewöhnen —«
»da risquiren wir ohne Zweifel allein —« sagde jeg. »Aber
Geml og Gleml
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— ich fürchte jetzt auch» dass wenn wir uns nicht sputen —
wahrhaftig! ich fürchte es sehr — so werden wir........... «
»Was werden Sie?«
»Unsre Abschied kriegen! — Nun ist’s heraus»« lagde jeg tiL
Hun saae paa mig —
»endlich kam’s heraus,« sagde jeg med en Tone, hvori der
laae udentvivl al den Bitterhed, der var tilbage i mit for nær*
værende Tid ellers for Bitterhed temmelig rensede Hierte.
Moltke dreiede sig om, med en Mine, som om han vilde
flyve ud af Stuen for at hente Satans Flammer at pidske mig
med — Hun giorde og en lille Bevægelse, stirrede paa migr
der blev ved at smile spottende — »Es kam sehr absurd
heraus!« sagde hun — og, uagtet hun sagde dette med optændt
Vrede — fuldkommen som Seline, naar hun saa tidt har sagt mig
noget lignende i Anlfedning] af mine Stikpiller — saa var hun
mig dog i dette Vredens Moment ti tusinde Gange elskeligere
end nogentid før; thi hun har i intet Øyeblik lignet saa
meget Seline.
Hendes Moder kom til — og nu vendte jeg mig, be*
holdende min engang antagne Ligegyldighed, til Hende —
modtog nogle Lovtaler af hende over mine Vers og en
smigrende Hilsen fra Frue La Roche, der, sagde hun, kiendte
mig og beklagede ikke at have seet mig her. Vi bleve
staaende noget og talte sammen — vi skulde gaae.
»Ich muss mit meiner Mutter in ein [er] andern Gesellschaft,«
sagde Sophie.
»Mein Gott!« slap mig halv ud af Munden —
»aber um 7 Uhr,« lagde hun til, »werde ich kommen!«
»Gewiss?«
»Gewiss!« sagde hun med en fuldkommen forandret Tone
med et Smil, hvori der var tusinde Gange meer end TiL
givelse. Hun gik med sin Moder langsom ned af Trapperne
— jeg blev staaende, som et Fæe. »Mein Gott! Ich begreife
Dich nicht!« hviskede Moltke til mig. »So gehe doch mit!«
Jeg løb ned af Trapperne, fandt dem endnu i Dørren. —
»Ih, so kommen Sie doch?« sagde hun — jeg fløy hende
forbi — bukkede mig for hendes Moder og bad om TiL
ladelse til at ledsage dem — Sophie var strax paa min anden
Side. »Morgen müssen Sie des Aben[d]s bei uns sein!« sagde
hendes Moder! Hun saae paa mig — »Wie Sie befehlen,«
sagde jeg — »Morgen werden wir ohnedem nicht reisen
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können.« — »Wenn es Ihnen also nicht unangenehm . . .
Sie sind uns der angenehmste Gesellschafter,« sagde hendes
Moder, »und wir wünschten, dass Sie hier beständig bleiben
könnten, damit wir beständig Sie in unsrem Hause sehen
mögten!« Jeg spurgte nok engang, om Sophie virkelig kom
til os — hun forsikkrede mig det — de gik ind — og jeg
forlod dem.
Frue Landfogdinden havde bedt mig besøge Frue La Roche
— »hun var rigtig nok syg, og havde ladt sig aarelade; men
vilde modtage mig med Fornøyelse«; men jeg kunde ikke
overtale mig til at giøre Besøg i min nærværende Forfatning.
Jeg gik Gade op Gade ned i Bern — tilsidst gik jeg hen til
Frøken Werth, hvor Selskabet allerede var forsamlet. Den
ældste Frøken Werth spilte en Rondo af Pleyl; og vi gik
nu ud at spadsere — jeg med den ældste Frøken Haller.
Udenfor Porten mødte Hun os med sin Veninde —
»Ich muss noch in der andern Gesellschaft,« sagde hup til
mig, »aber ich werde gewiss um 7 Uhr bei Ihnen sein.
Machen Sie nur nicht die Promenade gar zu lang.« — »So
kurz wie möglich,« svarte jeg.
Det varte, Gud være lovet! ikke heller meget længe; og
strax efter at vi vare komne tilbage til Frøken Werth, kom
Sophie. Den Maade, hun kommer ind paa, hendes Hilsen
og Neien (jeg tænkte paa Grevinde Schimmelmann ved at
see det denne Gang) er saa ubeskrivelig yndig, at jeg ikke
veed nogen Stilling, hvori hun er meere fortryllende. Moltke
har lagt Mærke til det samme. Baade han og Becker paa*
staae, at de ikke har seet nogen Dame paa Jorden hilse og
neie med meer Uskyldighed, Lethed og Gratie. Hun neier
dybt; og jeg er ofte — skinsyg derover; thi alle Hierter ligge
for hendes Fødder, og det forekommer mig, som om hendes
bøyede Knæe knuuste dem alle, som mit, i salig Henrykkelse.
Hun neiede denne Gang med meere dandsende Fødder end
nogen Tid. Det var Livet, i en Graties Gestalt, der hop*
pede ind i Selskabet; men saa levende, fyrigen, ilende, let
og svævende hun neiede for alle de andre, saa koldt, stivt,
tvungent, alvorligt, langsomt neiede hun for mig, med aldeles
nedslagne Øyne.
Jeg stod mellem det aabne Vindue og Frøken Werth, der
spilte. Det varte ikke længe, før hun kom hen til mig og
satte sig halv i Vinduet hos mig. — »Ich wäre beinahe nicht
7*
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gekommen. Man wollte mich nicht gehen lassen, ich habe
eigentlich einen dummen Streich begangen, aber ich könnte
unmöglich anders als hieher kommen----- es ist der lezte
Tag, dacht’ ich — —«
»O! Gott lob! dass Sie gekommen sind!« sagde jeg med
Heftighed!
»Ich könnte nicht anders!« gientog hun og saae paa mig
med en Venlighed, hun endnu aldrig i halv saa høy Grad
har ødslet paa mig. »Aber wir sehen uns wieder! Sie kom?
men doch wieder!« raabte hun sagte.
»Darf ich?«
»Wollen Sie dass ich — Sie sind zu theuer — Wollen
Sie, dass ich Sie auf meinen Knieen« — hun rødmede
— og de sidste Ord »bitten soli« smeltede hen i et Blik, der
næsten døvede dem, saa høyt klang Kierlighedens tause
Tone deri. »O! Gott! ich kann mit Ihnen . . .«
»Was? was? was?«
»Ich weiss nicht! . . .«
»Gott! wie bin ich glücklich — Ich fürchte, ich werde nie
wieder froh werden!«
»Warum ?«
»Wenn ich Bern verlassen habe — Ich bin hier schon zu
lange gewesen — ich habe mich an — Bern,« sagde jeg og
saae paa hende, »zu sehr . . .«
»— gebunden?« sagde hun. »Es wäre philosophischer —
wollen Sie sagen,« blev hun ved.
»Ich weiss es nicht!« svarte jeg hurtig. »Das weiss nur
Gott, und . . . Sie!«
Jeg fløy bort fra hende, hen i Stuen uden at oppebie Svar
herpaa. Jeg saae ikke engang paa hende — jeg kunde ikke
— jeg vilde have løbet ud af Verden.
Vi stræbte at undflye hinanden og samledes bestandig.
Nærmedes vi, saa hang vore Blikke paa hinandens Øyne —
uden at torde sige det mindste. Jeg stillede mig hen i Vin*
duet bag en tom Stoel, og lod, som jeg hørte paa den hen*
rivende, yngre Frøken Werth's Sang — Hun kom og satte
sig derpaa. Jeg holdt Stolen i Ligevægt paa de to Been med
mine Arme og mit Bryst; min Zittren gyngede hende be*
ständig — hun lod til at være opmærksom paa Musiken og
Sangen, mens hun hvert Øyeblik opblikte til mig, med tu*
sindfold Salighed i hvert Blik, og lod sin simple Hovedpynt
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flagre mod mine Læber. Denne overvættes salige Situation
varte længe. Den blev omsider afbrudt ved Lau£rien*Legen,
som hun andengang med utrættelig Omhue stræbte at lære
mig. »Je ne le comprends pas! je le saisl« raabte jeg. Hun
tog mig Jeg kunde ikke holde hende om Livet. Jeg blev
fangen hvert Øyeblik! Vi fik en anden Leeg, med at dandse
i Kreds og pludselig sætte sig paa Stole, hvoraf der kun
manglede een — den, som ingen Plads fik, maatte give Pandt.
Jeg blev atter tagen af hende. I Kredsen maatte vi bestandig
holde hinanden i Haanden; men, jeg begriber det endnu
ikke, hun trykte ikke min Haand een eeneste Gang, og naar
jeg undertiden alt for heftigen trykte hendes, tog hun den
tilbage. Jeg blev rasende herover. Jeg holdt hendes Haand
saa løs, som mueligt, og sprang ved næste Leilighed hen
mellem 2 andre Damer.
Hun syntes at ærgre sig derover. Jeg tænkte: lad hende
kun ærgre sig! Seline! Seline! vidste du hvilken glimrende,
hvilken Guddoms^Rolle du spiller i min Siæl ved disse Lei*
ligheder! Den, som kiendte dig, som du værdigede blot dit
Smiil, kan ikke tigge, kan ikke ydmyge sig for nogen Anden!
O! du har vundet her din meest ophøiede Seier! Min Vandel
med Sophie er din første Triumph — og jeg tvivler paa at
nogen af alle Jordens Tryllerinder nogensinde har havt eh
prægtigere! Pandterne bleve indløste. Jeg havde to. Jeg blev
dømt, den første Gang til at synge — jeg sang — den anden
Gang til at dandse Solo (min egen Dom) — jeg blev saare
forlegen; thi jeg dandser ikke synderlig Solo. — Jeg bad
Sophie hiælpe mig. Vi valsede, allemandeerte, flagrede om*
kring med hinanden længe — jeg bar hende næsten i mine
Arme — jeg havde Mercurs Lethed i Gruppen med Psyche
— hele Selskabet klappede ved Enden af denne Dands; og
vi rødmede begge.
Jeg maatte siden synge min Vise: »Kom sande Punsch,«
som jeg denne Gang sang heelt ud — sang med tredoppelt
Udtryk — og som blev optaget med uudslukkelig epidemisk
Latter og Haandklap. Man forundrede sig over den store
Rigdom af lungerystende Ordlyd i det Danske. Klokken
blev imidlertid henimod 10, og Selskabet skiltes ad. Jeg
passede bedre paa denne, end de forrige Gange, og holdt
mig tæt ved Sophie som strax, da vi vare komne ned ad
Trapperne, tog min Arm.
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Det var stiernelyst, men forresten høytidelig mørkt. Jeg
saae op til Himmelens Fakler — de syntes alle at lyse for
os to — vi gik temmelig eene — noget bag de andre —
»O! Gott!« raabte jeg, »wie schön! o dort oben!«
Hendes Øyne fulgte mine Blik blandt Stiernerne — »O!
ja!« brød hun heftig ud. »Die Erde hat nichts so schönes!«
»Nein!« raabte jeg igien, »doch ja,« afbrød jeg mig selv —
»Die Erde hat etwas, das eben so schön« (i det jeg trykte
hendes Arm med knuusende Heftighed til mit bankende
Bryst) »das noch schöner — für mich noch schöner ist —.«
Hun lænede sig med fuld Overgivelse til mig.
»O!« raabte jeg, da vi vare komne hen i en mørk Gang,
»o! dass Sie unaussprechlich glücklich werden mögte! O!
dass Gott Sie zur glückseeligste der Weiber machen wollte!
O! wie innig wünsche ich dies!«
Hun taug og lænede sig meere til mit Bryst — Hun tog
min Haand — jeg trykte hendes, men jeg blev ved at trykke
den saa heftig, at jeg ikke kunde fornemme, om hun trykte
min igien eller ikke - vi bleve begge stumme
vi saae
paa hinanden
vi trykte os op til hinanden - jeg troer
hun græd i denne Situation. Mødte nogen os, lod jeg hendes
Haand fare — men saasnart den mødende var forbi, løftede
hun den op til mig igien.
»O! sind Sie mir nicht böse? Habe ich Sie durch irgend
etwas in meinem Betragen beleidiget?«
'
»O! Gott! Nein ich habe Sie betrübt - das quält mich
— Ich bin gestern zum erstenmal unglücklich gewesen.«
»Fräulein Haller!!! habe ich Ihnen Kummer gemacht?«
»Nicht vorher! immer nur Freude! aber jezt - ja, Sie
haben mich Kummer kennen gelernt«
»O! Gott!« raabte jeg - lassen Sie mich denn! Verlassen
Sie mich! vergessen Sie mich! Sehen Sie mich wie nichts
an! O! dass Sie immer unaussprechlich glücklich seyn
mögten — — —«
»Sind Sie es nicht?« afbrød hun mig hurtig.
»Nur in Augenblicken. O! ich könnte der glücklichste
auf Gottes Erdboden
doch nein! das will ich nicht sagen
— Gott kann vielen von seinen Menschen eben so grosse
Fähigkeiten zur Glückseeligkeit geschenkt haben, wie mir —
aber gewiss, keiner auf Gottes Erde könnte glücklicher sein
wie ich - aber ich werde es nie.«
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»O! man ist’s bisweilen ohne es zu wissen!«
Jeg svarte hende herpaa med en Slags Omfavnelse.
»Aber ich mogte so gern vernehmen, dass Sie eswerden!«
blev hun ved med voldsom Heftighed — jeg havde nær
glemt mig selv og favnet hende aldeles. »Aber Sie kommen
wi[e]der 1
»Darf ich?«
»O! Sie kommen wi[e]der!I«
»Ich werde wi[e]der kommen.«
Vi vare saaledes komne til Døren, til de andre — vi kunde
neppe komme fra hinanden; hun saae aldeles ikke til den
anden — hendes Øyne bleve saa aldeles hængende paa mine,
at jeg møder deres Blik endnu, hvor jeg seer hen. Jeg tunv
lede hen i Moltkes Arm; jeg trykte den til mit Hierte! Bo*
nifacius mødte os — jeg tog ham om Livet, og kyste ham;
han gik i min Favn til vor Dør. Jeg kom op, slængte mig
i en Stoel og var halvdød — af pinefuld Fryd.
En saadan Nat har jeg aldrig tilbragt. Det var mig ikke
muligt at faae mindste Duft af Slum paa mine Øielaage,
for rasende Krampe i mit Legeme, o"g tidoppelt rasende
Krampetræk i min Siæl. Jeg vred mig i Sengen, som Or*
thodoxien forestiller sig en Fordømt vride sig i Helvede.
Mit Hoved og Hierte kappedes om at banke sig først itu.
Jeg kunde ikke græde. Jeg har aldrig lidt saa voldsomt.
Klokken blev 3 under disse Legemssmerter og Sindsangester.
Jeg frygtede for at tabe min Forstand; jeg syntes at for*
nemme den gamle Krampe i mit Hoved. Jeg bad til Gud,
at tage denne Kalk fra mig — jeg bad med krympende HeL
tighed! Jeg fandt mig noget styrket og lettet efter denne
Bøn; men hendes smilende, venlige, og nu allerede lid ende
Blik, forfulgte mig. Jeg kaldte paa Moltke, som heller ikke
sov. Vidne til min skrækkelige, medynks værdige Forfatning,
har denne Ædle heller ikke sovet i de tre Nætter, jeg har
vaaget. Jeg bad ham lægge sig hos mig — jeg var kommen
saa vidt, at jeg ikke kunde være allene. Han lagde sig hos
mig, trøstede mig med en Engels Viisdom, med en Engels
Godhed. Jeg kæmpede, jeg udmattedes — og bad igien til
min Skaber med brændende Heftighed. »Er det din Villie,
Alvise! Algode! O din Villie er da vist og Selines Villie!
O giv mig Sophie -r giv mig ikke Sophie! jeg beder ikke
derom — jeg beder dig ikke om hendes berusende Kiærlig*
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hed — jeg beder dig ikke om hende — men om Lys i min
Siæl til at see hvor jeg er, hvad jeg giør — om jeg bør
handle anderledes end jeg handler — jeg beder dig ikke
om Retskaffenhed, jeg har den — jeg føler, at jeg har
den; men jeg beder dig om at vise mig den; thi min Sam*
vittighed selv forvildes i dette Mørke! Gode Skaber! har
jeg søgt denne Labyrinth, har jeg giort mig Umage for at
indtrænge mig i dens inderste Hule? Eller er det ikke dit
Forsyn, der, ved Hændelsernes usynlig sammenbundne Traad,
har ledt mig derind? Er jeg selv sprungen i denne Flamme,
som brænder i dens Allerhelligste? — eller har ikke Flam*
men selv nærmet sig til mig? og kunde jeg *— kunde jeg
finde ud igien, da den truede med at tænde mig? Milde
Skaber! led mig! led mig! Jeg vil følge Skiebnen og Naturen,
som hidtil — jeg kan ikke giøre mere — og vil tillidsfuld
gaae min Samvittigheds Vei — jeg kan ikke — ingen Døde*
lig kan giøre mere!«
Saaledes bad jeg, og krympede mig mellem nagende Smer*
ter. De syntes at stilles. Det syntes atter, som om Alt i
Skabningen, som om Skaberen selv raabte i. den Stilhed,
der omgav mig: Overlad dig til Sophie!« Jeg prøvede
mig selv — som jeg i alle disse Helved*Himmeldage har
giort: om mindste vellystig Tilbøielighed, om mindste sandse*
lig Higen blandte sig i min Følelse? Nej! Uendelig langt
fra! Det Modsatte! Jeg kan ikke tænke mig engang med
Fryd et Kys af Sophie. — Jeg opdagede virkelig, hvad der
udgiør Hovedflammen i denne mit Hiertes Forvildelse, hvis
det er en Forvildelse: Lyst til at skienke Seline Roe,
ved at skienke mig selv den — Lyst til at skienke
Seline Lindring og Trøst, ved at skienke hende en
fuldkommen Veninde — Lyst til at skienke Seline
mit Selskab, ved at giøre mig Omgang med hende
herefter mulig uden Tvang og Bekymring! Ved
Gud ! dette salige Haab flammer lysest for mig i min Følelse
for Frøken Haller. Jeg svøbte min Siæl i denne rene Sam*
vittighed og den indslumrede, vaagen, i een stor Følelse —
den største, den reneste, den værdigste, jeg har følt:
Jeg saae Menneskeligheden, i Kreds om Seline og Sophie,
staae for mig — jeg fandt, at Seline og Sophie vare de skiøn*
neste i Menneskeligheden ; men jeg fandt og, at hele Menneske*
ligheden meer eller mindre lignede dem. Jeg omfavnede
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alle mine Brødre i dette Øjeblik — jeg velsignede dem med
Taarer — Tilgivelse! raabte jeg til Alle, der have giort
mig Livet bittert, uden Undtagelse — min fuldkomne
Tilgivelse — og meer — mit Venskab — min bro*
derlige Kiærlighed! Hvor ere I, at jeg kan omfavne
Eder? mine Forfølgere! mine Uvenner! hvor ere I? Gud
velsigne Eder! Gud giøre Eder alle saa lykkelige, som jeg
selv ønsker at blive det! Hvor ere I, at jeg kan omfavne
Eder? O! Gud! jeg har aldrig følt saligere Henrykkelse,
end i dette Øieblik, da jeg opdagede, at jeg ikke kunde
erindre mig een eneste Uven! R***** stod for mig — »O!
du har aldrig giort mig noget virkeligt Ondt! — jeg har
bedraget mig i at troe det — Broder! omfavn mig! Du kan,
med alt det, du har foretaget dig imod mig, være bedre
end jeg! — jeg troer — jeg er overbeviist om i dette Øje*
blik, at du er ligesaa god! Omfavn mig« — min Siæl
favnede hans — og Menander stod for mig! »Menander!
Din hele Brøde er, at du er ulykkelig — at Ulykken har
nedtrykt din Siæl — at du i det Støv, hvori den vrider sig,
ikke tiltroer dig Styrke nok, til nogensinde at kunne op*
svinge dig derfra. Dit Hierte er maaskee endnu ædlere,
end mit — din Hierne er blot forvildet — du miskiendte
mig, fordi Ulykke, Fortvivlelse nødte dig til at miskiende
Alt. Var dette Afgrundens Taageslør borte fra dine Øine,
vilde du hverken martre hende, eller miskiende mig!
Gud tilgive dig det første, jeg tilgiver dig det sidste!
— Omfavn mig! Med meer end Broderkiærlighed vil jeg
omfavne dig!« — Min Siæl favnede tre Gange hans — den
var mat af Kiærlighed; og slumrede atter hen i stille Forliig
med hele Menneskeligheden. Aldrig — aldrig — aldrig skal
dette Forliig brydes mere! aldrig! aldrig! aldrig! Giennem
alle Evigheder skal denne salige Følelse følge mig — jeg
skal gaae giennem Livet og Udødeligheden, indhyllet i dens
himmelske Dække! O! saaledes først er Mennesket godt,
ædelt, retfærdigt, sit Udspring værdigt! saaledes først er
Mennesket — Menneske! saaledes først er jeg — jeg! Det
var mig en anden Fødsel! Jeg saae en ny Jord — jeg saae
andretSkabninger derpaa — jeg fandt en anden Mig. Jeg
fandt mig selv, i Selskab med alle mine Brødre, i den Evig*
godes Favn, og opdagede første Gang, hvor jeg var!
Velsignet! tre Gange velsignet være denne smertefulde,
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søvnløse Nat!! I dens Skiød udsprang Baggesens fuldkorn*
neste Forsmag paa lysere Verdners Salighed. I dens Skiød
saae min Siel første Gang Lyset, ligesom mit Legeme for
25 Aar siden, paa min Moders Knæe, første Gang saae Dagen!
Hellig! hellig! hellig være mig — nu og evig — denne Nat!
Hellig! hellig! hellig være mig min Kierlighed til Seline
og Palmine; thi af deres Sympathiers salige Sammenblanding
avledes denne Nats Himmerig midt i Fortvivlelsens Helvede!
Hellig! hellig! hellig være den 14de September; thi det
var den 14de September, som fødte denne Nat — det var
denne Dags Historie, som fødte denne Nats Begivenhed!
Lovet være Gud i det Høye! Fred paa Jorden! og i Men*
neskene en Velbehagelighed! Amen!
Med denne Følelse — denne i mit Hierte bestandig bræn*
dende Lue — modig ligefrem!- Saaledes vil jeg overlade
mig til dette Hiertes, med Naturen og Dyden harmonerende
Ledsagning! Saaledes vil jeg overlade mig til Seline og Sophie!
Mellem begges blide Siele skal min mandige Siel opvoxe
som Cederen paa Bierget, mellem favnende Palmer!
Gud velsigne mig imellem dem! Gud velsigne dem begge
med evig lige Velsignelse! Og denne Treenighed blive uop*
løselig giennem alle Evigheders Sekler som Hans AbEenhed!
Onsdagen den 16de September.

TilSELINF.
Jeg har ikke sovet i Nat — jeg har maaskee henslumret
3 Timer i alt i de 3 forrige Nætter — jeg har lidt saaledes
i næsten hundrede Timer uophørlig, uden meer Veder*
qvægelse, end den, der netop var nødvendig, for at giøre
mig Lidelsen s a a længe muelig.
Lidt? — i Henrykkelsers evige Ruus, omhvirvlet i
Kierligheds vellystige Labyrinth — lidt? Har du glemt,
du Lidelsens Engel! at Lidelsen ikke er saameget uden for
os, som inden i os? at Sindsroe i Helvede er salig mod
Siels*Angst i Himmerig? at Samvittigheden bløder ofte paa
Roser, naar den dandser uskadt paa Torne? Ja! i Ordets
gyseligste Forstand har jeg lidt; midt i Vellystens Favn
har min Siel følt de Usaliges Pine, mens mine Sandser
kildredes. Denne Tilstand varte, til Dagen, under min
Bøn, afløste Natten, og med dens første Straale spirede
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den første qvægende Følelse i min dødmatte Siel. Men hvor
salig blid var ogsaa denne qvægende Følelse. Saa vaagner en
Martyr i Engelens Arm, der hæver den Morderne tilgivende
Siel til Himmerig. Saa vaagnede jeg op af denne gyselige
Nats søvnløse Drøm. Jeg gienkiendte neppe mig selv — jeg
gienkiendte aldeles ikke min Forfatning. Jeg saae de samme
Billeder; men hvor forskiellige fra de samme! Mørket var
forsvundet — jeg saae Engle i Ætherglands der, hvor jeg
før saa Dievie i Afgrunden. Min Tak brændte høyt til
min evige Fader! Den flammede lysere og herligere, end
selv min Bøn. Da jeg havde bedt, var jeg blevet veder*
qvæget — da jeg havde takket, var jeg fuldkommen uden
Lidelse. Gud! tag aldrig Lidelse reent fra mig! Lad mig
evig kunde bede dig om Lindring — for evig at kunne takke
dig derfor! Bøn og Tak ere de Vinger, hvorpaa Sielen vo*
ver sig nærmest sin Skaber. Selv Beundring og Tilbedelse
nærme den ikke saa meget. Den stigende Siel lynes til*
bage af Almagt og Uendelighed; den kan kun nærme sig
G u d, i Støvet, ved at synke.
Jeg sank — og sank i Hans Godheds grændseløse Svælg.
O! saa lyksalig, saa sand lyksalig, saa fuldkommen rolig har
jeg aldrig været. Jeg følte mig bedre — den meest siele*
kildrende blandt alle Følelser. Jeg var det virkelig; thi jeg
følte det med alle min Siels Fornemmelser. Menneske!
du har den Guddom, som bestemmer din Fryd og
Smerte, din Roe og Uroe, din Lyksalighed og
Ulyksalighed inden i dig! Menneske! du er denne
Guddom selv! Kiend dig i din Kraft, og knæl for
din Almagt! Men kiend dig! kiend dig aldeles! En Deel
af din Kraft — og maaskee den største — ulmer i din Svag*
hed. Kiend ogsaa den! kiend den ret; og du vil ikke gyse
ved den — du vil henrykkes ved den!
Voxende, giennem Tiden og alle Evigheder, uden Ophør,
voxende Væsen! Kiend din uskattelige Herlighed, og fryd
dig, med tøyleløs Fryd, at du er svag — at du endnu er i
Kilden til din Saligheds evige Strøm — at du endnu har
alle tydelige, ubesmittede, fuldkomne Nydelser for dig! O!
var Plantens Fryd blot tydelig bevidst, som Norets, som den
Fryd, jeg erindrer mig i enkelte Tilbageglimt, paa min Mo*
ders Skiød — jeg vilde græde over, at jeg ikke er Plante.
Held mig! at jeg endnu er i min Nydelses Udspring! Mit
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spæde Liv, mine trange Dage risle nu mellem kolde lis*
kampe, giennem Støvets smeltende Snee — de skulle snart,
meer udvidede, flyde over Urans Diamanter — de skulle
derfra bølge sig, bruusende, ned giennem O ri o n s afvexlende
Graner — de skulle fra disses Trylleskove i vældige Cata*
racter nedflamme i herligere Systemer — evig voxende, med
evig forøgede Kræfter, hensuse i velgiørende Sqvulpen giennem
evig fuldkomnere Paradiser, af det trangere til det videre
— og aldrig, aldrig skulle disse Dages Draaber, disse Sekel*
seklers Bølger standse — aldrig, aldrig skal dette stedse vox#
ende Liv staae stille!
Og ikke blot i Haabet, i den grændseløse Forvent*
ning, bestaaer din Svagheds Salighed, usigelig lyksalige
Menneske! Ikke blot i det kommende smiler uendelig
Fryd dig imøde — selv i det nærværende leer ubeskrivelig
Fryd omkring dig. Kiend dig selv ret! det er: kiend ogsaa
din Plads! kiend ogsaa din Tid! O! hvor riig, hvor skiøn,
hvor-yndig er denne Plads! Dit trange Udspring, saa trangt
det er, omgrændses af Naturen, er i Naturens Skiød. Veed
du noget rigere, skiønnere, yndigere, end denne? Veed du
noget rigere, skiønnere, yndigere end den Plads, du op*
tager deri — end det Stykke, du kiender deraf? Savner du
noget i denne Indskrænkning? Hvilke Skatte, hvilke utallige
Skatte ligge udbredte for dit Hoved og Hierte, for din For*
stand og Følelse, paa det grændseløse Sandskorn, du kryber
paa! Hvilken uendelig Nydelse for din Forstand i een eeneste
Vanddraabe, i hvis Ocean dit bevæbnede Øye opdager en
nye Verden! Hvilken uendelig Nydelse for din Følelse i din
Elskedes mindste Blik, hvori dit fortryllede Hierte opdager
nye Himle! Og hvor lang, varig, fast uendelig er denne
Tid! Dine korte Levedage, saa faa og korte de ere, be*
grændses af Fødsel og Død. Seer du noget længere borte
for og bag dig, end disse? Var din Tid dig længer, hvis
din Fødsel tabte sig bag Jordens sidste Revolution, og din
Død ventede dig først ved Enden af tredive Sekler? Har
du endnu savnet Tid til noget klogt Forsæts Udførelse?
eller kan du siges at mangle Tid, saalænge du har den
endnu? Hvilken Rad af Aar ligger udbredt for dig i hver
Nations enkelte, i hele Jordens almindelige Historie? Du
lever med Alexander, er Vidne til Cæsars Handlinger, og
beundrer i Frederik den Store en Større, end Alexander og
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Cæsar! Du er samtidig med din første Stamfader og din
yngste Sønnesøn — og du klager over Mangel paa Tid!
O! hvilken uophørlig Tid for din Forstand i et Udtog af
det mindste Riges Historie! Hvilken Evighed i eet eeneste
Øyeblik, naar du efter en dydig Handling føler dig værd
dig selv! Menneske! du er stor! du er stor! du er alt,
hvis du blot vil være det! Menneske! vaagn op af din
Slum! kiend dig selv! og knæl for din Storhed! Menne*
sket kiender intet Større — end Mennesket!
»Og Seraphen — — —!«
Kiender du Seraphen? Velan! jeg vil sætte, at du kiender
den — din hele Kundskab bestaaer alligevel deri, at du
kiender den som fuld kom ner e. Ikke sandt? Seraphen
er altsaa ikke saa stor, som du — Tie! — Seraphen har en*
gang været mindre fuldkommen, eller har bestandig været
lige fuldkommen — ikke sandt? Seraphen har altsaa tabt
din Nydelse indtil Erindringen — eller tabt den aldeles!
Har du maalt Størrelsen af denne Nydelse, eller Tilværelse?
— Størrelsen af denne Fremvæxt fra dig til Engel? Eller
har du ikke i det tilkommende hvad Seraphen har i det
nærværende? i Forventningen hvad den har i Nydelsen?
— og besidder du ikke paa begge Maader? —
»Og Gud — — —!«
Jeg besvarer ikke tankeløse Indvendinger. Jeg spurgte
dig, om du kiendte Seraphen — og jeg satte, at du kiendte
den — jeg spørger dig: kiender du Gud? — og jeg sætter
det ikke. Hellig, hellig, hellig er hans Navn — Ubegribelighed
er hans Dække.
Jeg følte mig bedre, og i denne salige Følelse udsprang
denne Tankeflod. Den sande Følelse avler Tanke — den Fø*
leise, som aldrig gaaer over til lyse Ideer, er ingen sand eller
levende, er en falsk eller død Følelse. Saaledes ere alle de
Bevægelser, der opstaae af blot sandselige Nydelser. Jeg
elsker dem derfor ikke. Selv den maadeligste og ordent*
ligste Spisen og Drikken er mig intet lysteligt i sig selv
— jeg anseer det som et Onde, der har den gode Følge,
at man bliver mæt. Selv Søvn, som jeg ellers ikke elsker,
og som heller ikke elsker mig, er mig mindre ubehagelig:
den avler dog Drømme. Alle andre, blot sandselige, Ny*
delser ere aldeles ufrugtbare; og, overdrevne, avle de ikke
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allene ingen nye Ideer; men dræbe andre. Der gives imid?
lertid Organisationer, der synes at vinde ved sandselige Ny?
delser en større Beqvemhed til Tankernes Brug. Jeg har
kiendt selv Digtere, som behøvede disse dyriske Følelsers
Begeistring. Men mon de ikke have vænt sig dertil mod
Naturens ordentlige Løb? Mon de ikke, hvis de aldrig vare
komne i Vane med at beruuse sig — saa at dette tilsidst blev
dem nødvendigt — vilde have bleven endnu skiønnere
Digtere? Vist er det, at jeg tænker allerklarest og mage?
ligst, naar ingen sandselig Nydelse — dens Smag eller Gien?
smag — beskieftiger mig.
Vand og Brød vilde derfor stedse være mig nok og det
kiereste, hvis min Legemsbygning kunde vedligeholdes ved
denne simple Næring. Hos det Fruentimmer, jeg elsker, er
min Nydelse aldrig blot sandselig — i intet Minut blot
sandselig — og overdrev jeg den end til yderste Udtøm?
melse af Vellystens Bæger, den blev dog aldrig blot sand?
selig. Tvertimod, i slige Øyeblikke er min Siel allermeest
fuld af Ideer; og, det som er underligst, af blot aandelige
Ideer. Jeg er saa at sige aldrig paa Jorden med min El?
skede — Vi svæve i Himmelen, omringede af ætheriskeVæ?
sener; og ofte, meget ofte, nær ved Guds Throne. Et venligt
Blik af hende giør en ligedan Virkning paa min Siel, som
Solens Opgang eller Nedgang henriver mig til Tak, til An?
dagt — kun i endnu høyere Grad, med endnu meere Vælde,
fordi jeg seer endnu heller et saadant Blik, end Solen. Jeg
erindrer at have havt selvsamme Stemning, samme Følelser,
samme Ideer ved din Fod, Seline! som paa Spidsen af Got?
tard. Jeg veed ikke nogensinde i mit Liv at have havt en
mere kildrende, med flere Ideer svanger Følelse af Guds God?
hed i Naturens Speil, end ved Betragtningen af Jomfrue?
Gletscheren paa Toppen af Scheideck, naar jeg undtager ved
Betragtningen af Palmines Hals og Lokker i Gaar bag ved
Stolen, hun sad paa. Og hvi skulde jeg forbyde mig, at
tilbede Gud i et yndigt Fruentimmer, meer end i et yndigt
Bierg? Er et yndigt Fruentimmer ikke mig, og altsaa ham,
saaledes, som jeg kan tænke ham, ligere? Vee det Men?
neske, som ikke tænker, i det mindste i visse Øye?
blikke, Gud ligest sig selv! og sin Elskede ligest
Gud! Det Menneske, som ikke troer sig selv ligest Gud,
er sig enten en afskyelig Handling bevidst, eller for doven,
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til at være den, han kunde være. Jeg er vis paa, at den
E vige ikke fortørnes over denne Sammenligning — (der dog
i Grunden er en Chimære, da der imellem Skabning og
Skaber ingen Sammenligning kan finde Sted) som Mennesket
dog hemmelig giør, hvergang det vover at tænke hans
Væsen; thi den er ikke grundet saa meget paa Indbildningen
om vor egen Fuldkommenhed, som paa Kierligheden til os
selv, der upaatvivleligen overgaaer, og bør overgaae Kierlig*
heden til altandet. »Vee det Menneske, der ikke i visse
Øyeblikke tænker Gud ligest sig selv!« vil derfor
ikke sige andet end: »Vee det Menneske, der ikke
elsker sig selv høyest!« Det staar i et hvert Menneskes
Magt, at være saadan, at han har Ret til at elske sig selv
høyest. Det er en Ret, som tilhører en god Samvittighed —
og en god Samvittighed er det, Mennesket kan skabe sig
selv — bevare, trods alle Anfald — og beholde til det yderste!
Samme Dag.

Jeg skal see hende i Eftermiddag. Jeg skal see hende med
rolig Glæde! Jeg skal overlade mig til min reene Fryd over
hendes Væsens Guddommelighed uden at skielve for dets
Indflydelse paa mine Dages Roe! Jeg skal see hende, med
den Overbeviisning, at jeg er hende værd, med den søde
Overbeviisning, at jeg af alle Jordens Ynglinger meest for*
tiener hende! Denne hos mig foregangne Udvikling af
mig selv vil vise hende mig i et fordeelagtigere Lys. Jeg
vil være mindre tvungen, mindre forlegen, mindre frygtsom!
Hun vil see den blødende Elsker giennem Mandens rolige
Mine — og tvivle om jeg er Helt eller Slave — finde mig
Helt, naar hun vil finde det, og Slave, naar hun vil have
det saa! Kort, hun vil finde mig, som hun ønsker det —
aldeles, som jeg finder hende — den fuldkomneste tænkelige
Mage. Vor Omgang, vore Blikke, vor Samtale, vor Hilsen,
vor Afskeed skal være een eeneste Sympathie — een eneste
Harmonie — og hvad Naturen har sammenføyet, skal intet
Menneske adskille.
Jeg dandsede hen til Frøken Haller, en ung Dame af
hendes Familie, hvor vi skulde samles. Der var allerede
stort Selskab, fornemmelig af unge Damer. Den lille Frøken
Haller var Vertinde. Vi drak Thee. Jeg var lystig og snak*
som. Sophie kom — jeg blev det endnu meere. Jeg vexlede
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megen Spøg med Vertinden og Frøken Werth. Sophie lod
og til at være muntrere, end sædvanlig. Jeg talte endeel med
hendes forunderlige Broder. Hun nærmede sig ikke meget
til mig, og hendes Blik mødte mine sieldnere. Jeg var
alligevel fuldkommen rolig. Man foreslog en Promenade.
Jeg veed ikke hvorhen den gik, hvor lang den var, eller i
hvad Veir vi giorde den; thi jeg gik med Sophie. Foran
gik den ældste Frøken v. Werth, med hendes Forlovede,
bag os et andet Par — jeg troer, Selskabet bestod omtrent
af 20 Personer. Jeg veed ikke, hvorledes vi kom i Snak
igien om min Afskeeds*Ode. Hun udstykkede nøyere hendes
Ideer om Sproget og Følelsen deri. Det nyttede ikke, at jeg
stræbte at dreie Samtalen til en anden Materie. Hun kom
bestandig igien til denne. Det eneste smigrende, jeg op*
dagede ved denne Leilighed, var at hun kunde den udenad.
»Oder du schweigest im Schlaf himmlische Worte —«

»Nei!« sagde hun og loe, »jeg lærer i min Levetid aldrig at
forstaae dette! »Schweigen Worte« — og »imSchlafe!«
— Jeg kan ikke fatte Meningen — den ligger mig for skiult;
den er ikke forstaaelig, som Naturen, nei! den er ikke na*
turlig!« »De har Ret! Udtrykket er for dristigt, er — om
De saa vil — afsindigt; men jeg troer dog, at Tanken, som
jeg har villet — forgieves, mærker jeg! — male med
dette Udtryk, er ikke meningsløs.« »Lignelsen,« afbrød,
eller fortsatte hun — »Lignelsen, som følger derpaa:
— — wie der Liebende, s tu mm, deutliche Liebe spricht —

den forstaaer jeg heller ikke!« »Hvad!« udbrød jeg, »den
forstaaer De ikke heller? Himmelske Sophie! hvor er De
uskyldig. Ja! denne ubegribelige Uskyldighed henrykker
mig! Er det muligt, at De ikke kan begribe det? at De
ikke har den ringeste Idee om — — ?« »Nu — ja! dette
vil jeg lade gaae
omtrent kan jeg vel forestille mig, hvad
det kan sige; men —« »Ja, sandelig!« afbrød jeg hende,
»er der Mening i noget Udtryk, saa er der i dette! »Men,«
blev hun ved, »Worte schweigen??« — »Ja — ja! det
er usselt sagt — jeg tilstaaer det jo gierne! Men om ogsaa
(hvad jeg villigen troer) den hele Ode er usselt skreven
(usselt tænkt og følt er den sikkert ikke!) — er da dette i
Deres Øine saa utilgivelig en Brøde? O! gid jeg dog al*
drig havde havt det afsindige Indfald —!« »Det glæder mig
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inderlig, at De havde dette Indfald. O! den har rørt mig, rørt
mig meget. Der er mange herlige Ideer i den — kun maaskee
alt for mange; og maaskee er det min egen Skyld, at jeg
ikke finder den overalt fuldkommen smuk — Nei! detvildejeg
egentlig ikke sige; smuk er den, smuk finder jeg den overalt;
men ikke overalt fuldkommen h i e r t e 1 i g, fuldkommen natur*
lig, fuldkommen ukonstlet. Alt, hvad De siger om mig —
overdrevet er det, og jeg rødmer derover, jeg fortiener det ikke —
men det er forstaaeligt og naturligt; men derimod hvor De
taler om Naturen, synes mig (ja! maaskee er jeg for aaben*
hiertet, men jeg kan ikke tie dermed for Dem!) der er De
mig for høi, for ubegribelig! »Sternenschaum —Söhnen
des Aethers, die mit den Töchtern des Himmels
auf die Erde stürzen — —« Jeg veed ikke, hvilke Na*
turscener De kan have villet antyde dermed — jeg har tænkt
paa Solens Nedgang, men — — «
De har Ret — det er uforstaaeligt — det er en Ufor*
sigtighed, at jeg har sigtet til Noget, som kun var til saa*
ledes for mig. Det er Staubbach jeg har meent; og den
maa man have seet saaledes og med saadanne Følelser, som
jeg betragtede den med, for at kunne begribe, hvorfor jeg
har udtrykt mig saa mystisk om den. Tilgiv mig — tilgiv
mig, at jeg har vovet at overlevere Dem denne ulykkelige
Ode; men slut ikke fra den til min Maade at fornemme
og føle paa! De giør mig Uret! Jeg er sandelig ikke konstlet!«
Jeg talte med Heftighed; jeg sagde hende, hvorledes jeg
tænkte og følte herover; og endte med, at jeg var meget
ulykkelig i, fra denne Side, som jeg troede min mindst ufuld*
komne, at have mishaget hende.
Hun lod sig ikke forstyrre heraf. Hun sagde mig, at
hendes Aabenhiertighed, ligesom den Uroe, der foraarsagede
den, kom af en større Interesse for mig, end for Andre —
at det derfor var hende vigtigere, at blive enig med sig selv
over adskilligt hos mig, end det vilde være hende hos nogen
Anden. Hun troede, at den Heftighed, hvormed jeg over*
lod mig til min alt for let opflammende Følelse, giorde mig
ulykkelig — og det bedrøvede hende. »De var vist ikke
lykkelig,« sagde hun, »dengang De forlod Kiøbenhavn!«
»Nei! sandelig —« svarede jeg, »meget ulykkelig!« »Det
mærkede jeg strax paa Dem!« »Men,« blev jeg ved, »min
Rolighed begyndte her i Schweitz atter at vende tilbage. Den
Gemt og Giemi.
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mægtige Natur — der stedse har været, og stedse vil ved^
blive at være det Andet for mit Hierte — den lærte mig,
om ikke ganske at glemme min Ulykke, saa dog at bære
den med Rolighed, ja, stundom med Glæde. Jeg kom hid;
og jeg fandt endnu mere, end den skiønne Natur — jeg
havde intet Savn mere, og jeg var atter lykkelig — — nu er
det forbi — —I!« »De er ikke fornøiet med Lidet,« afbrød
hun mig, »De finder ikke nok i stille, roligt, inderligt Ven*
skab. De er jo stedse sørgmodig! De siger, at De er munter
i vore smaa Cirkler — De siger det, men De er det jo ikke!«
»Gode Gud! jeg er ikke allene glad — jeg er ofte salig! O!
De kiender mig ikke! Jeg hader den larmende Glæde —
den Glæde, som græder, er mig langt sødere, end den, som
leer — og, troe De mig, den sande, inderlige, os værdige
Glæde er alvorlig!« »O, herligt!« udraabte hun. »Det er
netop mine egne Følelser! Ja, den sande Glæde er alvorlig;
men den sande Glæde er ogsaa rolig — den — hvorledes
skal jeg udtrykke mig? — den stræber ikke efter at udvide
sig! Jeg er meget lykkelig!« »O! bliv det stedse! bliv det
evigen!!« »Men jeg tager ogsaa enhver Gave af Forsynet,
den være saa liden og saa kortvarig den vil, med Taknemme*
lighed — jeg er tilfreds med den. — De er ikke tilfreds —
De har ikke nok — det har De selv sagt mig!« »Men, har
De da intet Begreb om, at man kan være lykkelig og ulykke*
lig paa eengang? Just fordi jeg er saa lykkelig, er jegsaa
ulyksalig! Jeg maa forlade min Lykke! Jo større den er,
desto større er ogsaa den Qyal, som ligger i denne Tanke!«
»Men med den burde De ikke heller plage Dem. For mig
er en Venskabets Dag liig et Aar; jeg tænker stedse, at, om
jeg her taber en Ven, saa skal jeg dog sikkerlig see ham
atter engang — og saaledes har jeg ogsaa tænkt i Henseende
til vort Bekiendtskab. De reiser bort — maaskee seer jeg
Dem aldrig mere her paa Jorden; men det martrer mig ikke,
det giør mig ikke ulykkelig. Jeg ønsker rigtignok, at De
maatte blive her længere; men da det nu ikke kan skee, og
De ikke kan have nok i det rolige Venskab, som vi kan
give Dem, da De altsaa kun kan blive ulykkelig i vor Kreds,
saa finder jeg mig deri, finder mig ret godt deri — og tak*
ker Gud for den Glæde, Deres Bekiendtskab har skienket
mig — især i Førstningen — «
»Im Anfange?«
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»Jeg zittrede stærk. Min Zittren havde bestandig tiltaget
under alt det forrige, hun havde sagt — nu gik den over
til convulsivisk Bæven.
»Im Anfänge? Sagen Sie mir um Gottes Willen, womit
habe ich Ihnen nachher Verdruss gemacht?«
»Gestern Abend — ich muss Ihnen gestehen — ich habe diese
Nacht fast nicht geschlafen vor Unruhe darüber — ich weiss
nicht — ich bin immer so vollkommen mit Ihnen zufrieden
gewesen — Sie scheinen mir so kindlich froh über die Natur,
recht so wie ich selbst bin — Sie scheinen mir so genügsam
— so ganz für die Freundschaft gemacht — aber gestern
Abend — ich bin vielleicht zu offenherzig — Sie brachten
mich recht in Verlegenheit — ich bin nie in so einer Ver#
legenheit gewesen, ich wusste nicht was ich thun sollte. Sie
machten mich angst . . .«
»Gott! Sie machen mich in diesem Augenblicke unbeschreib#
lieh angst! was ist es, was kann es sein? Gott! Gott! wie
bin ich zu Unglück gebohren. Ihnen habe ich Verdruss
machen können? . . .«
»Kurz,« sagde hun med en Tone, som røbede Vold paa
sig selv — »Sie behandelten mich wie — ich weiss nicht —
als wäre ich Seline — und da haben Sie sich sehr getäuscht
— ich bin sehr entfernt davon!« . . .«
Jeg taug, som en Steen. Meer egentlig dræbt er jeg ingen#
sinde bleven. »Sie haben sich sehr getäuscht! Sie haben
sich sehr getäuscht!« — klang i mit Øre, i min Hierne, i mit
Hierte, i alle mine stivnede Nerver — i mit standsede Blod
— som Hvinet af det svingede Sværd over Misdæderens
Hoved i det Øyeblik, han troer sig vis paa Pardon.
Jeg blev ved at tie. Jeg gik med Øynene stirrende paa
Jorden — hun sagde meere — hun spurgte — hun anmærkede
— hun forklarte — jeg svarte intet.
»Es thut mir leid,« udbrød jeg endelig stammende, »dass
ich es gewagt habe — dass ich überhaupt fast immer die Un#
Vorsichtigkeit und Unartigkeit begangen habe bey Ihrer Seite
zu gehen! es thut mir sehr leid — ich plage Sie mit meiner
Gesellschaft und raube Ihnen dadurch eine weit bessere —
Sie haben zu befehlen — ich — gehe gern weg.«
Jeg veed ikke hvad hun egentlig svarte herpaa. Jeg hørte
blot: »O Nein! ich wünsche gar keine andere Gesellschaft
— ich gehe sehr gerne mit Ihnen — ich schäze Sie sehr, viel#
8*
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leicht zu sehr — ich mögte nur nicht gern, dass Sie unglück
licher werden sollte. Und ich dachte, Sie könnten sich viel*
leicht dadurch unglücklicher machen, dass Sie sich hier . . .
ich weiss nicht — «
»Sie kennen mich gar nicht — und noch weniger meine Ge*
schichte. Wollen wir diese Materie abbrechen . . .«
»Ich glaubte, dass ich Sie . . .«
»Um Gottes Willen — hören Sie doch auf — oder lassen
Sie doch nicht die Gesellschaft meine Demüthigung hören!«
(jeg giorde en Bevægelse, som om jeg vilde gaae hen til et
af de andre Par, der temmelig nær gik foran og bag os) —
»ich spiele hier eine sehr unangenehme Rolle — jezt ist ja
alles vorbei! — lassen Sie es nur gut sein! Ich bin nicht so
sehr schwach! ich bin unglücklich — aber Ich werde mein
Unglück zu tragen wissen. Gott hat vermutlich nicht ge=
wollt, dass wir einander verstehen sollten. Eins muss ich
Ihnen doch sagen — ich habe ein gutes Gewissen — und
der, der dies hat, hat nicht alles verlohren! Jezt hoffe ich,
dass Sie mir erlauben — nicht länger hier zu bleiben — Sie
erlauben, dass ich noch diesen Abend weggehe — ich habe
nichts zu thun, wo ich misverstanden werde. Gott wird mir
gewiss verzeihen, dass ich das bewunderte, was ich das
schönste fand — auch wenn ich’s zu sehr bewundert habe.«
Vi gik tause videre — Jeg veed ikke, om hun var rolig eller
urolig; thi min egen ubeskrivelig urolige Forfatning tillod
mig ikke, at bemærke hendes. Vi kom paa denne Maade
ind i Byen — det var Aften allerede, da vi befandt os i den
sidste Arcade. — —
»Erlauben Sie,« sagde jeg endelig, i det vi nærmede os
Huuset, »dass ich von der Gesellschaft wegbleibe — ich will
heute Abend noch fort — wenn es möglich ist — und wenn
ich auch nicht fortgehe — ich würde die Gesellschaft stören
— denn ich bin gar nicht munter — Erlauben Sie, dass ich
Abschied nehme. Vergessen Sie mich — wenn ich anders
brauche Sie darum zu bitten — aber hören Sie doch das
lezte, was meine ganze Seele Ihnen zu sagen hat — Sie haben
mir keinen Kummer gemacht — Sie haben mir nur Freude,
unbeschreiblich viel Freude geschenkt — ich selbst bin
Schuld daran, wenn ich bereue Bern kennen gelernt zu haben
— Leben Sie wohl — werden Sie unaussprechlich glücklich!
Ich schäze Sie inniger als je was anders in der Welt — ich
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werde Sie in meiner Erinnerung ewig schäzen. Ich habe
nichts, im geringsten nichts gegen Sie — ich habe viel gegen
mich selbst — Aber nicht — im jenem Leben werden Sie
mich kennen lernen, werden Sie erfahren, dass Sie mich hier
nicht gekannt haben. Gott seegne Sie!«’
Jeg lod hende gaae op ad Trappen, bukkede mig og blev
staaende. Det næste Par kom — studsede ved, at jeg ikke
gik op — blev staaende ligesom hun, for at lade mig komme
frem — jeg bukkede mig og bad dem spadsere forbi — tog
et Lys, der stod paa Kanten af Trappegitteret — og lyste
dem. Hun blev noget staaende, som naglet til Trappen —
Moltke kom med sin Dame — og gik op. Jeg blev staaende —
og kaldte ham. Han gik nogle Trin tilbage ned igien: »Was
ist’s?« — »Es ist aus!« raabte jeg, »es ist aus! Genug! ich
gehe weg! ich komme nie wieder! — Aber Du — gehe
hinauf! entschuldige mich — sage! — sage — was Du
wil[l]st — verhüte dass ich nicht für die ganze Gesell*
schäft prostituirt werde — sage — dass ich einen Brief be*
kommen habe, der mich angegriffen hat — dass ich mich
übel fühlte — und zu Hause gehen müsste.«
Den ædle sande Ven skialv af Angest, stammede nogle
Udbrud i Forvildelse, gik op — og jeg styrtede ud i Ar*
caden — fuldkommen rasende.

Til CRAMER
Torsdagen den 8de October 1789.

Mid*Nat
Gud — Natur — og Kierlighed velsigne Seline, mig,
og Palmine!!! Jeg hviler i Fuldkommenheds salige Favn i
denne Treenighed — omgivet af Almagt, Natur og Kierlig*
hed imellem Seline og Palmine.
Velsignet, trefold, evig velsignet være den Time paa hvil*
ken jeg blev fød! Trefold, evig velsignet være den Time,
paa hvilken Seline blev fød! Trefold, evig velsignet være
den Time, paa hvilken Palmine blev fød!
Paa den første fik jeg Tilværelse, paa den anden dy*
dig Tilværelse — paa den tredie hellig Tilværelse. Hellig
være Seline, jeg selv og Palmine mig evig! hellig, som Gud,
Natur og Kierlighed!
Vore Siele sammentone evig Guds Priis med Naturens
fuldkomneste Harmonie i Naturens salige Treklang! Vi tre
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være Eet — hinanden Nok — fuldkomnere og fuldkomnere
giennem alle Evigheder! Almagt, Kierlighed, og Naturen
beskytte, besiæle, omgive os bestandig!
Amen!

PAA REISE I PAYS de VAUD
Dagen efter Palmines 20de Fødselsdag 3: 9de October 1789.

Frauen — Cappel.
Jeg fortalte Moltke, at jeg havde besluttet i Gaar, at reise
i Dag. Han fandt det noget pludselig — men efter nogen
Krympen — stemte han i Beslutningen med. Carl pakkede
noget Tøy sammen, og skikkede det til Lausanne, puttede
nogle Nødvendigheder i sin Randsel — og Kl. 12 stode vi
færdige hver med sin Alpestok — i Thuunsøedragt — til
Bortgang fra Bern. Vi gik.
Den første Person, som mødte os var Enke^Frue Haller
fra Sandrin. Hun gav os under Arcaden sin Velsignelse
med paa Reisen. Det var et lykkeligt Omen tænkte jeg tvertimod Reglen.
Vi gik op og toge Afskeed med Frue Haller v. Schenken*
berg, hendes Søn, og hendes Datter Henriette — derfra til
vor Sætte^Fader Schultheiss Sinner, som plagede os med
Bønner og Forestillinger om at bie endnu 3 Dage. Han
slog Vand paa Giæs — og vi gik videre.
Jeg besørgede mine Breve til Susmama, Grevinde Schim*
melmann, min Moder, Brun, Fru Brun, og Capelmester
Schulz paa Posten. Moltke var ved min Side — CarZ foran
— og Heloise i min Lomme.
Vi besluttede, at gaae en Omvei, for at komme forbi
Sandrin, og sige Farvel til de 2 elskelige Søstre, der engang
skulde blive vore Børns Mødte. Min Afskeed i Gaar med
Sophie havde ikke været rigtig — jeg kunde ikke bringe det
over mit Hierte, at forlade hende saaledes — og hun kunde
ikke heller — forestillede jeg mig — bringe det over sit, at
finde sig deri. Det sidste Ord, hun havde sagt mig var:
»Er De vred?« og det sidste jeg havde svart hende, var
»ja!« Den sidste Mine hun saae paa mig med, havde været
bedrøvet, og den sidste jeg havde viist hende var fortørnet.
Vi nærmede os Sandrin. Under Træerne uden for Døren
mødte vore Blik Sophie og Emilie — De vare begge i landlig
Morgen-N eglige e — og Sophie med et Korsklæde under
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Natkappen. De rødmede ved at see os, zittrede, sprang til*
bage, og bleve staaende. »Nu! det var smukt!« raabte
Sophie til mig, i det jeg nærmede mig — »Nu er jeg glad!
det var dog got — det var dog meget got, at De kom
endnu engang, før De reiste! Jeg har været bedrøvet — og
jeg ventede dog den hele Formiddag paa et lille Digt, eller
sligt i Anledning af i Gaar — og der kom intet.«
»Nei!« sagde jeg — »jeg er intet mindre end Leiligheds
Poet —«
»De var vred i Gaar — ret vred« sagde hun — »men jeg
vidste ikke hvordan jeg skulde bære mig ad i Selskabet, at
sige Dem, det var min Fødselsdag — jeg fandt det overalt
saa underligt, at lade Dem det vide — saa stolt — og de
andre, tænkte jeg« — — —
»De kunde have sagt mig det før,« svarte jeg —
»Ja; men jeg havde ikke tænkt derpaa« —
»Det var overalt« afbrød jeg hende »ikke saa meget det,
der ærgrede mig, som den Tone, hvori De talte derom, da
Deres Søster sagde mig det — der faldt nogle Ord om
Cantater, Oder, og Pastoraler, som jeg slet ikke syntes om
— overalt maa jeg bekiende Dem, at intet støder mig meer,
end naar man behandler noget alvorligt, af et vist Slags og
til visse Tider, latterligt - «
»De har Ret! De har Ret« ra'abte hun — men De er dog
ikke længer vred?«
»Nei derfor er jeg just kommen« sagde jeg »for at sige
Dem, at jeg ikke var, ikke er, og ikke kan være vred; men
jeg viser mig undertiden fra min værste Side for Dem, blot
for at vise mig Dem heel.«
Frue Oberstinden kom til — Min Samtale med Sophie og
Moltkes med Emilie blev forstyrret. Obersten, og den gamle
Frue Haller indfandt sig ogsaa. Det begyndte lykkeligviis at
regne. Vi fik altsaa Leilighed til at blive der længere. Sam*
talen var interessant — fornemlig talte jeg med Oberstinden
om Rousseau. Vi vare lidt uenige om hans Nouvelle He?
loise, som hun fordømte af alle unge Fruentimmeres Hæn*
der, ' hvorfra hun ikke vilde indrømme mig Undtagelser
— »dens Læsning vakte,« sagde hun, »Følelser, som bedre slum'
rede«
— »Som eengang alligevel vækkes,« sagde jeg
— — »ikke vækkes« — blev hun ved — — — »bør væk*
kes« gientog jeg . . . »bør ikke,« sagde hun med Iver —
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»bør, bør, bør!« endte jeg. Sophie kom til og satte sig hos
mig — Den lyksalige Moltke var imidlertid fordybet i en
Samtale med Emilia i Havedørren — Vi talte om den store
Haller — og hans Dagbog — som hun fortalte mig var
stiaalen i Manuscript, og imod hendes Moders og hele Fa*
milies Vidende og Villie trykt, saaledes som den er trykt.
Vi talte om Gessner. Tiden løb. Sophie brodeerte. Jeg
reiste mig og gik hen til Havedørren. Sophie gik med. Det
skylregnede, hun gik alligevel med mig ned igiennem Haven.
»De glemmer mig dog ikke —«
»Nei! sandelig ikke! Hvergang De seer mod Syden kan
De tænke, at der gaaer et Menneske — «
»et got Menneske« sagde hun
»— som tænker paa Dem.«
Vi talte meere mecf Øynene end med Mundene i denne
lille Samtale —
»Det er dog saa fornøyeligt med en saadan Bortreise, naar
man tænker paa den nye Glæde, at sees igien!«
»Ja! det er artigt nok,« sagde jeg —
»men De behøver ikke at reise bort, for at blive os kiæ*
rere« lagde hun til. Deres Dagbog maa jeg endelig læse,«
blev hun ved —
»Jeg vil skrive min Dagbog i Efterretninger til Sandrin« —
»o ja! til Sandrin!«
— »Det er sandt«, sagde jeg — »jeg lovede i Gaar Frøken
Zeerleder en Afskrivt af das Mådehen am Ufer — jeg har
ikke havt Tid dertil — jeg maa sende den fra Murten eller
Lausanne; thi et Løfte bør man holde!«
»Ja!« sagde hun, »det er skiønt! De er dog en fast, redelig,
brav . . .«
»For Guds Skyld« afbrød jeg hende — »De behandler
mig grusomt! det er ikke mig, som siger Dem smukke Ting,
men det er Dem, som siger mig dem! Hvert Øyeblik roser
De mine Dyder, dem jeg har og dem, jeg ikke har« — »Frø*
ken Haller!« sagde jeg meget alvorligen, »jeg frygter der er
en Hovedforskiel imellem os: jeg mener meget meer end
jeg siger, og De siger meget meer end De mener. For saa*
dan en Bagatel udbryder De i Lovtaler over mig! Hvad
skal jeg tænke derom« —
»Den der ikke er Marquis Posa i Bagateller er det ikke
heller aldeles i større Ting — De er det i begge!« svarte hun.
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Jeg kom hende under denne Samtale meget nær — jeg
lænede mig næsten op til hende paa Trappen, hvor vi stode.
Vi endte med samtalende venlige Blikke. Vi toge endelig,
da Regnen begyndte at ophøre Afskeed — uden at kysse
deres Hænder — de fulgte os med deres Tante ud paa
Veien, for at see os vandre — »Aber wann kommen Sie
wieder?« — »Gott seegne Sie!« og nu traskede vi afsted,
Carl foran, med vore jernbeslagne Skoe — og spisende vore
store Pærer, som man havde givet os med paa Veien.
Vi kom igiennem afvexlende skiønne Landskaber, der
smilte giennem den tynde Regn, over Bumplis (en over*
maade rig Landsbye) til Frauen Cappel, hvor vi besluttede
at blive, da det regnede stærkere og stærkere, og blev fuld*
kommen mørkt. Vi drak Thee og satte os til at skrive —
i forskrækkelig Kuld til Kl. 11, da vi gik i Seng.
Jeg skrev her N° II og III til Seline.
10de October.

Vi læste i Sengen hinandens Opsatser — og kunde siden
for evige Samtaler omvore himmelske og jordiske Gudinder
ikke falde i Søvn. Jeg fortalte Moltke Anecdoter om So*
phie — han mig om Emilia. Det nye Baand binder os
endnu fastere, endnu uopløseligere til hinanden. Vi ligge
ikke ved Siden af hinanden; men i hinandens Arme — Vi
have besluttet, om mueligt, aldrig at skilles ad. Hvad der
især beskieftiger vor Phantasie og giver os Materie til den
meeste og kiereste Underholdning er vor Reise sammen
med vore to Elskede tilbage til Danmark. Intet kan lignes
ved Bygningen af den huuslige Lyksalighed, vor rolige For*
nuft, meer end vor sværmende Phantasie, opfører i Fore*
stillingen om denne firedobbelte Forening. Om Vinteren
boe vi sammen i eet Huus i K[øben]havn — om Sommeren
flytte vi sammen til Ordrup eller et andet Sted paa Bred*
dene af det elskede Sund. Vor venskabelige Kreds skal
være lille; men yderst valgt. Susmama, Grevinde Schimmeh
mann ere fornemmelig fæstede der. Ugentlig skulle Sophie
og Emilie skiftes til, at have Huusholdningen. Vi moere os
usigelig i Tanken om den Kappen imellem dem, ’der ved
denne Ledighed vil opstaae. Hvilken fuldkommen med*
stemmende fortrolig Veninde vil Seline finde i Palmine!
Sophie i Marie! Deres Sieles Sympathie skal foreene sig i
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mig, deres fælles Brændpunkt! »O!« raaber Adam i det
vore Tanker paa Haabets Alpeskoe bestige disse for os lig*
gende Tryllebierge — »O dette Ideal er for skiønt, for ikke
at realiseres!« — »Skulde den skiønneste blandt alle Drømme
kunne være blot Drøm?« raaber jeg. Det Virkeliges og
Mueliges evige Styrer allene veed det. Vi ville imidlertid
lade os lede af vore uskyldige Hierter — og overgive os i
vor Skiebne.
An FRÄULEIN SOPHIE v. HALLER.
Moudon d. 12ten Oct. 1789.
e

»O! wunderschön ist Gottes Erde!
»Und werth, darauf vergnügt zu sein!
»Drum will ich, bis ich Asche werde,
»mich dieser schönen Erde freun!

Sie, mein Fräulein, waren die erste Person, der ich einige
von meinen Ideen und Empfindungen bei den näheren An*
blick von Gottes Grösse und Milde, in den Alpen*Gegenden,
mittheilte — Ihnen machte ich die erste zerstückte Erzählung
von den Wundern, die ich gesehen hatte — Ihnen plauderte
ich zum erstenmal etwas vor von dem, was sonst nur in
meinem Tagebuch und in meinem Herzen lag — und Sie
waren die Erste, nur nicht von den Bernern, sondern von
allen, die eine Idee davon kriegte, wie sich Baggesen auf
seiner Alpen*Reise gefreut hatte. Ich kann Ihnen nicht sagen,
wie überaus angenehm es mir war, als ich auf den Thuner*
See, nach den ewigen Hinauf* und Hinabsteigen in einer
Art von Ruhe kam, jemanden zu finden, dem ich nicht bloss
etwas von dem, was ich genossen hatte erzählen könnte,
sondern eine Person, die das, was ich erzählte (einige Ströme
von Sternenschaum, u. d. g. ausgenommen) vollkommen zu
mitempfinden vermögte.
Es war mir, als wenn ich erst dadurch das, was ich ge*
sehen hatte, ganz genoss. Für mich ist überhaupt kein wahrer
Genuss da, wenn ich ihn nicht mittheilen kann. Mein Freund
Moltke war mir in dieser Absicht nicht genug — denn er
hatte selbst gesehen, selbst genossen — und mit ihm etwas
zu theilen ist im Grunde nur mit mir selbst zu theilen.
Sie, mein Fräulein, haben durch die Freude, die Ihr Ge*
spräch mir auf den gaukelnden Wellen damals schenckte,
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eine Art von Vorrecht erlangt, meine Schweitzer*Begeben*
heiten zu erfahren — wenn Sie auch nicht dadurch, dass Ihr
glückliches Begegnen in Gesellschaft mit den Herrn Schult*
heiss alle unsre Bern i sc he Bekanntschaften, und die daraus
entstandenen Annehmlichkeiten, nach sich gezogen hätte, dies
Vorrecht besässen. Es ist ein elendes Vorrecht — leider! -aber Vorrecht bleibt doch immer, als Vorrecht was gutes.
Nehmen Sie also diese kurze Nachrichten von meiner Fuss*
reise durch Pays de Vaud, als eine Art von Dank an für
die Geduld, womit Sie meine noch kürzere Nachrichten
von Scheideck, Ober Hasli, u. s. w. angehört haben. Es ist
der elendeste Dank, den man sich denken kann — ich weiss
es — aber herzlich, herzlich gut gemeint.
Doch! ich spreche gar zu viel im voraus über diese höchst*
unbedeutende Nachrichten — und am Ende kommt nichts
heraus. Merken Sie sich vorzüglich dies! Sie mögten sonst
gar zu schrecklich getäuscht werden. Sehen Sie alles, was
ich schreibe, als eine Fortsetzung meines Plauderns auf den
Thunersee und in Bern an — und träumen Sie ja nicht davon,
dass es mehr als Plaudern wird. Sie werden nicht die aller*
geringste Professorische Untersuchung, nicht das mindeste
Bizeli Brösamli von Professorischer Philosophie darin finden
— aber auch keine Professorische Arroganz und Katheder*
Autoritet. Ich reise nicht, um die Natur zu anatomiren,
sondern um sie zu beobachten, und wo möglich, Ihr ihre
Wahrheit, Güte und Unschuld abzulernen. Ich durchwandere
die Schweitz nicht so sehr um gelehrter, als um besser
zu werden. Ich bin zwischen den Alpen, wie ein Kind in
einem Blumengarten.
»Ich
»die
»ich
»mit

will mir jeder kleinen Gabe,
mir der Himmel giebt, erfreun —
will den Weg, den ich zu laufen habe,
Unschulds Blumen mir bestreunl« ....

Ihr Schweitzer=Däne.

An FRÄULEIN SOPHIE von HALLER.
Vevay d. 13ten Oct. 1789.

Haben Sie jemals von solchen Reisenden gehört, wie wir
sind, die eine Reise von Bern nach Vevay in fünf Tagen
haben machen können? Aber die Schönheit der Natur ist
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so unendlich, und die Zeit so kurz in diesen Gegenden,
dass man fast einen ganzen Tag dazu nöthig hat um eine
Viertelmeile durchzuwandern
Wir haben ohnedem eine gar sonderbare Art zu gehen —
und wenn ich Ihnen diese Art beschreibe, werden Sie Sich
wundern, dass wir jetzt schon hier sind. Fast bei jedem
zwanzigsten Schritte stehen wir still — bei jeder Gelegenheit
verlassen wir den gewöhnlichen Weg — stolpern bisweilen
über Sümpfe und durch Dichigte, um auf einer waldigten
Tonhöhe zu kommen — müssen bisweilen gewaltige Umwege
machen, um wieder auf den verlassenen Weg zu kommen
— und bleiben bisweilen ganze Stunden auf einer Stelle, um
uns von der Herrlichkeil einer Aussicht oder Lage ganz be*
rauschen zu lassen. Die ordentliche Reisende haben nur den
Weg, seiner Länge nach zu machen; für uns hingegen ist
der Weg fast eben so breit als lang — denn alles ist Weg
für uns — nicht bloss da wo Spuren der Wagen, nicht bloss
da, wo Spuren der Menschen, sondern überall, wo nur Spuren
der Natur sind.
»Süsse, heilige Natur!
»Lass mich gehn in deiner Spur!
»Führe mich an deiner Hand,
»Wie ein Kind am Gängelband!«

Ich folge mehr diesen vier Zeilen als Guide du Voyageur
en Suisse.
Sie lernen mich nicht, wo die besten Wirtshäuser des Leibes,
sondern wo die beste Gasthöfe der Seele zu finden sind. ...
Glauben Sie aber ja nicht, mein Fräulein, dass ich in diesen
zufriedenen Zustand die vergessen habe, mit denen ich ihn
zu theilen wünschte — mein einziger Wunsch! ....
Mögten Sie, mögten Ihre Schwestern, Ihre Mutrer, Ihre
Tante, Ihre Grossmutter, Ihre Freundinnen, Ihre ganze ver*
wandte und unverwandte Familie, wie alle edle und gute
Menschen, so zufrieden, so glücklich sein, wie ich es in
diesen Tagen bin! Das habe ich jeden Morgen und Mittag
und Abend gewünscht — das wünsche ich bei jeden neuen
Anblick der immerwechselnden Natur — das wünsche ich
jezt — und vergesse Sie nicht! ich kann nicht die ver*
gessen, denen ich meine Freude schuldig bin. Sie können
mich vergessen, denn ich armer Junge habe Ihnen gar keine
Freude machen können, die ein Andenken wehrt wäre —
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aber ich kann nicht Sie vergessen; denn Sie sind’s die, mich
veranlasste, in dem Hause Ihrer Mutter zu kommen; Ihr[e]
Familie war es, die mich veranlasste, in Bern zu bleiben.
— Mein Auffenthalt in Bern war es, die mir diese Reise
zu dieser schönen Zeit möglich gemacht hat — ich würde
sonst jezt in Paris sein — und kurz, Sie sind’s, der ich
alle meine jezige Freuden vom Anfänge schuldig bin. Ich
hoffe, dass die Sonne Sandrin in diesen Tagen eben so hell
und freundlich anlächelt, als uns. Ich kann nicht glauben,
dass sie so ungerecht sein sollte den unwürdigem auf Kosten
der würdigem zu beglücken. Wir wissen nicht gewiss, wo#
hin wir gehen — nur dass wir uns nicht nach Genf sehnen;
denn Genf kann uns nie ein Bern werden.
»Das sind schöne Nachrichten!« Ja! ich sagte es
Ihnen voraus, es würde nichts herauskommen. Es ist ein
sonderbarer Kerl, der
Schweitzer Däne.

I BERN
Til CHARLOTTE SCHIMMELMANN
Bern, d. 29de Nov. 1789.

Min naadigste Grevinde!
• O! at jeg i dette Øyeblik kunde styrte hen for Deres
Fødder, yndige, milde, himmelskgode Velgiørerinde! og i
strømmende Taarer udøse Dem den nye, uvante, roligsalige
Fryd, som overvælder mit Hierte! O! den eviggode Fader,
som dannede mit Væsen til Lidelse og Lyksalighed, som
nægtede mig i min hele Barndom og Ungdom den Følelse
af Livets Glæder, som førte mig mellem enkelte Roser over
utallige Torne og spidse Steene til taalmodig Erkiendelse af
dette Livs Ubetydelighed og barnlig Hengivenhed i sit For*
syn — denne evig gode Fader vinkede mig i mit 25<le Aar
til Rolighed, til Haab, Fryd, Sundhed og al mit Væsen
muelig Lyksalighed imellem Alperne!..............
Hun er min, den udødelige Hallers Datterdatter, Kiernen
af hendes ædle fortreffelige Familie, JMpernes yndigste Lilie,
Friehedens Haves skiønneste Rose, Sophie Haller er min----Hun, som alle Jordens Konger og Keisere forgieves havde
stræbt at udrive af sin frie, ædelstolte Families rolige Skiød
er min — er min paa den skiønneste ærefuldeste Maade,
hvorpaa nogen Adams Søn har tilvundet sig en Evadatter —
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er min med hele sin fortreffelige Families Samtykke — som
en Belønning for prøvet Retskaffenhed, ubøyelig Friheds*
følelse, bevart Uskyldighed, sand Religion, voxende Dydr
og indskrænkte, men virksomme Kundskaber. Som en 25*
aarig Dansk af denne Caracter, som en 25aarig Dansk, der
i en Tid af nogle Maaneder har tilvundet sig alle de frie
Schweitzeres Høyagtelse og Kierlighed, der har lært a*t kiende
ham, fra den Uriske Gemsjægers af til den Berniske Præsi*
dents, som en 25aarig Dansk, der efter adskillige Ædles
Vidnesbyrd af alle fremmede Reisende i Schweitz i de sidste
Aaringer, har giort sit Fædreneland meest Ære — som en 25*
aarig Dansk, man tiltroer ikke at mangle noget Talent, fordi
han ikke endnu har blottet sin Uvidenhed i nogen Samtale
— som en 25aarig Dansk, man agter og elsker i Bern paa
den meest udmærkede Maade — har man skiænket mig
Purpurrosen i Alperigets første Familie*Krands . . .
De vil see hende, høre hende, lære at kiende hende, elske
hende, naadige Grevinde! og begribe denne Stolthed. Uden
at være beruuset af sværmende, fortvivlende Tilbedelse, hvis
Følelser Danmarks og Holsteens Uranier forlængst aldeles
haver bemægtiget sig, blander sig ikke mindste Stænk af
Digterflamme i den Farve, hvormed min kolde Fornuft maler
hende, naar jeg siger Dem, at hun er det smukkeste Fruen*
timmer, jeg har seet udenfor Danmark, den af den udødelige
Hallers hele store Familie, i hvis Øyne hans viise Siel gien*
straaler umiskiendeligst. Hun har en Maade, at neye paa,
der saa meget ligner Deres, naadige Grevinde! at den allene
havde kunnet fortrylle mig. Hun er rank, og overalt usigelig
velskabt. Hun sad, for nogle Aar siden, for min Phantasie
i Kiøbenhavn, da jeg malte min Lydia:
»Skiøn og yndig, som Cythere,
»Hvid og mild, som Cynthia,
»Let, som Hebe, rank, som Here,
»Er min unge Lydia.
»Elskovsguder rundt omkrandse
»Hendes mørkebrune Haar;
»Alle Gratierne dandse
»Om den skiønne, hvor hun gaaer.
»Som en Straale fra det Høye,
»Som et kierligt Bliv fra Gud,
»Munterhed i Hendes Øye,
»Liv og Vellyst spreder ud.
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»Roser spire, hvor hun træder,
»Under hendes lette Fod;
„Taus Beundring, Held, og Hæder
»Ile hendes Skridt imod.

Saaledes malte jeg mine gamle Dages Forsøderinde, naar
Siellands, Fyhns og Holsteens Uranier opglødede min Ind
bildningskraft. Fordømt af den strænge Skiebne til Beun*
dring uden Eiendom, sang jeg dengang i Fortvivlelse:
»Men een Feil har dog min Pige,
»Som det alt fordunkle vil:
»Ak! den Uforlignelige
»Er desværre ikke til. —

Hvor kunde jeg drømme at den eeneste, der var til for
mig, var i Schweitz. Forsynet, Prindsen af Augustenburgs
Velgierning, og Deres Raad, Grevinde! viiste mig Veien til
Alperne — og jeg fandt hende.
Men hendes udvortes, uagtet dette er saa skiønt, at jeg i
hendes Selskab vist aldrig er uden Muse og end mindre
uden Gratie var ikke det der bandt mit Hierte til hendes. Hen*
des paradisiske Uskyldighed, hendes Naivete, dyrkede For*
stand, og naturlige Munterhed, opelsket i den fortreffeligste
Opdragelse — og fremfor alting hendes Væsens, Tales,
Ideers og Tilbøyeligheders sympathetiske Overeensstemmelse
med mine, henrev mig til hende, som til min egen tabte
gienfundne Siel.
Kunde jeg sende Dem, min naadige Grevinde! min hemme*
lige Dagbog fra det Øyeblik af, jeg mødte hende første
Gang paa Veien fra Lauterbrunnen til Unterseen i Selskab
med hendes Onde, Hr. Schultheiss Sinner — til nu — vilde
De deri see den Kamp, Uroe, Lidelse, Sygdom og Mod,
denne meer end Belgradske Erobring har kostet mig. Ikke
Kierlighed; men Gud har giort mig den muelig. Det har
været Hans Villie, at jeg ikke skulde henvisne i min Alders
Blomster — det har været hans Villie, at jeg endnu skulde
nytte mit Fødeland — at de ædelmodigste Velgiøreres Hen*
sigt med mig ikke skulde gaae aldeles tabt — og sandelig!
havde jeg ikke lært at kiende, og vundet Frøken Sophie v.
Haller, havde alt været ude............
Men i denne mit hele Liv, Væsen og Lykke bestemmende
Periode behøver jeg Deres Gemahls og Prindsens virksomme
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Understøttelse — og De kunne stadfæste for bestandig mit
Held blot ved et Par cere m o ni alske Linier. Om
disse beder jeg — som om mit Liv, som om min timelige
og evige Velfærd — og bønfalder Dem, naadige Grevinde!
om at foreene Deres Bøn med min.
Frøken Sophie von Haller af V7ildenstein=Schenkenberg,
Datterdatter af den store Haller, og nedstammende i lige
Linie fra Berchtold Haller, den første Reformator i Schweitz,
frie Borgerinde med alle Borgerrettigheder af Staden og Re*
publiken Bern, blev ikke aldeles uden alle Betingelser over*
givet mig. Jeg havde imidlertid i dette stolte, strænge, cere*
monielle Aristocratie, som aldeles fremmed, uden anden
Addresse og Recommendation, end min egen Person og Op*
førsel ventet mig flere og vanskeligere, og studsede paa den
behageligste Maade ved at finde alle Vanskeligheder ind*
skrænkte til een eeneste ceremoniel Betingelse, der blot har
sin Grund i Sædvanen, Indretningen, og Statsforfatningen
her. Hendes Fader nemlig, en 77aarig stræng Republicaner,
Raadsherre, og Landfoged af Schenkenberg forlangte, i Over*
eensstemmelse med Lovene her, et Beviis for, at hans Datter
i Tilfælde af min Død, ikke skulde lide Mangel i et frem*
med Land, saa langt fra sin Familie og alle sine Venner.
Han forestillede mig, at det var hans graae Haars Stolthed,
hans kiæreste Datter, hans største Glæde, efterat have mistet
sin eeneste Søn, (et yderst haabefuldt ungt Menneske, der i
sit 25de Aar var Doctor i Gottingen) og bad mig med strøm*
mende Taarer tilgive ham, som Fader, at han tog min
Dødelighed i Betænkning. Jeg kunde ikke andet end finde
denne Forsigtighed rimelig og billig — og spurgte ham,
hvormeget han fordrede Hende bestemt. »Skulde 400 Rdr.
være formeget?« sagde han. Det var mig umueligt, at finde
400 Rdr. aarlig for min Enke for meget - og efter Berns
Begreb om 400 Rdr. var dette Forlangende overordentlig be*
skedent. Jeg svarte ham altsaa, at jeg af alle muelige Kræfter
vilde sørge for, at giøre min Kone i Tilfælde af min Død
et saadant Ophold mueligt; men hvad Forsikkringen herfor
angik, saae jeg mig ikke istand til at give noget beviis for
bestemt Pension, som en Ting der i Danmark moduleertes
efter Embedet og Omstændighederne — alt hvad jeg kunde
giøre for at betrygge ham i denne Henseende, var at til*
veiebringe Attest for, saasnart jeg kom tilbage til Dan*
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mark, at faae et anstændigt Embede, formodentlig som Pro*
fessor — og Cau ti on for, at jeg besørgede for Hende en
Summa sat i Enkekassen, hvoraf Udkommet efter min Død
kunde complettere den Pension, hun ellers kunde vente sig,
til henimod 400 Rdr. Indtil denne Forsikkring indløb,
vilde jeg ansee Forbindelsen med hans Datter, som brydelig
og magtesløs, og for i denne Mellemtid at distrahere mig,
enten giøre en Reise i Frankrig, eller foretage mig et beskiæf*
tigende Arbeide. Fornøyet med disse Vilkor, for hvis sikkre
Opfyldelse jeg beroligede ham, forsikkrede han mig, at han
ansaae fra alle Sider Forbindelsen mellem mig og hans
Datter, som hans og hele Familiens fortrinlige Glæde.
Saaledes, naadige Grevinde! staae mine Sager her i Bern.
Dersom Gud ikke umiddelbar indgav mig en usædvanlig,
mig ganske nye og ubegribelig rolig Tillid, vilde jeg i denne
Mellemtid indtil jeg faaer Svar paa dette Brev, paa eet til
Deres Gemahl og paa eet til Prindsen af Augustenburg,
være intet mindre en[d] lykkelig; men Forsynet har for tydelig
viist sin Finger i denne Tildragelse, til at jeg skulde kunne
tvivle om et heldigt Udfald — jeg er derfor roligere, end
nogentid før i mit Liv, og min Sundhed voxer Dag fra Dag
paa denne stille Roeligheds Grund...................
De vil stemme Deres Gemahls og Prindsens sympathetiske
Siele til at bekræfte mig min Lyksalighed. Jeg haaber fast,
at denne Bekræftelse ikke skal koste Dem meer end Linier
— thi saaledes spiller vist ikke det milde Forsyn med os,
at jeg netop i det Øyeblik jeg kom til Danmark med min
Sophie! i det Øyeblik jeg fik Sundhed, Munterhed og Ro*
lighed — skulle døe — — — det er mueligt Grevinde! —
men det er ikke sandsynligt. Jeg har udstaaet næsten alle
muelige Sygdomme, og bør, hvis jeg først kommer i ordentlig
sorgfrie Forfatning efter alle samtlige Lægers Dom om min
Constitution, blive meget gammel. Desuden — i det Øye*
blik, jeg døer — efterlader jeg mig dog saa meget litterarisk
Arbeide, at jeg tvivler om, at Tabet paa mine Cautionisters
Side skulde blive aldeles uerstatteligt; thi det er vist, at saa
lunefuld Danmark er mod sine levende Skribentere saa ædel*
modigt er det mod de Døde. For Resten er det Danske
fra denne Tid af ikke længer mit eeneste Skribentsprog. Jeg
har meget lidet Studium og Øvelse tilbage, for at kunne
arbeide paa Tydsk. Imidlertid er og bliver disse Attester
Gemt og Glemt. II.

9
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fra Deres Gemahl og Prindsen af Augustenburg altid en
overvættes, uskatterlig, mig til Deres Slave stedse forbindende
Velgierning — thi uden den bliver jeg, istedenfor den lykke*
ligste Borger i mit Fødeland, den ulyksaligste forvildede
Fremmede.
Læs, naadige Grevinde! dette Brev, om De vil, for Deres
Saladin — Han vil ikke kiedes derved, naar De læser det!
Men hvo skal læse det for Dem for at giøre Dem det
taaleligt? Deres ædle, ømme, gode, medlidende, deel*
tagende Hierte. Det Hierte som med Moderømhed kan
deele andres Lidelse — det Hierte, som med en Engels Fryd
kan føle sig ind i fremmed Lyksalighed. Dette Hierte for*
staae, læse, og tilgive Sin
evighengivne Beundrer
Deres Mayblomst
Baggesen.
E. S. Jeg tæller Timerne, Grevinde! indtil jeg faaer Efter*
retning om min fulde Lyksalighed. — Med det store Segl
gaae Brevene ikke sikkrere, men uendelig hurtigere.

An SOPHIE HALLER.
20 Dec.

Meine süsse Sophie!
Wie befinden Sie sich heute? Haben Sie diese Nacht gut
geschlafen? Sind Sie munter und ruhig? Sind Sie nicht mehr
so bleich? Sehen Sie die Rose an, die ich Ihnen gestern
brachte — und erröthen Sie! Sie ist wohl verwelkt die arme
Rose — den[n] meine Sophie rühmte sie nur — liebte sie
nicht — warf sie auf dem Tische — gab ihr nicht einmal
Wasser.
Sehe ich Sie heute? Wie? Wo? für grossen Gesellschaften
entschuldige ich mich. O! seye Sie froh! dann bin ich’s
auch — selbst wenn ich Sie nicht sehe. Sehen wir Ihre Tante
heute?
Alles irrdische vergesse Ihre Seele heute!
Ich habe diesen Nacht wenig geschlafen; aber ich mögte
gern viele Nächte so durchwachen, wenn ich mich mit der
süssen Gewissheit unterhalten könnte, dass Sie schliefen.
Es ist so schönes, heiteres lächelndes Wetter heute — die
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Natur glänzt so himmlisch unschuldig, als wenn sie nicht
vom Staube wäre! So lächle Sie!
Es ist mir jezt nicht mehr so unangenehm, nicht schlafen
zu können, als es vorher mir gewesen ist. Ich habe jezt
keine Langeweile in schlaflosen Nächten; denn ich denke
an meiner Sophie; und ich mag noch lieber an ihr denken,
als von ihr träumen.
O! Sie wissen nicht wie theuer, wie lieb, wie so ganz
alles Sie mir sind! Gewiss! ich liebe Sie mehr als mich selbst,
Sophie! So glücklich a[l]s man es hier im Staube seyn kann,
wollen wir einander machen. Gott und die ganze Natur
wird dies Bestreben seegnen, wenn wir nicht Ihn über uns
vergessen — und das werden wir nie. Nichts sieht der gute
Vater im Himmel so gern, als zwei Seelen die einander
unter seinen Augen lieben, denn aus nichts entqwillt schö*
nere Tugende. Liebe ist die Sonnenwärme der Pflichten.
Baggesen,

Til GRÖNLAND!
Ingensteds, d. 31te December 1789.

Kiereste Grönland!
—------ Jeg venter kun paa en Forsikkring fra Prindsen
af Augustenborg om et anstændigt Embede, saasnart jeg
kommer hiem — og, som NB var lovet mig, uden at jeg
havde bedt derom
tilligemed en Caution for, at jeg i Til*
fælde af min Død vil see min Enke forsørget — for strax
at givte mig med dette sandelig yderlig elskværdige Fruem
timmer. Jeg staaer saaledes paa en zittrende Pynt mellem
Himmel og Helvede — og min nærværende Forfatning er
den gyseligste, hvori et Menneske kan være. Faaer jeg Efter*
retning fra Prindsen af Aug. og Kiøbenhavn, at et Embede,
for Ex. en eller anden Professur i det danske Sprog, i Poesien,
i Declamationen, eller overhovedet i de skiønne Videnskaber,
ved min Hiemkomst staaer mig aabent, saa er jeg det lyk*
saligste af alle Mennesker, saa iler jeg med min Sophie til*
bage til Eders Favn til Danmark, saa vinder jeg min Sund*
hed tilbage, saa kan jeg arbeide, nytte og more — saa er
alting got; thi ingen af Eder vil kunne afholde sig fra at
elske den Engel, jeg bringer med mig -- derom er jeg fuld*
kommen overbeviist. Jeg har her i Bern en aldeles uind*
9*
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skrænket Agtelse, alle deres Venskab og Kierlighed, jeg
omgaaes. Man troer alt mueligt got om mig. Hvor besyn*
derlig vidt den Tillid og Fortrolighed, man har til mig,
gaaer, vil jeg engang med interessante Beviiser kunne for*
klare dig. Man vilde overmaade gierne beholde mig her —
og man har ventet hist og her, at jeg her vilde antage et
Embede i Bern. Paa den anden Side, er jeg, ifald man
skuffer min Forventning i Kiøbenhavn, hvis mit Forlangende
om at placeres kommer tilbage med Protest, i den meest for*
tvivlede Forfatning, hvori et Menneske kan befinde sig.
Forestil dig mig forbunden med et ædelt Fruentimmer, som
i den fuldkomne Tillid til at jeg vilde erstatte hende alt,
forlader Fader og Moder, sin hele Familie, hvis Fryd og
Stolthed hun er, sit Fødeland og alle sine Venner — i den
Helvedforlegenhed, ikke at kunne ægte hende, bedragende
hendes, hendes Families og Venners sikkre Haab; forestil
dig mig berøvet min eeneste Redning, det sidste, eeneste
Middel til Sundhed; min eeneste Trøst, min Ære, min Sam*
vittigheds Roe; forestil dig mig nedstødt fra Toppen af
Lyksalighed, prostituert, syg, haabløs, uden Penge, i et frem*
met Land, i den Nødvendighed, at miskiendes — ikke som
Bedrager (man kiender mig for nøye dertil) men som Nar!
og døm, om jeg kan vælge anderledes, end, jeg har valgt,
at handle i dette Tilfælde. Det er skrækkeligt, men det er
det eeneste muelige.
Jeg reiser til Paris, for at see Assemblée nationale, for at
opfylde Eders Ønsker, mine Venner, for at adsprede mig, i
den Helvedangst, som paa nogen Tid forfølger mig. Jeg
reiser fra Paris til Lyon, fra Lyon til Geneve til Bonnet.
Ved min Tilbagekomst til Bern finder jeg de Breve, som
løse min Skiebnes Knude. Jeg har skreven til Grev Schimmelmann og Prinzen af Augustenb. og udbedet mig en
skrivtlig Forsikkring om et Embede, saa snart jeg kommer
hiem. Svarene herpaa ville indeholde J a eller Nei. I Til*
fældet af J a — lader jeg mig strax vie til min Sophie — og
gaaer tilbage til Danmark i Triumf. I Tilfælde af Nei, er
følgende min faste, prøvede, giennemtænkte, bestemte, urok*
kelige Beslutning:
Jeg siger min Sophie, og hendes Familie, at jeg endnu
ingen Efterretninger har faaet — beroliger dem aldeles der*
over — blander saa meget Arsenicum i min Mad, som be*
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høves for at hielpe min ulykkelige Sygdom til at dræbe
mig — og døer i Convulsioner, uden at noget Menneske
skal kunne drømme om, at jeg er død en voldsom Død.
Finder man efter min Død, at jeg har faaet Gift — saa er
det skeet af Vanvare; thi ingen her — derom er jeg over*
beviist, vil falde paa, at jeg skulde have villet tage Livet af
mig selv. Aldeles vilde jeg ikke kunne udføre denne Plan,
hvis jeg ikke havde en Ven, paa hvilken jeg kan regne indtil
Døden. I Forveien nedlægger jeg hos ham et Brev til Prind*
sen af Augustenburg, med Bøn om en Skinforsikkring,
som man vist ikke vil nægte mig, naar jeg ikke længer kan
giøre Brug deraf. Eene paa denne Maade kan min Samvittig*
hed og Ære reddes. Hvad Sophie angaaer, da vil hun lide
ved denne Leilighed hvad enhver heftig elskende lider ved
sin Elskedes Død, og med Tiden trøste sig. Men aldrig
vilde hun trøste sig, hvis jeg levende forlod hende.
Jeg kommer tilbage, omtrent d. 12te Februar, og finder de
Breve, som bestemme mig! Deres Indhold vil lære om jeg
lever i mit sidste Livsaar eller ikke. Den 15de Februar, min
Fødselsdag, skal Solen see mig rolig eller døe. Jeg er da
26 Aar gammel.
Jeg er overbeviist om i min Siels inderste, at dette Selv*
mord er tilgiveligt, og min Samvittighed vil aldeles ikke
zittre derved. Jeg er overbeviist om deri, at begaae en mo*
ralsk, en fornuftig og dydig Handling. Du være den eeneste
(min Ven Moltke undtagen) som giemmer denne Hemmelig*
hed i sin Barm.
Jeg har nu sagt Dig alt, og sagt Dig Sandhed. Miskiend
ikke oftere mit Venskab, min Fortrolighed! Jeg tiltroer ingen
dødelig den fuldkomne Uskyldighed, jeg tiltroer Dig! Giør
mig ikke fuldkommen ulyksalig ved at aabenbare, hvem det
og maatte være, hvad jeg her har sagt Dig.
Giør mig ingen Forestillinger, ingen Bebreidelser! Jeg
kiender alle de første, og jeg fortiener ingen af de sidste.
Jeg kan døe rolig; thi jeg døer med den trygge Samvittig*
hed, at jeg har elsket mine Pligter, kiempet saa blodig, som
jeg har kunnet mod mine Lidenskaber, elsket alle Menne*
sker, og to meer end mig selv.
Jeg skriver Dig ikke dette af den Aarsag, som den feige
Duellant tager Afskeed, for at lade dig forebygge det. Skal
det være, kan Du ikke forebygge det — Du veed desuden
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ikke hvor jeg er — og for at undgaae dine venskabelige
Forestillinger, giver jeg hverken dig eller nogen anden i
Kiøbenhavn min Addresse. Jeg lader den blive, som sæd*
vanlig til Bern. Desuden kan jeg neppe inden d. 15. Februar
1790 have Svar paa dette. Mit Brev til S. M. indeholder
intet sligt. Opmuntre Hende.
Gud velsigne Dig! — Fra Paris meere!
Din, ganske Din
Baggesen.
31 December 1789.

Gud være evig lovet! Dette sidste Aar er forbi! Det
har været langt, riigt paa Kummer og rigt paa Glæde, fuldt
af Forandringer, Hændelser, og Handlinger; yderst vigtigt
i alle Henseender, det vigtigste af alle Aarene fra 1764 til
1790 for mig. Jeg har i intet Aar lidt saa megen Smerte, i
intet nydt saa megen Glæde. Jeg har i intet Aar seet saa
meget, tænkt saa meget, nydt saa meget, og arbejdet saa
meget. Min Sygdom har raset til sin yderste Grad, og min
Sundhed har nærmet sig med uvant Styrke. Susmamas
levende Apotheosis Cramers Venskab, Grevinde
Schimmelmanns Motto, Ernst Schimmelmanns Venskab,
Opførelsen af Holger Danske,... Moltke, Vosses, Ifflands
og Lavaters B ekiendtskab, Assemblee nationale i
Frankrig, Bøndernes Friihed i Danmark, Nede riam
denes Opstand, Reisen med Cramer i Holsteen,
King Lear, Reisen i Tydskland, Reisen mellem
Alperne, Reisen i Pays de Vaud, Bekiend tskabet
med den Hallerske Familie, Sophie — har alt samlet giort
mig dette Aar til det hidtil vigtigste af alle Aar i min Levetid!
Dig, de korte Jord^Aars evige U dm aal er! alle Omvex*
lingers, Handelers og Hendelsers almægtige viise Aarsag,
min og alle Væsners elskende Fader! Dig takker min tih
bageskuende Siel for dette Aar, for enhver Fryd, for enhver
Lidelse deri! Evig, evig, evig være Du takket for hvert
Minut, hvori jeg i dette Aar sovende eller vaagende, med
Besværlighed eller Lethed har draget Aande! Evig være
Du takket for hvert Glimt af Haab, for hver Apgest, for
hver kildrende Nydelse, for hver nagende Smerte! men især
for min Sophie, i hvis reene skiønne uskyldige Smil Du aab*
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nede mig aldeles Din Himmel her paa Jorden! Intet uden
Tak, den inderligste, reeneste dybestfølte Tak stige til din
Alvidenhed fra mit Hierte ved dette Aars Ende, uudsigelig
-algode Fader! Ingen Bøn besmitte de Læber, som i Aar*
tusinde ikke noksom kunne takke Dig! Tag mit Liv, min
Fader i denne Nat! og jeg vil takke Dig! Ikke tusinde
Deelen af dette Aars Velgierninger har jeg fortient; men
Tak Dig, Altings og min Skaber, jeg er bleven bedre. . . .

1790.
lste Januar Vendredi.

Jeg vaagnede og fandt en Neeg paa mit Bord — I dette
Velsignelses Emblem var indsluttet en Silkepung og et Par
Handsker — fra min Sophie. Gode Gud! hvor frydede jeg
mig over denne uskyldige, søde, naive Nytaarsgave! Jeg
bad Gud om Velsignelse for alle mine Venner, for Palmine
og Seline, for mig selv i det tilkommende Aar. Jeg gik i
Kirke og fortsatte der denne — Bøn da jeg intet nød, for Kuld,
af Stapfers lange Prædiken. Jeg havde drømt om Natten
paa forskiællige Maader om Vanskeligheder og Ulykker,
som fik en god Ende. Mig syntes jeg roede med Sophie i
en Baad, i Nat og Mørke — og landede lykkelig ved Co*
mediehuset i Kiøbenhavn — jeg gik over en lis, som brast
hvert Øyeblik under mine Fødder; men kom dog omsider
i Behold. Jeg takkede Gud for denne Styrkning i min
Angest. . . .
2den Januar.

Jeg bragte Sophie om Morgenen Kl. 7 tre Levkøyer —
hun kom i Negligee — hun havde drømt, at jeg gav hende
Blomster, og at de visnede i hendes Haand; hun havde seet
mig i Drømme til Hest og til Fods. Hun var besynderlig
forvirret, bleg, rødmende, inderlig, øm, bedrøvet munter —
Jeg drak Chocolade med hende, hendes Søstre, Broder og
Forældre. Hr. v. Haller, hendes Broder, hentede Moltke.
Hun gav mig Nytaarsbarn med paa Reisen. — I Gaar Af*
tes havde den unge Kiøbmand Haller stukket en Billet til
mig; den indeholdt en lille Vexel — uden at han meldte
et Ord derom. Sophie forlod mig ikke, klyngede sig tæt*
tere og tættere til mig — Vi toge Afskeed, med stille Veemod.
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PAA REISE I FRANKRIG.
[udateretj.

Til SOPHIE HALLER
Elskelige, søde, uskyldige Pige!
I mit Modersmaal, i mit Hiertes nærmeste Sprog, med de
Toner, hvor jeg først lærte at tænke, vil jeg sige Dig, hvor
inderlig, hvor aldeles, hvor usigelig min Siel elsker DigDu er min Engel, mit Haab, min Trøst, min Lyksalighed,,
mit Ønskes Alt. Dit himmelske Billed følger mig bestandig,
svæver for mig vaagen og i Drømme; mit Inderste føler,
nyder intet andet end Din uskyldige Kierlighed. Du er mig
tusinde gange dyrebarere end al Jordens øvrige Fryd og
Herlighed, og ti tusinde Gange dyrebarere end Livet.
Du er saa aldeles dannet til at skabe mig en Himmel paa
Jorden, at jeg til Løn for tusinde Seklers Lidelse ikke kunde
have nedbedt mig noget saligere af det gavmilde Forsyn.
Min vigtigste Bekymring er, at blive Dig værd; thi fortiener
jeg Dig, uskyldige Engel, er jeg vis paa at fortiene alt, hvad
Støv kan fortiene. Jeg kan ikke være Dig værd, uden at
være min Rang, som Skabning, min Menneskehed, mit Ud*
spring og mit Maal værd. O! Dag fra Dag skal jeg med
fornyet Iver arbeide paa at opnaae denne uskatterlige Vær*
dighed1
Slumre rolig i Forsynets Skiød, Du, vor fælles Skabers
uskyldigste Jorddatter! Lad mig usle ikke forstyrre Din
barnligdrygge Roe! Tænk paa mig med Fryd — og kan Du
ikke tænke paa mig uden Ængstlighed, saa glem mig heller
i al den Tid, jeg er borte. O jeg har nærmet mig til Dig
for at beskytte Dig og ikke for at forstyrre og skrække
Dig. Hvor bæver mit Hierte ved hver Forestilling om, at
Du skulde lide det mindste — for min Skyld! O! jeg veed
det! aldeles uden Lidelse kom ingen dødelig fra Vuggen til
Graven; men Gud unde mig den saligsøde Samvittighed,
ved mit Livs Ende, at kunne tænke: Jeg voldte Hende ingen
Lidelse. Du i Himmelen, som skuer i mit Hierte, Du
seer, at mit høyeste Ønske er at skabe min Sophie lutter Fryd.
See ikke bleeg ud, ømme, fine, letzittrende Engel! henbring
Dagen i muntert Arbeide og Natten i rolig Slum! staae
hver Morgen saa rødmende op, som om Din SkytsÆngel
i min Skikkelse vakte Dig! Vær bestandig Din Moders og
Faders og Tantes og Systers oplivende Fryd! Alle Himme*
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lens Engle omkrandse Dig med alle Dydens Velsignelser og
beskytte Dig mod alt, som kunde saare Dit Hierte! Religi*
onens Engel vaage over hver Tanke i Din skiønne Siel,
over hvert nye Skridt paa Livets Veil Elsk din Moder og
Fader, elsk Din velsignede Tante, Dine værdige Veninder,
Dyden og over alt: Gud! Jeg beder Dig ikke elske mig —
det er det sidste af alt dette; men inderlig beder jeg Dig,
heftigere bønfalder jeg Dig om, at elske Dig selv! Glem
aldrig hver Morgen og Aften, at erindre den Kilde, hvorfra
Dit Væsen har sit Udspring, den Kilde hvoraf al Din og
min Lyksalighed flyder! Kiend Dit Værd! og forsøm ikke
den Anledning og Leilighed, Din Skaber har givet Dig, i
det han indblæste Dit skiønne Legeme een af sin Herligheds
yndigste Straaler, til at blive een af de lyseste Engle om
hans Throne.
Gud velsigne Dig! og skulde og denne Velsignelse knuse
al min jordiske Fryd: Gud velsigne Dig!
Din
Baggesen-

å SOPHIE HALLER.
A Guignes ce 12 du janv. 90

N’allés pourtant pas croire, que je sois morne, triste • et
sombre, par ce que quelques moments de douleur m’en
donnoient le coloris. Non, mon Amie!..je ne quitte jamais
la Demoiselle de Thuner^see ..,
Soir all heures.

Dormés bien! dormés bien, chére, bonne, theure Sophie!
dormés bien, aimante et douce Mere, dormés bien, amitié
personnifieé, ma cherisse cousine! et dites mes Dormés biens
å ce Pere et eet aimable frére, que j’aime et respecte detoute
mon arne! Je vous vois tous 5 allans vous coucher — que
les anges du ciel entourent Vos lits et gardent Votre sommeil
tranquille! le nouvean fils de la Maison — qu’il en soit
digne! — Vous benit: Dieu Vous benisse!
Demain done je serai å Paris — Que disqe? de main,
comme aujourd’ hier, hier, avanthier etc: je serai å Berne;
ou Berne sera å moi! car je trouverai å Paris des Lettres!
je trouverai des lettres!! je trouverai des lettres! des lettres!
des lettres — de Vous.
Votre Suisse—dan ois.
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a SOPHIE HALLER.
A Paris, mercredi 20 Janvier 90

Ange du Ciel 1 oui! tu 1’es et tu le seras de jour en jour
davantage, chere et vertueuse fille 1 . . .
Quelles sont aimables, ces periodes danoises ou ton coeur
se passe du secours de ta tete, ou il my*a pas une express
sion qui ne parle aussi directement au coeur que gauchement
a Foreille! non! toutes Ies autres lignes me comblent de
joye; mais celles^ci me rendent fou de ravissement! Necompte
pas maintenant sur une lettre raisonnable, sur une reponse
sensee de moi — je suis ivre de 1’image de ton ame, dont
je viens epuiser les traits dans ta derniere lettre; etdansl’iv*
resse, sur tout un homme qui n’en a pas trop 1’experience,
on ne s’exprime si avamment sobre, qu’apres une convert
sation avec un Professeur de Goettingue. Je suis heureux!
voila tout ce que je sais dire; je suis bien heureux et mon
bonheur vient de Toi, et m’est d’autant plus cher, qu’il
vient de la plus precieuse source de toutes sources possi*
bles. Oui! tuharmigenlilleVenskab! jele sens! et
denne lille Venskab vaut bien tout le grand etgrosdont
Paris et tout Ie monde est rempli. Cette petite ami tie
remplit mon coeur et n’y laisse pas de vuide pour aucune
autre chose! O! ma Sophie! si 1’assurance de me pouvoir
rendre heureux puisse rendre heureuse tobmeme, il n’y^aura
personne au monde dont le bonheur soit plus assure.
Mon corps est dans Paris; mais mon ame est aupres de
toi, chere et tendre amie! elle ne te quitte jamais! elle va
s’asseoir sur ta plume quand tu m’ecris, elle flotte dans les
sons du Clavecin, quand tu te crois seule avec ta charmante
amie; il arrive meme quelquefois que cette ame va d’etre
frappee de tes doigts, quand tu touches les tangents; mais
ces coups sont tres delicieux; je’ m’en souviens comme des
soufflets de ma mere dans ma jeunesse — soufflets que je
regretterois toujours si Dieu ne m'avoit reserve ce dedom*
magement. O! ma Sophie! tu ne sais pas avec quelle inti=
mite je t’aime . . . le fonds de notre union est inbranlable
comme La Base de la nature, la source de nos plaisirs sublb
mes sera inepuisable comme la vertu.
Appuies 1’un sur 1’autre, toi a mon cote et moi aupres de
toi, nous marcherons ensemble a pas egaux vers 1’eternite,
pas autant pour ceuillir les fleurs sur notre chemin, que pour
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gagner avec sureté l’unique azyle des arnes dignes de leur
Créateur! Jamais nous n’oublierons que cette Vie n’est qu’une
route, ou il ne faut pas s’arreter plus qu’il est necessaire
quand on va se rendre å L’assemblée nationale des Cieux .. .
Bagge sen.
Til SOPHIE HALLER.
Moulins d: 4de Feb. 1790.

Sødeste Sophie !
Jeg længes efter Dig; jeg længes1) inderlig efter2) Dig,
som jeg, før ) jeg saae Dit Ansigt længtes efter Døden; thi
Du er mig usigelig dyrebarere end Livet, og jeg elsker dette
Liv, fra det Øyeblik af, det blev mig forskiønnet ved4) Dit
Smiil. Jeg elsker Dig fors) inderlig til at kunne sige Dig det,
min Følelse for Dig, min Siels Glæde! er for eens, for nå?
turlig, for lige*), til7) at udtrykkes paa mange Maader8);
og jeg tænker for meget paa Dig, for at kunne skrive Dig
oftere til.
]) sehnen 2) nach
Weisen

3) eher 4) durch 5) zu 6) gerade 7) um 8) Arten,

Naar jeg tager Pennen i Haanden, for at holde en lille
Samtale med Dig paa Papiret, saa er det undertiden’) for
mig, som2) om1) jeg skulde skrive til mig selv — Din Siel
er mig saa nær4), at jeg indbilder mig, Du ligesaalet5) kan
høre mine Tanker - og hvad kan Pennen udføre af det,
som Hiertet eene har Sprog til? Ved6) Enden af hvert Brev
finder jeg, at jeg har intet7) sagt Dig --og før jeg begynder
det, har jeg tusinde Ting, som jeg vilde meddeele Dig. Nei!
jeg er ikke skabt til at være langt borte fra Dem; jeg inderlig
elsker; jeg taber8) det halve af min Fornuft, i det5*) jeg taber
det halve af mit Hierte! O! hvor Dagene blive længere og
længere! Jeg burde10) ikke gaaet over Lyon, jeg burde
gaaet samme Vei lige tilbage.
’) bisweilen 2 :3) als ob 4) nahe
ö) verliehen 9) indem 10) sollte

5) eben so leicht

6) am

7) nichts

— Men , — vi Mennesker tabe intet ved atl) forlade
Hiertets Vei engang imellem2) — naar Side?Veien fører til
Fornuftens og Pligtens. Jeg vil altsaa stræbe at gaae taal?
modig — og, om3) jeg kan det, munter, over Lyon og Ge?
neve! Hvad siger det, om4) mine Fødder og skulde bløde*)
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lidt derpaa? Veien til min Sophie bør0) være, som Veien
til Himmerig, lidt tornefuld7) og besværlig. Den faaerEnde!
den faaer snart Ende! O! jeg har idag fra Broen8) udenfor
denne Stad allerede9) øynet de fierne Sneebierge! Inden10)
14 Dages Ende er jeg igien i Bern, og der haaber jeg at finde
min Sophie den selvsamme11), som jeg forlod hende. Dette
søde, sikkre Haab opliver, styrker, og trøster mig.
l) dadurch dass
2) einmal bisweilen 3) wenn 4) wenn oder ob
ö) bluten 6) muss 7) dornigt 8) Brücke 9) schon 10) Binnen n) ganz
die nehmliche. (nicht wahr?)

Ich kann nicht mehr schreiben. Das ewige Sitzen im
Wagen ermüdet mich zehnmahl mehr, als wenn ich immer
gienge. Um hurtiger fortzukommen darf ich aber das nicht
Ich weiss nicht, innigliebe Freundin! ob Sie die vorigen Seiten
ganz verstehen werden; ich hoffe es doch! O! Gott: könnte
ich doch nur 5 Minuten in Ihrer Stube sein! Sie sehen! Hen
riette, Emilie, Ihre Mutter, Ihre Tante sehen! — o! das Haus
bloss sehen! — und, notabene! sicher sein, dass Sie darin
waren. Ich mögte fast alle die übrige Tage, bis ich wieder
da bin, schlafen! Denn dann wäre ich doch wenigstens im
Traume immer bey Ihnen. Nun — ich muss Mann sein!
»Frisch auf! frohes Mutes! kein Weinen, mein lieber Bagge*
sen! sonst werden wir nicht gute Freunde sein! hübsch artig
lächeln! So! das ist schön! sollst dafür in Genf Briefe von
Ihr haben! das war ein artiger Junge! u. s. w.« Mit der*
gleichen Selbstgesprächen vertreibe ich mir die Zeit, wenn
sie gar zu langsam geht. — Aber mein Herz kann die Stube
nicht aufwärmen, merke ich.
Gott seegne Sie, meine Sophie! und verstosse mich nie
von Seinem und Deinem Angesicht! Ewig, ewig, ewig
Dein
Baggesen.
Meximieux, den 10de Februar 1790.

Søde Sophie!
Fornemmer Du, at jeg nærmer mig mere og mere, at mit
Legeme nu, ligesaa vel som min Siæl, endskiøndt langsom*
mere, iler sin Elskede imøde? Banker ikke Dit Hierte stær*
kere, naar Du vender Dig mod Syden? Siig mig, inderlig
elskede Pige! Føler Du det med Tusindedelen af den Vel*

141
lyst, hvormed jeg nærmer mig? Ønsker Du at kunne flyve
mig imøde, som en lille Fugl, eller som en lille Engel?
O! Du er en lille Fugl; Du behøver ikke at ønske Dig
Vinger! Havde Du saa let kunnet svæve over Blomster*Engen
ved Bredden af den livsalige Thuner*Søe, hvis Du ikke
havde været bevinget af Ungdom, Sundhed, Uskyldighed og
Munterhed? Hvilken anden Fugl under Himmelen har fire
saa deilige Vinger 1 Hvor let førte de Dig over Engens Blom*
ster! maatte de bringe Dig ligesaa let over alle Livets Torne!
Og Du er en lille Engel; thi Du er mild, og from, og venlig,
Du er Fruentimmer, og Du har Vinger! O! hvis Du ikke
vil flyve mig imøde, saa løft i det mindste Vingerne! slaae
med dem, og lad ligesom om Du vilde flyve! Glem aldrig,
himmelske Sophie, den søde Vane, saaledes at flagre med
Armene! Det er en Vane, Du har endnu fra den Tid, Du
flagrede i Paradiis. Skal jeg fortælle Dig Dine Vingers Hi*
storie? Jeg vil først fortælle Dig en om en Kone, der beed
Muus.
Der var engang, i Asien, om jeg mindes ret, en Kat, der
morede sig iblandt Andet med at fange Muus, ligesom Keiser
Domitianus eller Diocletianus med at fange Fluer. Om den
drev dette Morskab for vidt, eller begik en anden større
Synd, som opbragte Jupiter, veed jeg ikke; men nok er det,
at han i sin Forbittrelse omskabte den til en Dronning —
Man paastaaer, at de fleste Dronninger vilde være bedre
tiente med at blive Katte, end de fleste Katte med at blive
Dronninger. Imidlertid skikkede denne sig ret godt i sin
Skiebne, og Historien fortæller, at det var den viseste, bedste
og tækkeligste Dronning, Asien nogepsinde har seet, paa en
lille Omstændighed nær, som jeg ikke vil forbigaae, siden
den er Hovedsagen i Fortællingen. Hun forlod nemlig hver
Dag sin Throne, midt i Raadet, og hver Nat sin Seng, midt
i Mørket, saasnart hun lugtede eller hørte mindste Muus —
for at fange den — —
Da jeg i Bern, to, tre, fire Gange, til forskiellige Tider
havde lagt Mærke til Din Flagren med Armene, sødeste
Sophie! randt denne Historie mig i Tankerne. »Hun har
ganske vist tilforn været en Fugl,« tænkte jeg — »ligesom
Dronningen i Asien havde været en Kat.« Jeg var meget
nysgierrig efter sikker Underretning herom; og spadserede,
fordybet i Betragtninger herover, langs med Aaren herud
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bag Sandrin. Paa Qyisten af et lille Træe sad en nysselig
lille lyseblaa Fugl — den slog ud med sine smaa Vinger —
— »Netop som Sophie!« raabte jeg. — Dette Raab forskræk*
kede den saa stærk, at den, isteden for at flyve, som den
havde isinde — blev siddende. Jeg studsede. »En lyseblaa
Fugl! som slaaer adskillige Gange ud med Vingerne, før
den flyver! og som af Skræk bliver siddende! Det er ingen
almindelig Spurv!« tænkte jeg. »— Hvor har du hiemme,
lille Lyseblaa?« — »I Paradiis,« svarede den. — »Altsaa paa
Sandrin,« gientog jeg. — »Nej!« svarede Fuglen.
»Er der
da meer end eet Paradiis til paa Jorden?« -- »Ja, Gud være
lovet«! blev den ved. — Det var og et dumt Spørgsmaal af
mig; thi havde jeg tænkt mig om, saa maatte jeg have erin*
dret mig, at der i Verden er ligesaa mange Paradiser, som
rene Siæle. Men jeg tænkte mig ikke om; thi det var første
Gang i mit Liv, jeg var kommen i Samtale med en Fugl, og
Forundringen over at den svarte mig saa fornuftig, betog mig
al Besindelse. »Forunderlige, smukke Paradiisfugl!« vendte
jeg mig til den, efter at have samlet lidt mine faa overblevne
Tanker sammen — »hvorledes kommer du her? og hvad
søger du mellem disse Bierge?« 2>Jeg leder om min Søster«
— sagde den lille Fugl — »har du ikke seet en lille lyse*
blaa Pige, som slaaer med Armene, og som staaer stille, naar
hun bliver bange, istedenfor at løbe?« — Sophie?« raabte
jeg — »jo tilvisse har jeg seet hende! jeg har Intet i Ver*
den seet saa aldeles som hende! jeg har seet hende med
mine Øine, med mine Ører, med min Hierne, med mit
Hierte, med mit hele Væsen! Ingen kan give dig bedre Efter*
retning om hende end jeg — jeg vil ogsaa sige dig, hvor
hun er, jeg vil bringe dig til hende, søde Fugl; men paa
Vilkaar, at du først siger eller synger mig Alt, hvad du
veed om hende.
Den sang:
Imellem Himmelen og Jorden,
I Morgenrødens PurpunEgn,
Betrygger os et Regnbue^Hegn
For Taage, Regn, og Storm og Torden —
I stille Glæders kiælne Roe
Henflagre vi, henfløite vi
Titil titi 1
Vort Liv i salig Harmonie
Titi! titi!
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Og Lilier og Roser groe,
,For Torne frie,
I Himmelhaven, vi beboe!
Titi! titi!

Sophie var i dette Paradiis en lille lyseblaa Fugl, som jeg —
ingen Fugl i den hele Have havde smukkere Vinger, og ingen
fløi saa artig dermed, som hun. — Fra een Quist til den
anden — hun var i uophørlig Bevægelse; men fornemmelig
fandt hun Fornøielse i at lege Skiul imellem Palme^Grene,
hvorfor hun og gemeenligen blev kaldet Palmine.
Saaledes legte vi sammen en Aften — og alle vi andre
Fugle ledte forgieves om hende; vi hørte alle hendes Stemme;
men kunde ikke finde Stedet, hvor den kom fra:
Omsonst I rundt omkring mig svæve !
Forgieves I mig flagre nær!
Til Stedet, Søstre, hvor jeg er,
I sikkert Eder ei kan hæve.
Jeg svæver i en anden Egn —
Jeg svang mig op, og fløi forbi,
Titi! titi!
Den Have, som I synger i.
Titi! titi!
Farvel! min første Glædes Hegn!
O! Tryllerie!
Jeg svæver i en anden Egn!
Titi! titi!

Sangen tabte sig i Nordlysenes Susen — og vi fandt hende
ikke mere. Men vi vidste, at Palmine vilde være lykkelig
i enhver Egn, og finde et Paradiis overalt; derfor sørgede
vi ikke, men sang:
Hun var uskyldig, from, og kiærlig
I dette Glædens lille Hegn.
Hun svang sig til en anden Egn,
For der at flagre mere herlig!
Hun finder andre Søstre der!
Og engang skulle ogsaa vi —
Titi! titi!
Did flyve, dette Hegn forbi,
Titi! titi!
Vær altid, Søster, hvor du er.
Dig selv kun liig!
Vi Fugle, vi, som blive her,
Vil ligne dig!
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— »Nu har jeg fortalt dig, hvad jeg veed om hende«, sagde
den søde Fugl — »hold nu dit Løfte, og bring mig til hende!«
— »Men jeg kan ikke naae dig,« sagde jeg—»Jeg vil flyve
ned paa din Haand,« sang Fuglen. Jeg strakte min Haand
ud, idet den fløi ned af Qyisten, for at tage den — Haanden
stødte mod Væggen........... og jeg vaagnede.
Saaledes kom jeg efter i Drømme, min Sophie! hvorfra
Du har den Vane, at flagre med Hænderne. Derfor elsker
jeg denne Vane saa meget. O! behold den altid! Aflæg
den aldrig ganske! Vi dødelige ere bestemte til Flugt mod
det Høiere — til det Ædle, det Skiønne, det Fuldkommere,
til Himmelen! her i Støvet komme vi rigtig nok ikke langt
fra Jorden; men det er dog smukt at slaae de stækkede
Vinger lidt ud imellem, og røbe, at om end Evnen er borte,
vi dog ikke have tabt Villien.
An SOPHIE HALLER
Rolle, d. 18de Februar.

. . . Ich habe nicht eher aus Genf, wegen Bonnet, fortkommen
können. O! ich habe die zwei, ich mögte sagen, wenn ich
nicht gewisse Tage in Bern zugebracht hatte, die zwei see*
ligste Tage meines Lebens bey diesem Apostel gelebt. Ich
habe heilich versprechen müssen wi[e]der zu kommen — und —
Sie wissen wohl! Gestern über Tisch hat der liebliche Pa*
triarch wi[e]der die Gesundheit einer gewissen Enkelinn seines
ältesten und liebsten Freundes emporgebracht — Er erzählte
mir, dass die Arten zu reisen folgende Rangverordnung bey
ihm beobachteten: 1. zu Fuss, die allerbeste, 2, zu Pferd, 3,
im Wagen, und leztens im Schiff oder Kahn — »Eben so bey
mir«, sagte ich, »nur dass ich die Art im Schiff oder Kahn
über alle die übrige erst se[t]ze! »Oh! je le con^ois tres bien!
— depuis le lac de Thoun ...« sagde han, und nahm seinen
Glas mit Cyperwein ganz heimelich; denn es waren Fremde
beym Tische — klingelte mit mir, und sprach ganz leise
»Qu’Elle vive! et Dieu Vous benisse tous deux!« . . . .
Das ist doch noch der liebenswürdigste von allen den Män*
nern, die ich auf Gottes Erdboden gefunden habe! O! ich
habe hundert tausend liebliche Sachen von Ihm zu erzählen;
den[n] wir haben vieles und mancherlei liebes von Ihrem
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Gros[s]vater und Grossmutter und Tante mit einander ge*
sprochen — und Er ist so froh als wenn ich sein Sohn wäre,
dass ich so glücklich gewesen bin, u. s. w...............................
O! das seeligfrohe Wi[e]dersehen 1 Wi[e]dersehen! Wieder*
sehen 1
Baggesen.

Til CRAMER
Bern, den 21 Februar 1890.

. . . Sie ist nie in Nyon gewesen — sie ist keine Toch*
ter von Haller aus Nyon, der ihr Oncle ist . . . Sie hat 3
Schwestern, unter welchen sie die Venus ist (denn sie sind
wirklich Gratien) — Sie hat eine Mutter, und noch dazu
einen Vater — Sie ist lang gewachsen; aber noch dazu:
unaussprechlich schön gewachsen. Ob Sie vom Gesichte
schön ist, weiss ich nicht — aber Moltke und alle andere
sagen es. Dass Sie aber überaus angenehm ist, dass kann
ich betheuern, denn sie ist die wahre, unbefangene, naive,
saubere, lebhafte, witzige, muntre Natur. Sie hat im wunder*
baren Grade correcten Gefühl von der Musik; aber Sie singt
nicht; den Sie hat keine Singstimme — desto musicalischer
spricht Sie. Sie hat aber in meiner Abwesenheit angefangen
Clavier zu spielen. Ich danke aber Gott innig (so rasend
ich auch die Musik liebe) dass Sie keine Zeit zur Lernung
des Singens oder Spielens angewendet hat; denn Sie könnte
dann nicht die übrige noch unentbehrlichere Kentnisse in
so hohen Grade besizen. Sie zeidhnet. Sie versteht Klop*
Stocks Oden, und fühlt sie. Sie kleidet sich mit Geschmack.
Sie versteht die Haushaltung. II me faut une femme qui
fait lire, parier, s’habiller, travailler, plaire, m’aimer et faire
des enfans! Dies ist mir genug. Was die Musik betrift, so
ist es mir unendlich lieber, dass Sie sie nicht selbst tractirt,
und Gluck^Paisiello vorzuziehen fühlt — als wenn Sie die
erste Virtuosinn in der Welt wäre, und lieber eine Arie von
Le Moine als von Schulz sänge.
In wenig Tage werden wir Eins werden! Gott seegne
diese Zweieinigkeit, Susmama, deine Marie, dich und allen
die uns ähnlich sind. . . .
Baggesen.
Gemt og Glemt. II.
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Til CHARLOTTE SCHIMMELMANN
Bern, paa min Bryllupsdag, den 5te Marts 1790.

Milde, venlige, naadige Grevinde!
Jeg tilsniger mig paa denne skiønne, hellige, vigtigste Dagi mit Liv et Par Øieblikke, for at tilskrive Dem et Par
Linier.
Modtag deri alle mine og min uskyldige Sophies inder*
ligste Velsignelser! Jeg føler, ædleste Grevinde! at mit
Væsen var dannet og bestemt til denne Forandring. Hvilken
salig Roe udbreder sig allerede i dens Morgenrøde over min
hele Siæl! Jeg svæver saa biødelig let imellem Himmelen og
Jorden paa Andagts opløftende Vinger. Mit Hoved er for
anspændt, mit Hierte for fuldt til at skrive. Jeg er lykkelig!
det er Summen af Alt. Denne Dag er helliget Gud, min
Sophie og mig selv. Det er os tre, som idag indgaae et nyt
uopløseligt Forbund med hinanden. Men imellem os er
Deres Siæl, Grevinde!
Klokken 2 i Eftermiddag kiører jeg med min Brud, hendes
Moder og Søster, og Molkte med hendes Fader og Tante
ud paa Landet til en Kirke, i al Simpelhed og Stilhed,
hvor vi for den Eviges Alter nedbede Velsignelsen over vor
Forening. Med hvilken inderlig Følelse skal min Siæl i sine
andægtigste Øieblikke erindre Dem, og alle de Ædle, jeg
skylder min Lykke!
I Sophie von Haller har min Skaber skienket mig en
Skat, Grevinde! som efter al Anseelse for stedse vil sikkre
mit Hierte en vedvarende Lyksalighed. Vi ere saa aldeles
dannede for hinanden — vore unge Siæles Ønsker og Vaner
oé Bestræbelser bølge sig i hinanden i den meest harmo*
niske Sympathie. Vort Hovedøiemed er, at arbeide paa hin*
andens Forbedring, og med forenede Kræfter danne os
værdigere Guds og alle Ædles Yndest. Han vil fra sin
høie lyse Throne velsigne denne Bestræbelse! jeg føler det
— og jeg er i denne Følelse forud salig!
Velsign os, himmelske Velgiørerinde! med Deres Ønsker,.
Deres Bønner til Gud, og et lille Brev undertiden til Deres
hengivne, reddede, friskblomstrende Maiblomst! Jeg forlader
Dem, for at nedkaste mig for Gud og bede for min Sophie,
mig selv, Dem, Prindsen af Augustenborg, og alle miner
Venner!
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CIRCULAIRE^BREV.
Sandrein ou Tjättigän.
au pied du MonhGurten, au bord de L’Aar,
pres de Berne — d. lsten April 1790.

An Ihre Gnaden die Gräfin Louise v. Stolberg, die Grä*
fin Sybille v. Reventlow und die Gräfin Charlotte v. Schirrt*
melmann u. d. s. S. w.
Gesundheit Friede und Freude in ländliclvhäuslicher Ruhei
Meine gnädige Gräfinnen.

So bald ich von meiner Reise durch Frankreich nach Bern
zurückgekommen war, wurde meine Verbindung in der
unendlichen Hallerschen Familie annoncirt. Diese allein
macht ein Drittel von der Stadt aus, ich hatte noch andre
Bekanntschaften; und ich wurde also so mit Besuchen und
Gratulationen überströmt, dass ich mich, wie vormals die
Erde in der Sindfluth, ganz darin verlor. Um eine kurze
Idee davon zu. geben — man zählte in zwanzig Tagen fast
täglich 20 Visiten. Alles in und äusser Bern wollte das
Wunderwesen vom Nordpol sehen, das eine Schweitzerin
alles zu verlassen hatte überreden können.
Wir wurden endlich in aller Stille auf dem Lande in einem lieblichen Dorf d. 5*en Martii getraut. Nachher fanden
wir, ohne im geringsten davon geträumt zu haben, dass die
Trauung gerade ein halbes Jahr nach unsrer Zusammen*
kunft auf dem Thuner^See geschah. Wir sahen uns zum
erstenmal d. 5ten Sept. 1789. . . .
Sophie ist unaussprechlich in ihrer grossen lieblichen Fa*
milie geliebt — und hat Freundinnen, Schwestern, und Ge*
spielinnen aller unschuldigvertraulichen Arten, dessen Herzen
bey den blossen Gedanken der Trennung bluten. Ich habe
schon ein Wink davon auf unserm Trauungstag gesehen.
Grietli Gruber, ein holdseeliges Mädgen von Ihrem Alter,
eine von ihren Gespielinnen, hatte den Brautkranz geflochten
und war Zeuge der Trauung in der Kirche auf dem Lande,
wo sie uns kränzte. Als der Seegen gesprochen war, und
Sophie Hand im Hand mit mir vom BrauhAltar sich Ihr
näherte — sähe ich die unschuldige, die vorher allen Wiz
der jugendlichen Fröhligkeit angewandt hatte um Sophie
10*
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aufzumuntern, todbleich — und mit einem convulsivischen
Geschrey, indem sie in Ihren Armen stürzte, brach sie mit*
ten in der Kirche aus — »O! mache Sie sie glüchlich! Sie
verlässt mich!« Alles hatte sich bis jezt so ziemlich keck
gehalten — aber nun verlohr die Mutter, die Tante, die
Schwester, Moltke, die beiden Pfarrer, Sophie und ich
alle Besinnung — und meine Verzweiflung beym Anblick
der hinsterbenden Freundinn, überwältigte mich so in den
unaufhörlichen Schlucksen aller anwesender dass ich fast
alles ungethan wünschte.
Der dreyen Gratien
ewig ergebener
Baggesen.

ADAM OEHLENSCHLÄGER

AF A. G. ØHLENSCHLAGERS
DAGBØGER FRA SKOLETIDEN 1794- 97

1794
August
d. 10. I Dag var det Søndag, jeg gik i Kirke, paa Veien
mødte jeg Bernt, som fulgte med mig. Vi bleve Uvenner i
Kirken, fordi jeg ikke strax kunde gaae med ham. Siden
mødte jeg Fridrich og vi gik sammen paa Andebakken. I
Eftermiddag gik jeg ned til Thuesengs, her var Bernt, jeg
gav ham et Brev skrevet paa Vers, og vi vare allerede som
sædvanlig strax gode Venner igien.
d. 11. I Dag læste jeg til Examen, som vi i 2den Classe
skal have i Morgen. Da jeg havde spiist og drukket Thee
gik jeg til Kiøbenhavn for at være der til i Morgen, her
læste jeg noget over paa Annatomien.
d. 12. Var det Examens Dagen; da jeg havde klædet mig
paa og det var Tid, gik jeg til Skolen. 1 Formiddags havde
vi Geometrie, Aretmetik og Astronomie hos Hr. Lindrup,
Historie og Geographie hos Hr. Dichman. I Eftermiddag
havde vi Fransk hos Hr. Haslund, Tydsk og Physik hos
Hr. Svendsen og Annatomie hos Hr. Saxdorph.
Hr. Storm gav mig den Berømmelse, at jeg havde staaet
mig godt. Forresten naar han undtog Caspersen og Thoim
sen, vare de andre kuns meget maadelige. I Aften da jeg
kom hiem til Laasbye’s gik Hr. Laasbye og jeg en lille Tour,
da vi havde spiist Aftensmad.
d. 13. Nu har jeg Ferier i denne Uge. I Eftermiddag
gik jeg ned til Thuesengs. Friderich var endnu ikke kom*
men, endelig kom Peter, jeg gik ned i Haven med ham.
Han viste mig en Viise, som var om Politiemester Flindt.
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Endelig kom da Frederik og tilsidst Bernt Nu gik vi alle
3 ud at plukke Nødder, Bernt fik fleest. Bernt fulgte op
med mig, hans Fader var hos os.
Jeg bad min Moder om vi maatte gaa paa Andebakken,
men hun svarede, at det ikke gik an.
Derpaa gik Bernt og jeg ned til Friderich igien, yi legede
adskilligt. Men da jeg havde en Kiæp, som jeg havde
brækket af og Friderich imod alle mine Bønner brak den i
Stykker, pryglede jeg ham dygtig. Derpaa fulgte jeg Bernt
hiem.
d. 14. I Dag læste jeg først noget i Campes Reisebeskri*
velser. Derpaa skrev jeg en Viise af som var om den forrige
Politie Mester Flindt.
I Eftermiddags gik jeg lidt i vor Have med min Syster,
vi fik Lov at tage os hver en Pære. Derpaa gik min Syster
i Skole. Siden skrev jeg Qviterings Sedler for min Fader og
han lovede mig 4 for hver Snees jeg skrev.
I Aften gik min Fader, Syster og jeg en Tour i Alleen.
Da vi kom hiem læste jeg lidt i Wessels samtlige Skrivter,
og gik derpaa i Seng.
d. 15. I Dag siod jeg ikke op førend Kl. 9 og fik mit
Theevand paa Sengen. Jeg læste i Formiddags Kiærlighed
uden Strømper. Siden gik jeg en Tour med min Fader til
Remissen. I Eftermiddag skrev jeg alle de øvrige Qyiterings
Sedler for min Fader. I Aften gik jeg ind paa Cammer*
forerens Contoir hos Peter, jeg blev hentet hiem for at tages
Maal til et Par Skoe. Siden gik jeg over til ham igien. I
Aften fik jeg Kartøfler til Aftensmad.
d. 1 8. I Dag gik jeg Kl. 7 fra Friderichsberg for at være
hos Dichmann i Kiøbenhavn Kl. 8. I Skolen fik jeg min
Caracteer Bog, mine Examens Caracteerer vare følgende :
Fransk
A
x
Annatomie
Historie
- Geographie
Geometrie
Astronomie
Regning
Physik
Tydsk
Skrivning
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Og desuden den Roes at Skole Commissionen var særdeles
fornøiet over denne Fremgang. Siden fik jeg mundtlig Roes
af Hr. Storm.
I Dag blev jeg skrevet tillige med en heel Deel andre af
vores Classe af Hr. Lindrup, for at hindre Læsningen, ved
uvedkommende Spørgsmaal. Gud veed! hvad jeg giore. I
det mindste giorde jeg ikke andet, en da han sagde 6 gange
8, sagde jeg, er 48.
Hr. Storm lagde det heller ikke paa Hiærtet.
I Middags gik jeg hen og spiste til Laasbyes.
I Eftermiddags sagde Herr Storm, at Hr. Rosenstand ikke
saasnart kunde holde Forelæsninger, formedelst hans Forret*
ninger, imidlertid vilde Hr. Storm gaae den danske Grammatik
igiennem med os i Rosenstands Timer. Han sagde derfor
at vi alle skulde tage vore Exerpter med os næste Gang.
d. 21. Var jeg ikke i Skole da det regnede stærkt i For*
middags. I Formiddags skrev jeg Viser i min Vise*Bog. I
Eftermiddags gik jeg ned til Kammerforerens.
Fridrich var ikke heller i Skole i Dag. Jeg lagde Broe
nede i et Skur til Kammerforerens. Min Syster og Sophie
og Juliane hialp mig, siden gik Fredrich, Peter og jeg op
paa Cammerforerens Contoir og skrev Viser.
d. 23. I Eftermiddag sad jeg og Haste og laae os med
Hovedet paa Bordet og fnissede hos Hr. Svendsen. Hr.
Storm kom ind og spurgte, hvad det var, Hr. Svendsen for*
talte det. Hr. Storm sagde, at han burde skrive os. Men
da vi bad Hr. Svendsen meget lod han det blive. Siden
spurgte Hr. Storm os om vi vare skrevne. Vi sagde at Hr.
Svendsen havde tilgivet os; men Storm sagde det burde ikke
være.
Jeg fik + for min Stiil hos Storm i Dag.
d. 24. I Dag var det Søndag, jeg gik i Kirken, Prov*
sten visiterede i Kirken i Dag. I Eftermiddag spurgte jeg
min Moder om jeg maatte gaae til Charlottenlund og jeg fik
Tilladelse dertil. Jeg gik derpaa med Bernt og Friderick
der til. Vi gik Kl. omtrent Kl. 3. Veien var længere for os
end vi havde ventet. Vi kom til at kiøre et lille Stykke fra
Wibenshuus bag paa en Vogn. I Lundehuuset drak jeg et
Glas 011. Endelig kom vi til Charlottenlund. Vi vilde
plukke Nødder, men der var ikke mange. Endelig kom vi
til et Træ, i hvis Top jeg fik en god Deel. Derpaa gik vi
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hiem. Jeg var plaget af en stor Tørst, og kunde ikke faa
noget at drikke. Endelig kom vi til et Vandfald ved Lunde*
huset hvor jeg slukkede min Tørst. Derfra kom vi til at
kiøre til Wibenshuus. Nu havde vi en hæslig Vei at gaae,
og det begyndte at blive mørkt. Da vi havde gaaet et godt
Stykke Vei kom Petersens Vogn kiørende. Friderik og jeg
kom godt op, men Bernt kunde ikke, vi maatte derfor
springe ned igien. Endelig kom vi da til Friderichsberg.
Vi sagde Bernt Farvel og gik videre. I Haven kom vi til
min Fader og jeg fulgte op med ham. Han sagde at jeg
nu efter denne Maaneds Udgang skulde holde op at gaa til
Dichmann. Da jeg havde spiist gik jeg i Seng.
d. 26. Gik jeg i Morges til Dichmann, jeg gik sildig
herfra, hvorfor jeg skyndte mig, dog kom jeg ikke for silde.
Da Dichmann havde rettet min Stiil sagde han, at han vilde
tale med mig i Skolen.
Da vi kom i Skolen sagde han, at han havde hørt, at jeg
ikke mere vilde studere, han sagde, at det var formodentlig
derfor, at han sommetider havde skiændt paa mig; men jeg
skulde ikke bryde mig derom, jeg havde et godt Hoved og
kunde blive en duelig Student. Men jeg sagde, at jeg ingen
Lyst havde dertil. Forsøg endnu denne Maaned! sagde Dich*
mann. Jeg svarede, at jeg sandelig ingen Lyst havde. Ja
ja det staaer til Dem selv svarede Dichmann. Siden sagde
han, at han vilde tale med min Fader paa Søndag derom.
I Eftermiddag fik vi Lov Kl. 4, og jeg gik ikke til Dich*
man, men hiem. Da jeg kom hiem skrev jeg et Vers under
Navn af min Afskeeds Sang til Latinen.
d. 30. Var jeg hos Dichmann, derfra i Skolen. Storm er
temmelig syg. Jeg fik
for min Stiil i Dag hos Hr. Storm.
I Aften var jeg for sidste Gang hos Hr. Dichman. Derpaa
gik jeg paa Friderichsberg. Jeg var et Øyeblik nede til
Thuesengs, og Frederik fulgte mig hiem.
September
d. 1. Kom Friderich og hentede mig da vi vilde følges
ad i Skolen. Da vi kom ned i Aleen saae vi Peter og Maren
(Kammerforrerens Pige). Vi spurgte hvor de skulde hen, og
de svarede at de skulde ud paa Elephanten (Orlogs Skibet)
til Andreas, som var Kok paa Skibet, men som tilforn havde
været Feier her paa Slottet. Vi ønskede at vi kunde gaae
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med ham; men vi havde ingen Tilladelse dertil. Endelig
besluttede vi at følge med, og tænkte at vore Forældre ikke
vilde fortryde derpaa, Da det var en Fornøjelse, som Fride*
rich kuns en Gang, og jeg aldrig havde seet. Peter og Maren
skulde et Ærinde først i Byen. Friderich og jeg gik til
Carelsen, som skulde mælde at han ikke kom i Skolen. Vi
skulde alle samles paa Hiørnet af Amagertorv og store Færge*
stræde. Friderich og jeg kom først, de andre kom ikke, vi
bleve gandske utaalmodige, endelig kom de.
Vi gik først op til Andreas’s Kone, med hende fulgte vi
ud paa Tolboden. Her kom Andreas. Elefantens Jolle!
raabte Qyarteer Mesteren, den kom, vi sadte os deri, Qyar*
teer Mesteren peeb i sin Pibe, og vi stødte fra Land. Endelig
kom vi til Elefanten. Vi kom- til en Trappe, her steeg vi
af, og kom op paa Dækket. Her saae vi os ret omkring, og
fornøiede os den heele Formiddag. Andreas tracterede os
med en god Suppe, Steeg og Viin. I Eftermiddag morede
vi os ikke mindre, vi steeg i en Baad og lod os gynge i
den. Andreas viste os derpaa alle Vegne omkring i alle
Rummene og Cahytten. Endelig længtes Friderich og jeg,
da vore Forældre ikke vidste hvor vi vare, at komme hiem,
men der var ingen Baad, dette forøgede vor Bekymring.
Endelig kom der en lille Fisker Jolle; men den var læk, og
Fruentimerne turde ikke stige i den, endelig lode de sig
overtale dertil. Vi sadte Seil til og det gik hærligt. Fruen*
timmerne vare imidlertid bange, da vi kom i Land gav jeg
Roerkarlen 4 ft i Drikkepenge. Friderich og jeg skyndte os
at gaae hiem. Vi bleve lidt uenig paa Veien, fordi jeg gik
en Vei, som han troede var gal; men vi bleve strax Venner
igien. Frederich var meget bekymret, da han troede at hans
Forældre skulde blive vrede paa ham, jeg derimod ikke.
Da vi kom i Haven mødte vi Christine og vore Systre, vi
fortalte dem vore Tildragelser og de sagde vi havde intet at
frygte for. Mine Forældre bleve ei heller vrede.
d. 4. I Morges kom Friderich og hentede mig, derpaa
gik vi til Kiøbenhavn. Hr. Storm er sygere i Dag end han
var i Gaar. Hr. Linderup skrev i Protocollen at første og
anden Classes Elever havde ved hans Ankomst giort en saa
uforskammet Støi, at han kunde høre det ude paa Gaden.
Alarmen kom deraf: Vi i anden Classe gik ind i første,
dette vilde Eleverne i lste Classe ikke have og vilde jage
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os ud med Stange, Linialer o. s. v. Nu kom der en med
en Stang, denne vilde vi tage fra ham, heele anden Classe
holdt i den ene og første Classe i den anden Ende. Men
at Linderup kunde høre det midt ude paa Gaden, troer jeg
næppe. Hr. Laasbye ei heller hiemme i Dag. I Eftermid*
dags læste Povl Rasmussen i Hr. Storms Time, thi han kunde
ikke selv
d. 6. I Eftermiddag var Hr. Storm lidt i vor Classe,
Magens var nede i Gaarden og Kl. var allerede mange. Hr.
Storm blev vred og befalede mig at kalde ham op og dette
giorde jeg, og Magens fik Skiænd af Hr. Storm. En Anek*
dote. Vi talede om Spøgerie og Varsler hos Hr. Svendsen,
Magens sagde at han troede de vare til, til Bevis derpaa
sagde han, at der var en Jomfrue over i Vestindien, som da
hun engang sad og skar Smørrebrød blev trukket i Skiørtet,
da der dog ingen var i Stuen og kort efter fik de at vide
at en Major var død som altid pleiede at trække hende
deri. Hr. Svendsen sagde: ja det var Skade hun smurte
Smørrebrød, havde hun skaaeret Fedte*Brød var det ikke
skeedt.
d. 11. Det samme med Storm. 1 Aften kom Hr. Seere*
tair Sander, som her efter vil læse for os. Han giorde alene
Bekiændtskab med os, og for at vide hvor vidt vi var i det
Tydske maatte enhver læse et Stykke af en tydsk Bog op
for ham, han var meget velfornøiet med mig.
d. 16. Friderich kom op og hentede mig, han vilde gaae
af Landeveien, jeg af Alleen, vi samledes igien ved Vester*
broe. Hr. Storm er meget syg, gid han maatte komme sig.
I Hr. Haslunds Time blev Stile rettet. Jeg havde ikke væ*
ret der i Løverdags og havde ingen Stiil, han sagde vi skulde
lære et Stykke Fransk uden ad til i Morgen, i Middags var
jeg hos Venninghausen og byttede Bøger. I Aften gik jeg
ud paa Friderichsberg.
d. 20. Jeg fik en Melon 4 Ferskener og en Vindrue
Classe med til Hr. Storm, han var meget fornøiet derom,
men befinder sig meget slet. Jeg med et Par andre fik Roes
af Hr. Svendsen for at have udmærket os særdeles i Grama*
tiken. I Eftermiddag kunde Hr. Storm ikke rette Stiilene,
vi fik Lov KL 4. Derpaa gik jeg med Magens og Reemke
og laante hans Skelet. Da jeg kom hiem, gik jeg ned til
Kammerforerens og viste dem det. Friderik og hans Søstre
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vare oppe hos os, de fik det at see. Derpaa gik vi ned til
Kammerforerens. Vi legede Comedie, det gik rask. Siden
læste jeg Annatomie for Friderich og Peter. Jeg laae hos
dem i Nat, fordi vi vil gaae i Søndermarken i Morgen og
plukke Nødder.
NB: Da vi laae i Aften og havde slukt Lyset begyndte
det at skrave paa Væggen, vi gav os til at lee, endelig blev
vi bange, men til sidst raabte det indenfor, og det var ChrL
stine med min Nattrøie. Friderich sagde at han vidste nok
det var hende. Dette har jeg sagt i et Nota Bena, da dette
egentlig bør henføres til Natten, men dette er kuns en Dagbog.
d. 24. Jeg gik alene ind til Byen i Dag. Da Hr. Dich*
manns Time var tilende sagde han: Der er ingen der skriver
i min Forelæsning, uden Øhlenschlåger, jeg maatte derpaa
læse op hvad jeg havde skrevet i Dag, han sagde at det var
meget rigtig og ordentlig, og jeg fik Ug af ham, hvilket er
overmaade siæident, hverken jeg eller nogen anden af Clas*
sen har endnu nogentid faaet det, da han ellers aldrig giver
meere end G.
I Eftermiddag fik vi Lov Kl. 4, jeg gik saasnart min Stiil
var rettet ud paa Friderichsberg, her hørte jeg Consert, hele
Capellet var herude. Actrisen Jfr: Bart sang, og en Berliner
lod sig høre paa Fløite. Da Conserten var forbi gik vi ned.
Sophie, Juliane, min Syster Sophie og jeg spillede Hyb om
Glas^Perler.
d. 27. Var den 25. og 26. fattig paa Mærkværdigheder,
saa erstatter den 27. begge disses Tab.
Jeg skulde været i Skolen i Dag, men da der skulde løbe
et Skib af Stabelen fik jeg Lov til at gaa ind til Byen, og
see, da jeg aldrig har seet dette tilforn. Jeg gik op til
Hr. Laasbye, han gik med mig. Saasnart vi vare komne ud
paa nye Holm, løb Skibet af under de derpaa værende Ma*
trosers Hurra^Raab, Trompeternes Musik, og Kanonernes
Løsen. Derpaa gik Hr. Laasbye, og jeg, og en ved Navn
Holm, at see os om.
Først kom vi [til] et Huus, der var bygget til Skiærfloden,
som var 6 i Antal, men der bliver bygget til 6 endnu. Der*
paa saa vi alle Merserne, saa Masterne. Vi saa derpaa al
Tagelagen til Orlogs Skibene. Derpaa heele Amunotionen.
Vi saa mange Kugler og Kanoner, saa vel af Metal som Jern.
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Endelig var vi paa den Lyst*Fregat, hvilken er meget nydelig.
Og nu gik vi hiem.
I Eftermiddag var jeg i Skole. Hr. Storm er taget ud
paa Friderichs*Hospital.
Hr. Spleth rettede vore Stiile. Da det regnede i Aften
gik jeg ikke ud paa Friderichsberg men til Laasbye’s.
d. 29. I Dag gik jeg i Skolen, her fik jeg at vide, næppe
kan jeg af Sorg skrive det, at Storm er død Kl. 3 i Morges,
den gode Storm, vor Skoles Fader, at han er død, er ikke
meere til. I det jeg skriver dette er jeg meget bedrøvet,
kort jeg er saadan til Mode som en Eleve kan være ved at
have tabt en elsket Lærer. Alle vare meget bedrøvede. Vi
bade om Lov for i Dag, af Hr. Dichmann og Linderup, for
Dichmann fik vi Lov, men dette satte Linderup sig imod.
Dette var meget nedrigt giort af Linderup, hvilket vi aldrig
glemmer ham. Imidlertid lode vi derfor ikke Modet falde,
men Falch gik paa hele Skolens Vegne og bade om Lov
hos Nørregaard og — vi fik det. Nørregaard, Magens, Koich,
Berg, og Schwartz, som havde besøgt os i Dag, og jeg gik
ud for at see Hr. Storm, da vi kom til Hospitalet bar de
et Liig over Gaarden, Nørregaard sagde: Det er vist Storm.
Aa intet! sagde jeg, vi mødte en Pige i Gaarden, vi spurgte,
hvor Storm var. Der bærer de ham, sagde hun. Vi gik
med Karlen, de bare ham i Liig Stuen. Her saae vi ham.
Han var sig fuldkommen lig. Jeg trykkede hans Haand og
gik. Jeg gik først op til Laasbyes og sagde dem det, derpaa
gik jeg paa Friderichsberg.
d. 30. I Dag kom jeg med Friderich til at kiøre ind til
Byen, i Skolen gik alting til som sædvanligt. I Aften fik
jeg at vide at Storm allerede skal begraves i Morgen. Nørre*
gaard, Magens, Kock, Aagesen og Skibsted og jeg sadte
hverandre stævne paa Børsen, hvor vi samtlige vilde gaae
uden Nørreport paa Assistents Kirkegaarden, hvor han skal
begraves. I Aften var jeg til Kammerforerens.
Oc tob er
d. 2. I Dag gik jeg ind til Byen Kl. 9 for at see Storm
begraves, jeg gik hen til Børsen. Mundt kom efter mig,
han sagde Nørregaard kom ikke. Vi gik op paa Børsen,
der kom ingen, vi gik derpaa hen ad Skolen til, Thomsen i
2den Classe kom til os, han vilde ogsaa derud, men have

159
sin Fætter med, han gik hiem til ham, han var i Skolen»
hans Fader sagde, naar fleere var borte af Classen maatte
han gaae derud, der manglede kuns Mundt og han maatte
blive i Skolen. Thomsen i 2den Classe vilde derpaa ikke
heller gaae. Mundt og jeg gik da Jürgensen kom til os og
vi gik samtlige ud paa Kirkegaarden. Næsten heele vor, og
en stor Deel af de andre Classer var her. Denne Kirke*
gaard er meget smuk, der er mange Inskribsioner og Pyra*
mider. Endelig kom Liget, de gamle og Skolen, som nu
vare blevet til noget, bare Hr. Storm. Madam Jürgensen tog
en Haandfuld Blomster kastede ned paa hans Kiste og græd.
Jfr. Dresler plandede en Busk Blomster paa hans Grav og
græd, jeg græd ogsaa. Der blev sadt et sort Bret over ham,
hvorpaa der stod Edward Storm, men jeg troer, at der med
Tiden bliver opreist et Monument over ham, derpaa gik jeg
til Friderichsberg.
d. 2. I Dag gik jeg i Skole. Professor Nørregaard skiændte
fordi vi vare gangne ud at see paa Storms Begravelse uden
at lade ham vide det. I Middags ryddede jeg mit Skatol
op da vi skal flytte paa Onsdag.
d. 10. I Morges var alle Mand oppe Kl. 5. I Dag kom
jeg ikke i Skolen da jeg skulde hiælpe at flytte. Jeg flyttede
ogsaa, dygtig den hele Dag. Engang da jeg havde været
henne med noget i vore nye Værelser, glemte jeg at lukke
Sahls*Døren, hvorfor Hr. Laasbye gav mig en liden Irette*
sættelse.
I Aften for ikke at være dem til Uleilighed gik jeg ud
paa Friderichsberg. Jeg var nede til Thuesengs.
d. 13. I Aften saa vi Experimenter hos Regiments*Feltskiær
Saxtorph. Iblandt andet knalede han en Glasperle af. Thom*
sen i 1. Classe, som er bange for Skud gik ud, og vi loe
ham ud. I Aften gik jeg paa Friderichsberg. Vi tegnede
hos Thuesengs, jeg udelukkede min Syster fra Undervis*
ningen fordi hun blev arrig.
d. 20. Gik jeg ind til Byen, og kommer nu herefter ikke
til Friderichsberg uden fra Løverdag Aften til Mandag Mor*
gen, med mindre der ellers skulde forefalde noget. I Efter*
middag begyndte jeg at skrive min Spanske Historie reen.
d. 26. Søndag. Jeg og Friderich var nede hos Bernt.
Han og jeg havde Siou med Friderich, i Eftermiddag var
Bernt hos mig, han vilde i Søndermarken; men jeg ikke»
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han blev vred og blev siddende paa Bakken og vilde ikke
gaa ind. Derfor besluttede jeg at gaae i Kirke, da jeg kom
ned paa Friderichsberg var der en Mand nede ved Kongen
porten, som havde 2 Heste, disse rede Drengene paa fra
Kongeporten til Slots Kroen for 2 ß. Peter, og Johan Jørgen
reed dygtig, men havde deres Fader kommet over dem,
havde nok Kiæppen kommet dygtig til at dandse paa deres
Ryg. Nu kom Bernt til mig, vi bleve gode Venner igien.
Aage, og Iver Kielsen og Dresler kom ogsaa her hen at see
lidt paa dem der reed, de gik strax, Bernt sagde at han
kunde giærne komme til at ride om han vilde bede Karlen
at sadle Hestene. Jeg bad ham at giøre det. Da vi kom
til Slottet, vilde Bernt ikke gaae ind. Jeg gik ind og drak
The, kom derpaa ud igien, til Musikken, her var Friderichs
og Peter hos Bernt og dertil kom den ældste og yngste
Carlsen og Stockfleth, nu var vi tilsinds at gaa til Valbye
og lege i Sandgravene, men Peter fulgtes ikke med, da han
ikke turde. Vort Selskab bestod nu af B. O. Winckler, F.
Thueseng, æ. Carlsen, y. Carlsen, Stockfleth og A. G. Øhlen*
Schläger. Disse i alt 6 Personer vandrede fort. Det vilde
være altfor vidtløftig at opregne alle vore Siov, jeg vil
aleneste lade det blive derved: I Sandgravene fyrede vi en
liden Tin Canon, som hørte Stockfleth til, af paa Cap
de grand, o: »det store Forbierg«. Saaledes Navn har vi givet
en Forhøining af Jord, som adskiller Gravene. Vi gik ud
paa en anden Høi og legede Høg, Bernt trykkede mig en*
gang mod Jorden, jeg blev vred og gik og besluttede at
naare dem, lagde mig derfor ned at skrige. Stockfleth troede
at vi virkelig var kommet til noget. Derpaa gik vi hver
til sit.
d. 31. I Dag fik jeg Roes af Hr. Svendsen for at have
viist megen Nøiagtighed i den Tydske Stiil extempor. I
Dag var det sidste Dag Nørregaard er i Skolen. Da han
herefter er ude af Skolen og jeg øverst i Classen. Vi havde
Jav hos Saxtorph med Luft*Pistolen, der skulde Klæde*
kræmmer Thomsen have været. Nørregaard fik en Afskeeds
Sang fra mig. I Aften kunde 1ste Classe ikke deres store
Tabel, hvorfor Toft skrev i Protocollen: Det lader ikke til
at lsle Classe agter synderlig hvad jeg paalægger dem at
lære.
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November.
d. 2. Søndag. I Dag gik jeg ned paa Friderichsberg,
min Moder er meget syg, hun har havt Blodspytning, men
jeg haaber at hun med Guds Hiælp kommer sig igien. Man
siger at det var godt at hun fik Blodstyrtning.
d. 8. Var jeg i Skole, jeg fik at vide at Dichmann er
bleven Lærer hos Cadetterne. Han gik hiem før Tiden i
Dag, vi maatte sætte os ind hos Hr. Svendsen, hvor vi
havde mange Kiis. I Eftermiddag blev jeg Uvenner med
de fleeste af Classen af den Aarsag, Svendsen fortalte os
noget og der var næsten ikke en som hørte derpaa, dette
sagde jeg til Svendsen. Magens og jeg sloges, men han
havde næsten alle de andre paa sin Side, alligevel fik han
ligesaa meget som jeg.
d. 14. I Dag var det min Fødselsdag og jeg fyldte mit
15. Aar. Friderich var hiemme, han er ikke ret frisk, jeg
var noget hos ham og han spiste hos os til Middag og blev
hos mig hele Dagen.
d. 20. I Dag kom Friderich og jeg til at kiøre til Byen.
I Skolen gik alting godt. Hr. Dichmann er syg og Kielsen
læser derfor for ham. I Aften var jeg paa Comedie og saae
Indtoget, heri udmærkede Knudsen sig især som Salomon
Joseph. Qyist spillede ogsaa Bræger godt, den var oversat
meget løierlig.
d. 25. Kielsen kom ikke i Dag og vi bestilte derfor intet
den Time. Vi regnede hos Hr. Linderup i Stæden for Geo*
metrie. Hr. Svendsen forelæste os en Physisk Historie i den
Tydske Time om en Naturkyndig ved Navn Faust hans
Experimenter, hvorved han forvildede en Mand i Nürnberg,
og Forklaring over disse Experimenter. Historien har Hr.
Svendsen oversat, og Forklaringerne har han selv giort. Den
bliver trykt og solgt som en lille Nyeaarsgave til Nytaar,
Prisen bliver omtr. 8 a 10 ß. Jeg begyndte i Dag at skrive
et Syngespil.
d. 26. Hr. Dichmann kom igien i Dag, og vi begyndte
forfra i den danske Historie, der er ingen der skriver uden
jeg. I Hr. Haslunds Time gik han noget bort, jeg skulde
passe paa, at der ingen giorde Spectacler og gaa et Stykke
Fransk igiennem med dem. Da vi skulde gaa i Dag gik
Reemke i Gaarden og trak sin Overkiole paa. Hr. Mellerup,
som altid blander sig i det som ikke kommer ham ved.
Gemt og Glemt. H.
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kom og sagde, at han ikke skulde giøre det, han kunde
giøre det i Stuen. Jeg vendte mig hurtig om og sagde r
Reemke har Du seet den nye Comedie: Han blander sig i
alting, eller han hår sin Næse allevegne. (Nu gav Magens
sig til at fnise) Nei jeg har ikke sagde Reemke, har du„
nei, men jeg skal dog see den engang, og dermed løb jeg
min Vei. I Eftermiddag skulde vi ikke i Skole, da jeg
havde spiist gik jeg ud paa Friderichsberg. Siden gik jeg
op og skrev Udkastet af Syngespillet færdigt under Navn af
Besøgeisen. Siden spillede jeg Puk med mine Forældre og
Syster.
d. 29. Vi skrev Fransk hos Hr. Haslund i Dag. Jeg fik
følgende Ord af Riber at udarbeide en Stiil af: Kirkestoel,
Middelstand, Søm, Pandekage, Tobaksdaase, Retfærdighed.
I Aften skrev jeg Stiil, Peter bragte mig en Pakke, som
Bernt havde givet Friderich til mig. Det var Critik over
mine Comedier. Jeg fik at vide i Aften at Arveprindsesse
Sophie Frideriche døde i Middags.

December.
d. 2. Jeg var heller ikke i Dag i Skolen, jeg var lidt nede
hos Kammerforerens og laante 2 af Heibergs Comedier Hof*
sorgen o: Testamentet, og Indtoget. Jeg vilde gaa ind til
Byen i Aften, men det blev saa mørkt. I Aften læste jeg:
for min Moder Comedierne.
d. 9. Jeg Haste og Bang fik Roes i Dag for Tydsk Orto*
graphie af Hr. Svendsen. Vi fik de Prepositioner, som styrer
Acusativ og et Vers hos Sander hvor alle disse Preposi*
tioner er, saaledes:
Durch Dich
Für Dich leb
Gegen Dich
Wider Dich

ist die Welt mir schön, ohne Dich würde ich sie hassen
ich ganz allein, u m Dich wil ich gern erblassen.
soll kein Verläumter ungestraft sich jeh vergehen
kein Feind sich wafnen, ich wil Dir zu Seite stehn.

d. 12. Idag var jeg i Skolen igien. Vi skrev paa Tavlen
under Hr. Svendsen, jeg laante 1 Deel af Rabecks prosaiske
Forsøg, af Selskabets Bibliotek.
d. 19. I Eftermiddag legede vi Krig nede i Haven, 1ste
og 2den Classe flunkede, og toge snart den ene, snart den
anden af 3die og 4de Classe. Dog var det altsammen Spøg:
og vi slap dem strax igien. Nu vilde jeg engang tage Jansen
i 3die Classe, men jeg kunde ikke faa ham afsted, nu fik jeg:
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flere til Hiælp, men idet de vilde afsted med ham, førend
jeg kom derhen blev Jansen grov og idet han vilde slide
sig løs, faldt han af sig selv og de andre ovenpaa ham. Nu
kom Hr. Svendsen ned og skilte Vrimmelen ad, og da Jansen
var vred paa mig, sagde han til Hr. Svendsen i min Fra*
værelse, at jeg havde traaet paa ham, Svendsen skrev da i
3die Classe Protocol: Jansen siger at Øhlenschlåger har traaet
paa ham, men ieg kunde formedelst Mørket ikke see om
det gik saavidt; men jeg bryder mig intet derom, thi 1) er
det ikke sandt, 2) kommer det ey i min Caracteer^Bog,
3) Naar Comisionen taler til mig derom, har jeg hele
1ste og 2den Classe til Vidnere at det ikke er sandt.
d. 29. I Dag gik Bernt og jeg ind til Byen, vi hentede
Thueseng og vi gik paa Børsen og kiøbte Nytaars Vers. Der
var en tydsk Kone paa Børsen, som skiændte fordi vi søgte
noget Brød ud, som vi vilde kiøbe, fra Børsen mødte vi
Hr. Laasbye, derfra gik vi i Frises Bod for at kiøbe en
Pennekniv til Bernt, men da de ingen havde til den Priis
gik vi paa Vestergade.
d. 30. I Dag tegnede jeg Nytaars Vers til mine Forældre
og flere [af] mine Nytaars Vers duede ikke meget. I Aften
læste Fader Grev Rosenbergs Historie, den er meget kiøn.

1795
Efter næsten et halvt Aars Forløb, nemlig det meeste af
Januarij, hele Februar, Marz, April, Maij og noget af Junij
begynder jeg paa at holde Dagbog igien. Men førend jeg
begynder herpaa, saa vil jeg først korteligen igiennemgaae de
mærkværdigste Ting, der er hændet i dette Interegnum. Først
kommer da Examen d. Febr., hvori jeg fik meget fortræffe*
lige Caracteerer og paa Selskabets Stiftelsesdag, fik jeg Præ*
mie for Flid og gode Sæder og jeg blev forflyttet i 1. Classe
og Rahbeck holdt en Tale. To af vore forhen værende
Lærere, Hr. Svendsen og Toft er kommet fra Skolen. Svendsen
paa en meget honet Maade. Han kom bort fordi han ikke
havde Gaver til at lære Børn, endskiøndt man ikke tvivler
om hans Insigter. Med Toft derimod havde det en anden
Aarsag, han havde nemlig engang giort Spectacler paa en
Ball parée i Comedie Huset og slaaet en Skilvagt paa Øret,
11*
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han fik til Belønning herfor frie Logie i 3 Maaneder i den
store Gaard paa Christianshavn, dog med den Betingelse, at
han ikke maatte gaae ud, da han ellers læt kunde forkiøle
sig, han kunde derfor ikke være Lærer mer i Skolen. En
anden Mærkværdighed i dette Interegnum, er, at jeg og Bernt
have dræbt den gamle Adam o: aflagt vor Barndom og er
derpaa bleven forvandlet til Mennesker, det er med andre
Ord, staaet til Comfirmation til Paaske. Vi have ogsaa for
kort Tid siden i Skolen, faaet en nye Skoleinspecterer ved
Navn Buli 11! Alt hvad jeg kan sige om ham er, at der er
saa stor Forskiæl paa Storm og Bull(*), som paa Dagen og
Natten. Men nu kommer der en fæl Begivenhed, som des*
værre er al for bekiændt og vil aldrig blive glemt, hvorfor
jeg kuns gandske løselig vil giennemgaae den. D. 5. Junij
brød den græsselige Ildebrand, som lagde i en Tid af 3
Dage den 4. Part af Byen i Aske, jeg vil anføre en Tabel
over hvad der er brændt i et hvert af Qyarterene og Assu*
rangen derfor.
Huse

Strand Qyarter
Snares
Øster
Vester
Nøre
Klædeboe
Frimans

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Assurangen

.
.
.
.
.
.
.

79
563350
126
853000
289
1,157350
203
961200
202
996150
14
80700
17
44750
4,656500
930
og tyve ere beskadigede. Efter saaledes gandske kort at
have giennemgaaet det allermærkværdigste i dette Interegnum,
begynder jeg igien paa min Dagbog.

Junij.|
d. 23. I Dag udbredte sig det Rygte i Byen at der var
Ildjpaa Fruekirketaarn. Dette kom ogsaa til Skolen og for*
aarsagede en meget grundet Skræk. Hr. Linderup og nogle
andre gik bort for at erfare denne bedrøvelige Nyhed med
(*) Det skrev jeg den Gang, sandt nok, Buil er ingen Storm og det for?
langer han heller ikke at ansees for, men imidlertid er Buil et meget
agtværdigt og godt Menneske.
D. 25. Febr. 1796.
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egne Øyne, men han kom snart igien, og fortalte, at der ikke
var noget om, men at det kun var et løst Rygte, som Stads*
hauptmanden havde givet Anledning til, da han troede at
see Ild og Røg i Taarnet, men det var kun noget Vand,
som Arbeidsfolkene kastede ned og ved det at Solen skin*
nede derpaa, var ikke uligt Ild, og da de feiede Støvet ned,
har han holdt det for Røg.
d. 24. I Eftermiddags var jeg til Wincklers. Bernt og
jeg gyngede noget, talte om adskillige Ting o. s. v. Siden
kiørte vi ud med Henrik og Rasmus, deres Karl, til Isle*
marker, for at hente Sand. Her havde vi adskillige Jav,
men Bernt og jeg blev dog Uvenner fordi, da Henrich og
jeg spøegede sammen og kastede Gruus paa hinanden, saa
hug Bernt hele Tiden efter mig med Steen og giorde Nar
af mig. Da vi nu kiørte hiem, sad jeg paa den første Vogn
hos Henrich, og Bernt sad paa den anden, hos Karlen. Bernt
sad hele Veien og huggede efter mig med Steen, herover
blev jeg vred, og sprang ned, for at ville gaae hiem, men jeg be*
tænkte mig, og tænkte jeg vilde holde det for Spøg, og hævne
mig paa samme Maade. Jeg gik derfor som om jeg var
vred, bag ved Vognen, og da jeg saae min Leilighed, kastede
jeg et Par løse Jordklumper paa ham; herover begyndte han
at skiænde, og give tusinde ondskabsfulde Stikpiller. Herover
blev jeg gandske forbitret, og gik ved siden af Henrichs Vogn.
Da nu Henrich af Uforsigtighed kom til at give mig en Snært
med Pidsken, da han bad mig om Forladelse derfor; men
Bernt sagde, tag Dig i Agt Henrich, Du er en uforskammet
Slyngel, saa blev jeg saa ophidset, at jeg tog en Steen, og
slog paa ham med, og da han slog igien og traf mig, blev
jeg ligesom rasende, og tog store Stene og kastede efter ham
med. Til Lykke tog Karlen Bernt i Skiul, ellers er jeg bange
for at jeg havde giort en Ulykke paa ham. Endelig, da den
første Hede var gaaet over, holdt jeg op, og dømte ved mig
selv, at jeg ikke havde handlet fornuftig. Jeg tog derpaa
Afskeed fra Henrich ved Lars Tømmermands, og gik hiem.

1796
Fortale.
Attet begynder jeg nu paa en nye Dagbog. Jeg har begyndt
paa mange. Den første jeg kan erindre var den jeg efter
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Werlins Tilskyndelse begyndte paa da jeg var til Gosches,
jeg var paa samme Tid i 3die Classe, thi jeg var da nyelig
kommen i Efterslægten. Af denne har jeg endnu nogle faae
Stumper tilbage i mit Chatol, dem jeg bevarer som Reliquier.
Men denne Dagbog fortsatte ieg ikke længe og der gik en
lang Tid inden jeg igjen tænkte paa at giøre en nye. Ei
heller havde jeg Lyst dertil. Ikke før i August 1794 (den
Tid var det vist over 2 Aar siden jeg holdt op med den
Forrige) ikke før den Tiid siger jeg jeg begyndte jeg paa
en nye, og den varede længst af alle, nemlig fra August d.
[10] 1794 til d. 6. Jannuari 1795, altsaa lidet over et halvt Aar;
men fra den Tid ogsaa næsten et halvt Aar, nemlig fra d. 6.
Januari 1795 til d. 23. Juni samme Aar uden Dagbog. Den
23. Juni altsaa begyndte jeg igjen paa at skrive Dagbog, og
desuden de mærkværdigste Begivenheder, der vare skeet i
dette Mellemrum, men fortsatte den kun meget kort, thi
den gaaer kun til den 27. Juni 1795, altsaa hverken meer
eller mindre end fire Dage! Jeg har her glemt en Dagbog,
som strækker sig fra d. 30. August 1795 til d. 13. Sept. s. A.
Der er altsaa omtrent gaaet en Tid af 5 Maaneder fra den
og til denne. Og nu er der gaaet en Mellemtid af 8 Maa*
neder indtil nu, da jeg igjen tager fat paa den.
Der er intet saa mærkværdigt skeet i denne Tid, som jeg
anseer for at kunne fortjenne at antegnes her, jeg vil derfor
uden videre Omsvøb strax begynde paa Dagbogen.
Friderichsberg d. 25. Febr: 1796.

Øhlenschlager.

Februariusf.
d. 21. Søndag. I Eftermiddag gik jeg ind til Byen efter
at jeg først havde faaet Penge af min Fader til et Par nye
Skoe. Jeg kiøbte dem hos en Skomager i Klosterstræde;
thi den engelske Skomager paa Østergade var ikke hiemme.
Jeg fik ikke Skoene med, da der skulde stikkes Huller i
dem til Baand, han lovede mig dem til i Morgen Kl. 8 præsice.
Jeg talede ogsaa med Herr Buil, og han sagde at han havde
talt med Rahbek, og han havde sagt, at det var ikke vist
om Hertugen af Augustenborg kom til Examen.
d. 22. Mandag. Éxamens Dagen. Jeg ventede efter mine
Skoe til Kl. 8, men der kom ingen Skomager. Laasbyes
Pige maatte derfor gaae hen til ham. Man kan nok begribe
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at jeg har staaet i en Kattepine. Vel havde jeg et Par andre
Skoe, men de vare altfor gamle til at tage paa til en Ex*
amen, hvor man kunde vente at der skulde komme Hertuger.
Jeg stod altsaa en halv Tim^s Tid i denne Angst og Nød
indtil Pigen kom og giorde Ende paa min Qval. Hui! nu
klædte jeg mig paa i en Ruf, og løb saa, som om en havde
været efter mig med en Svøbe, til Skolen. Jeg havde ikke
havt nødig at løbe saa hurtig, thi Examen begyndte først
Kl. 11; men hvor kunde jeg vide det. Min Fader kom og
hørte paa mig. Der Durchlautigkeit kam aber nicht! Jeg
blev hørt hos Linderup og Dichmann i Formiddag. Den
sidste holdt mig en heel Time i Historien og Geographie,
men jeg fik ogsåa Ug i begge Dele. Hos Linderup fik jeg
mg i alt.
d. 26. Fredag. Gik i Dag ind til Byen for at faae en
Parterre Billet til i Aften. Jeg fik en uden Trængsel. Derpaa
gik jeg hen i Skolen, og hentede min Caracteerbog hos Buil.
Jeg fik en meget god Plads paa Parterret, thi jeg var den
næst første, der kom ind. Stykket Armod og Høymodighed,
forfattet af Kozebue, og oversat af Staal er nydeligt. De
bedste Skuespillere spillede i Aften, og Madame Bournon*
ville gav Rollen, om jeg husker ret, først 3die Gang i Aften.
Det er det Stykke, hvori hun debuterede. Hun spiller meget
godt, og har et levende Væsen. Herr Schwarz og Rosing
gave mig atter i Aften Anledning til at beundre deres Ta*
lenter, ligeledes Jfr. M. Schmidt, Knudsen og Gjelstrup og
Saabye fortiente ligeledes efter mine Tanker megen Berøm*
melse.
d. 29. Mandag. Havde først i Sinde at gaae ind til Byen
i Formiddag, men opsatte det til i Eftermiddag. Læste De
aftakkede Officeerer. I Eftermiddag gav min Fader mig Penge
til at leje Bøger hos Reistrup.
Jeg fik Lov til at tage 4 Bøger og tog: Kun sex Retter,
Harlequin Patriot, Elskovs Barn og Chinafarerne, alle Skuespil.
Marzi us.
d. 1. I Eftermiddag var jeg atter i Byen at kjøbe mig en
græsk Gramatik, men maatte først laane 2 Mark hos Laas*
byes, da jeg ikke havde Penge nok. Jeg byttede Hari. Pat.
og Kun sex Retter hos Reistrup og tog Bruuns Rimerier og
Eusebius, eller hvad Frugt man høster af Dyden i vore Tider
i deres Sted.
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d. 4. Fredag. I Eftermiddag gik jeg til Byen. Først til
Reistrup og byttede Elskovs Barn, Bruuns Rimerier, China*
farerne og Eusebius for Fændriken eller den falske Mistanke,
De fire Formyndere, Stregen i Regningen og Bernhard Heiden*
strøms Historie. Derfra gik jeg op til Sultan og drak et
Par Kopper Chocolade.
Derfra paa Børsen, og endelig til Skolen for at høre paa
Talen og for at faa min Roes. Jeg har ikke anført de Carac*
terer jeg fik til Examen paa Examensdagen, vil derfor ud^
skrive dem her.
Historie
Geographie
Kalligraphie
। • Udmærket god
Tegning
1
Tydsk Stileøvelse J
Geometrie
Astronomie
Regning
Tydsk
Meget god
Fransk
Dansk og Fransk
Ortographie
Tydsk Ortographie - God.
For saadan udmærket god Opførsel og stadig Fliid erkjéndt værdig
til offenlig Roes paa Selskabets Stiftelses Dag.
Skibsted,
Kjerulf,
Evers,
Sander.

Professor Kjerulf holdt Talen, den handlede især om Be^
rømmelse over de 3 i dette Aar døde Medlemmer, Cramer,
Tygge Rothe og Samsøe. Disse to sidste berømmede han
meget. Vi fik da vor Roes.
d. 8. Tirsdag. Var hos Høisgaard i Morges. I Dag skrev
jeg ogsaa Vers. I Eftermiddag var jeg i Byen og byttede
Bøgerne. Fændrikken, Stregen i Regningen, de fire For*
myndere og Bernhard Heidenstrøms Historie for Balders
Død, Joseph Thompsons Historie, Troe ingen for vel og
Emilie Galotti! Da jeg komTijem læste jeg Emilie Galotti.
d. 9. Onsdag. Var hos Høisgaard, men blev ikke hørt i
mine Gramatica Lexioner, da Tiden var forløben. I Efter*
middag skrev jeg de Vers jeg havde gjort, reen i en Bog
under Titel af afbrudte Tanker.
d. 10. Torsdag. Som sædvanlig hos Høisgaard, men fik
ikke det Stykke repetert, som jeg havde i Justinus, da han
skulde i Byen. I Eftermiddag begyndte jeg at skrive et Udtog
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af Geert Vestphaler, for at vi kunne spille den naar Becks
Børn, Vinkler og Thueseng og Peter komme herud. Jeg var
inde at bytte Emilie Galotti, Troe ingen for vel, og Balders
Død for Ringen, Skuespillet og Martin Dickius Levnet. Da
jeg hørte de havde Dyvecke i Aften løb jeg hen til Skuespil*
huset for at see om jeg ikke kunde faae en Billet, men det
var saa umuligt, som at gribe til Solen. Jeg traf Bernt der
og gik med ham hen i Slippen og tracterede med Chocolade,
Bernt fulgte mig derpaa til Gammel Torv. Da jeg kom
hjem læste jeg Ringen.
d. 11. Fredag. I Morges var jeg hos Høisgaard. Jfr.
Ogelbye og Præsten vare hos os i Formiddags Jeg læste
Ringen. I Eftermiddag hørte jeg at man skulde have Dyveke,
jeg gik derfor ind til Byen for at see den. I Friderichs*
berggaden talede jeg med Schnabel, som sagde at de ikke havde
Dyveke i Aften, men den politiske Kandestøber. Jeg gik
lidt op til Bechs og skjønt jeg i Førstningen havde i Sinde
at vende tilbage til Friderichsberg, saa forandrede jeg dog
mine Tanker, først var jeg lidt henne i Efterslægten, og gik
hen at see Stykket. Jeg har seet det engang før og behøver
ikke at sige at det er meget vittigt og muntert. Det blev
ogsaa spillet meget godt. Især udmærkede Herr Arends sig
som Henrik. Jeg laae hos Laasbyes i Nat.
d. 1 3. Søndag. Var i Morges nede hos Bernt, som fulgtes
op med mig og gik min latinske Lexie igjennem med mig.
Han læste min Dagbog og mine afbrudte Tanker, og lovede
at komme til mig i Eftermiddag. Jeg ventede altsaa paa ham
og da han ikke kom tids nok, gik jeg ham imøde og røgede
Tobak paa Veien.
Jeg var nede hos Bernt. Vi spadserede paa Kongevejen
og talede om alle Slags, meest dramaturgiske Sager. Siden
spillede vi Styrvolt.
d. 14. Mandag. I Eftermiddag overhængte jeg min Fader
saa længe, til jeg fik ham overtalt til at gaae ind til Byen
med mig og see Dyveke.
Min Fader gav mig Penge (og fik imidlertid Penge) til
Billeter. Den ene fik jeg for 2
men den anden maatte
jeg give 3 £ for. Den første kjøbte jeg af en Kudsk, som
selv vilde have gaaet, hvis han ikke skulde kjørt ud med sit
Herskab.
Det er nu anden Gang jeg har seet Dyveke, og det skal
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vist ikke være min Skyld om jeg ikke seer den 3<1,e Gang.
Jeg vil ikke tale meget om Stykkets Berømmelse, da den er
saa almindelig og saa vel fortjent. At den fortræffelige Ma*
rie Schmidt kan fortrylle enhver i Dyvekes Rolle er ligesaa
bekjendt. Rosing som Knud Gyldenstierne, Mad. Dahlen
som • Elisabet, Schwarz som Peter Johan, Frydendahl som
Christiern, Clausen som Faaborg, Saabye som Torben Oxe,
Jfr. Astrup som Frue Mønstrup viste dem alle fra den fordeeb
agtigste Side (NB: om nogen skulde komme til at læse min
Dagbog, maa de ikke troe at jeg har sadt dem efter Orden,
efter som jeg troede de fortjente det, alene som de først er
faldet mig ind).
Min Fader og jeg gik fra Skuespillet til Friderichsberg, spiste
■og gik i Seng.
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Ved at læse mine gamle Dagbøger er det forekommet mig
saa moersomt at jeg atter har besluttet at skrive. Hvorlænge
• den vil vare maa Gud og Bormester vide. Jeg har begyndt
paa mange Dagbøger, og ved hver har jeg tænkt at blive ved
bestandig, men jeg mistede Lyst til at skrive, og tænkte om
igjen. Een Ting kan dog bidrage til dens om ikke bestam
dige, saa dog længere Varighed. Det er nemlig at udtrykke
mig i Korthed og ikke skrive alle de Baggateller, som man
naturligviis tilsidst bliver kjed af; ergo:
April
d. 13. Jeg begynder paa Skjertorsdag, om jeg nogen Tiid
skulde falde paa at spørge mig selv: »Hvorfor just paa denne
Dag?« Svarer jeg: Det skulde dog begynde een Dag, lige
meget hvilken. I Dag gjorde jeg ellers noget, som jeg ikke
har gjort i Aar og Dag, for det første: var jeg i Kirke for
at høre Prækenen, for det andet spillede jeg i Aften—Hanrej!
Under Billardspil med Bernt Vinkler svandt ellers denne Dag.
d. 14. Og denne Dag med. Min Fader talede om at
Billiaren skulde flyttes, for at de kunde komme til at male
Gulvet, men fælleds Bønner udvirkede en Opsættelse til efter
Helligdagene.
d. 15. Skrev i Formiddags noget paa mit Skuespil og gav
det Tittel af »Besøget«. I Eftermiddag var jeg hos Beks.
Ellen Bek var hos Schwarz. Af ham havde hun faaet at vide
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at jeg skal til Theatret. Da jeg i Aften saa Rasmussen og
Nørregaard gaae forbi Beks Vinduer, bød jeg farvel og fik fat
paa dem. De fulgte mig til Vesterport. Underveis gav jeg
«n fuld Karl et Slag i Ryggen, saa Hatten fløi i Rendestenen
og han havde nær selv fløjet bagefter, fordi han var imper*
tinent mod et honet Fruentimmer. Han fulgte os til Frid*
richsberg Gaden. For at undgaa hans Qyalm snege vi os
fra ham og gik igjennem Vestergade.
d. 16. Første Paaskedag. Var nede at høre om Vinkler
var kommen hjem fra Byen, da han ikke var kommen endnu,
gik jeg i Kirke. I Eftermiddag spillede vi Billard. Mad.
Bek og Børnene kom kjørende ud for at hente os ind til
dem. Jeg kunde da ikke andet end følge med. Paa Vejen
maatte vi stige ud, fordi en af Vognselerne var sjunket.
Havde adskillige Løjer hos Beks i Aften. Elsberg, Morel
og hans Kone kom ogsaa. Jeg gik alene hjem i Aften. Min
Søster bliver der til paa Tirsdag.
d. 17. Anden Paaskedag. Spillede Billard med Bernt i
Formiddags. Spiste tiidlig fordi Marskallen kommer herud.
I Eftermiddag gik jeg ind til Bernt. Da vi havde været lidt
i Kirken (Bernt skulde give Degnen Offer) gik vi op paa
Slottet og spillede Billard. F. Thueseng kom ogsaa herud.
Fulgte dem til Byen i Aften.
d. 18. Spadserede med Jomf. E. Bek og min Søster i
Søndermarken i Formiddag. Saae Eugenie af Beaumarchais
i Aften. Stykket er skjønt. Jomf. Astrup spillede fortræffer
ligt. Balleten: den forbedred« Forfører.
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BREVE I FORLOVELSESTIDEN FRA ADAM OEHLEN*
SCHLAGER TIL CHRISTIANE HEGER

1799-1800
I.
[1799, 28. Okt.]
I en Samtale med Deres Broder Carl i Aften, fortalte han
mig, at han havde været saa uforskammet, at uleilige Dem
med at besørge en hviid Vest i Vask, som hører mig til. Jeg
er aldeles uskyldig i denne Uartighed og haaber derfor Frie*
kjendelse. Da Skjebnen har bestemt mig til at være Mad,
O'Donnels Elsker i Aften i en Fændriks Lignelse, saa tager
jeg mig den Friehed atter at gjøre Dem Uleilighed med nær*
værende Farverdreng, som jeg har givet Fuldmagt at annamme
Vesten, hvis den er vasket. Da jeg kan bruge den i militair
Dragt i Aften, siden d^n. er hviid.
Ærbødigst
A. Øhlenslæger.
IL
Sidst jeg havde den Ære at tale med Dem hos Deres Frue
Syster yttrede De Lyst til at see Frederiksbergslot førend
Herskabet kom. Dersom De endnu skulde være af samme
Tanker og dersom Deres Sundhed tillader det (thi jeg hører
De har været upasselig) saa vilde jeg gjerne overlade Valget
til Dem og Deres Syster, men da Kongen kommer paa Tors*
dag og da Værelserne blive feiede og afstøvede paa Onsdag,
saa er Tiden beqvemmest paa Tirsdag, i Morgen nemlig.
Dersom De kan komme skal jeg udbede mig at De vil have
den Godhed at lade mig det vide ved nærværende Bud, thi
saa gaaer jeg til Frederiksberg i Morgen Eftermiddag.
Ærbødigst
A. Øhlenslæger.
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Dersom Skjebnen venligen leder min Farverdrengs Fjed,
saa bringer han Dem Tusinde og een Nat i samme Form,
som han fik den af mine Hænder, men da det er meget bil*
ligt at dens Udvortes endogsaa som den da var maa støde
enhvers Anstændigheds Følelse, saa tjener til min Undskyld*
ning, at jeg har faaet den fra Herr Boghandler Paasches Leie
Bibliothek, hvis Bøger i Almindelighed ikke have nogen for*
deelagtig Physiognomief!]. Dog man glemmer at Valnødden har
en bruun smudsig Skal, naar man tænker paa dens velsma*
gende Kjerne. Om nu Tusinde og een Nats Kjerne vil smage
Dem, veed jeg ikke. Nogen Interesse maa den have naar
man betænker, at den er skrevet af Araber og naar man over*
seer den elendige Form den har faaet ved den slette tredob*
belte Oversættelse. Naar De har læst denne Deel, skal jeg
strax skaffe Dem den næstfølgende.
Ærbødigst
A. Øhlenslæger.
E. Sk.: Da Farverdrengen er hos Herr Provst B*st, for at
fornye sin Daabspagt, saa maa jeg tage til Takke med
een af Karlene til Merkur.

IV.

Christiane!
Jeg vilde trøste Dem — men kan ikke; jeg kan intet, intet
uden elske Dem. Deres Brev har rørt mig usigelig. De zittrer,
er syg og det er min Skyld, det smerter mig inderlig. I et
mørkt Øjeblik i de Dage jeg elskede Dem uden Haab, skrev
jeg blandt andet disse Linier:
Aldrig, Hulde, skal jeg græmme Dig
med en Klage, som Du ei kan hæve;
til min Kierlighed kan døe med mig,
skal den kun i mine Taarer bæve

O gid jeg var bleven dette Forsæt troe, thi ved Gud, end*
skjønt den ædelste Pige har tilladt mig at haabe, saa vilde
jeg dog langt heller elske haabløs, end skaffe hende et eeneste
kummerfuldt Øjeblik. Christiane! bliv for Guds Skyld ikke
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syg! Hvorfor nager Deres Samvittighed Dem? Hvilken For*
brydelse har De gjort Dem skyldig i? Den at De fulgte
Deres Hjerte. Fulgte De det! o da Held os begge, men var
Deres Yttringer kun et varmt, et overraskende Øjebliks Føl*
ger, o da haaber jeg Christiane veed at jeg aldrig kunde være
saa nedrig at benytte mig deraf. Jeg elsker kun Dem, min
Lykke er intet, den beroer paa Deres. Bedrøv Dem derfor
ikke med bange Anelser. De er frie! frie som førend jeg
sagde Dem, hvad De var mit Hjerte! Tvivler De om min Be*
standighed, troer De at det var muligt jeg kunde gjøre Dem
ulykkelig — nu vel! skjenk mig et medlidende Blik, et ven*
skabeligt Haandtryk og Farvel! Deres Lykke er min. Jeg vil
miste Dem, naar De kun ikke gyser. Dersom jeg ikke skal
foragte Samvittigheden som et vildfarende Instinkt maa den
ikke forurolige det reneste Hjerte!
Mit Hjerte er og bør være uroligt. Hvorfor skulde jeg
tale. Det var Egennytte, der drev mig til at sige: Jeg elsker
Dem! Vidste jeg dengang, om Christiane følte for mig igjen?
Kunde jeg ikke elske og tie! Men min Trøst er, at jeg ikke
selv har nedlagt disse gjenstridige Følelser i min Barm. Jeg
elskede og maatte sige det! Svaghed brød mit Forsæt: at
skjule mig saalænge til jeg kunde gjøre mig et Slags grundet
Haab om Gjenkjerlighed. Naar jeg derfor forestiller mig, at
den uforglemmelige Søndagaftens lidenskabelige Udbrud først
opvakte en gjensidig Følelse hos Dem, naar jeg forestiller
mig, at De kunde blevet lykkelig uden mig, o da gyser jeg
ogsaa og har Aarsag til at gyse! Da har jeg et forfærdeligt
Ansvar. Men — Christiane! elskede De mig førend denne
Aften, havde den velsignede Tanke allerede inden den Tid
besjelet Deres Barm: Han! kun han! Da er jeg lykkelig! Da
ville vi begge blive det! Er det sand Kjerlighed, der binder
Deres Hjerte til mit og ikke medlidende Deeltagelse, ikke
høimodig Selvopoffrelse, da lyser Lyksalighed i min Sjæl, da
skal jeg leve for Dem, for at døe med Dem.
tTvivl ikke om min Bestandighed. Gjør for alting Forskjel
paa Forelskelse og Kjerlighed. Saaledes som jeg elsker Dem
har jeg aldrig elsket. At gjøre Dem lykkelig er og bliver mit
høieste Maal. Jeg tænker mig det Øjeblik som det gud*
dommeligste i mit Liv, naar vi begge engang graahærdede og
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runkne kunne staae ved Gravens Bredde Haand i Haand,,
naar da Deres matte Øje, som nu blusser af Ungdoms Ild,
maatte smile blidelig til mit, Deres Haand trykke min og
Deres skjelvende Ord være: Du har gjort mig lykkelig! O
min Elskede, var jeg vis paa at vinde til dette Maal, da skulde
Tvivl om Udødelighed aldrig nage mig, smilende og rolig
skulde jeg synke i Graven, for at hensmuldre til mit forrige
Støv, thi jeg havde nydt en Himmel paa Jorden!
Deres Adam Øhlenslæger.
V.
Tilgiv mig Christiane!
Jeg har forseet mig, men betænk min Tilstand. Længselfuld
efter at see Dem ilede jeg til Kirken. Jeg havde ikke talt
med Dem siden den velsignede Aften jeg bragte Adele de
Senange. Dengang glædede vi os begge saa inderlig til den
kommende Søndag. Behøver jeg at sige Dem, hvor inderlig
jeg længtes efter den? Den kommer! jeg seer Dem — og nu
kuldkastes mit hele Haab i de Ord: De maa ikke gaae der*
ud, De skal undgaae mit Selskab, kun ikke skye mig. Deres
Søster kunde troe at De kun kom der for min Skyld. Havde
Christiane talt et eeneste Ord om sin Fader, om at fore*
komme Mistanke, med en Taare i Øjet havde jeg trykket
hendes Haand, billiget hendes Forsigtighed og fundet mig i
min Skjebne. Men jeg saae Sagen fra en gandske anden.
Synspunkt. Deres Veninde havde i Forvejen givet Dem det
Raad, at De skulde vogte Dem for en lang og varm Sam*
tale med mig. Aarsagen hertil var udentvivl at De ikke skulde
røbe Deres Hjerte. Paa samme Grund troede jeg at hun
havde givet Dem den nye Advarsel. Men hvorledes kunde
den virke paa Dem, da De alerede af ædle Grunde havde
tilstaaet mig Deres gjensidige Følelse? Jeg tog Tingen fra
den Side at De skulde vogte Dem for mig, ikke at vi skulde
vogte os.
Det var det, som gjorde mig ondt. Mig syntes det røbede
Tvivl om min Oprigtighed at min Pige kunde tage imod
Forsigtigheds Regler mig angaaende, at hun kunde sætte mere
Liid til en Venindes velmente, men kolde Raad end til mit
varme Hjerte. At Deres Søster kunde mærke at De kom paa
Bakkehuset for min Skyld, var heller ingen grundet Indven*
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ding i mine Tanker. Deres Søster er Deres Veninde, jeg
smigrer mig med at hun ogsaa er min. Hun kjender vor Stil*
ling og har et Hjerte. Hun elsker sin Mand, hvorledes kunde
hun da lægge sin Søster til Last om hun ogsaa elskede lidt.
Det var som sagt ingen Indvending. Men naar min ædle for*
træffelige Pige taler om fælles Forsigtighedsregler, om at fore*
komme Deres Faders Mistanke og naar jeg betragter Deres
Afslag fra den Side, som jeg er vis paa De altid har betrag*
tet den, saa giver jeg Dem fuldkommen ret, saa beder jeg
min kjere, kjere Christiane indstændig om Forladelse, fordi
jeg kunde miskjende hende, saa maatte jeg være en nedrig
Karl om jeg ikke gjorde alt for hende, opoffrede alt hvad
der kunde være hende ufordeelagtigt eller til Uleilighed. Jeg
vil see Dem sjelden, saare saare sjelden, thi det kræver fælles
Forsigtighed, men det maa ikke være det sidste Brev jeg
faaer fra Dem, thi det vilde være Deres Forsigtighed imod
mig. Og hvorfor vil De nægte os begge den Glæde at ud*
gyde vore Hjerter skrivtlig for hinanden, da vi saa sjelden
kan gjøre det mundtlig. Hvorfor rødmer Christiane ved at
skrive den til, som hun ikke rødmer ved at elske. O kjereste
Pige De skuffer Dem selv, De troer at rødme over at handle
urigtigt, og det er jomfruelig Blyefærdighed, Jordklodens
skjønneste Rose som blusser paa Deres Kinder. O lad den
uskyldige Blomst blusse, den skader mig intet, vel er den
stærk, thi den værner Dyden, hvis Præg den er, men Kjer*
lighed kan den dog ikke holde fra Dydens Barm, thi Salo*
mon siger: Kjerlighed er stærk som Døden! Mange Vande
kan ikke udslukke ei heller Floder overskylle den, dersom
nogen vilde give alt sit Gods for Kjerlighed, man skulde
dog af Hjertet foragte ham.
Lev vel til Skjebnen skjenker os et sødt Øjeblik igjen.
Deres Adam Øhlenslæger.
VI.
Min Elskede!
De har været paa Bakkehuset, og jeg var der ikke! Det
ærgrer mig overmaade meget. Jeg har slet ikke været syg, og
det var alene det elendige Veir, som holdt mig tilbage. Jeg
kunde umulig troe at en Pige saa mandigen kunde striide mod
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Storm og Regn. Hundrede Gange gik jeg til Vindvet for at
see om det da slet ikke vilde blive Opholdsveir. Forgjeves
søgte jeg at erindre et Øjeblik paa Dagen, da det ikke havde
sneet eller regnet, for med nogen Sandsynlighed at haabe
Deres Nærværelse paa Bakkehuset. Et Par Gange havde jeg
dog i Sinde at gaae derud uagtet jeg aldeles intet Haab havde
om at faae min Gang betalt. Min Ven Sessing holdt mig tib
bage og forsikkrede mig om at det var umuligt at De kunde
være der. Jeg havde heller ingen Grund til at haabe at De
kunde være gaaet derud i Løverdags Aftes, thi Carl var hos
mig og fortalte mig at Rabeks var paa Skydebanen. Mismodig
og kjed af mig selv gik jeg op til Rosings for ved Wisthbor*
det at hendøse den Aften, som jeg aldeles ikke kunde nyde
paa en behagelig Maade, siden jeg ikke kunde nyde den i
Deres Selskab. Saaledes gik den Søndagaften. Den eneste
Aften i Ugen jeg kan vente nogen sand Glæde. Jeg længes
saa inderlig efter at see og tale med min Christiane! Ædle,
gode Pige mit Hiertes inderligste Tak for Deres skjønne
Hiertes Tilstaaelse. Jeg maatte være nedrig for at kunne mis*
bruge den, og det ved Christiane at jeg ikke kan være. Naar
seer jeg Dem igjen. O gid det dog maatte blive førend paa
Søndag; hvad er en heel Aften, der rinder blid hen ved en
taus Beskuelse, mod den Henrykkelse at tale et Øieblik ene
med Dem. Tak for den herlige Onsdag Aften; jeg vilde gjerne
mindes den med saligt Sværmerie, dersom Christiane ikke
havde forbudet mig at sværme.
Min Sjel beskjeftiger sig saa meget med den Tanke, hvor
sødt det er for en Yngling at gjøre sin Pige lykkelig, hvor
afskylig, nederdrægtig den er, som gjør hende ulykkelig, at
jeg maatte give min Fantasie Luft i en Ballade, som jeg ved
Leilighed skal vise Dem.
Lev vel ædle, kjere Pige! kun De kan gjøre mig Livet
kjert. Min Lykkes Morgen begyndte den skjønne, skjønne
Søndag i Sommer, da vi først ret blev bekjendte. Husker De
vor Spadserertour i Søndermarken. Husker De det Kors jeg
skar i Træet med Deres Søsters Kniv Christiane? O nu veed
De hvad dette Kors vil sige. Nu vil De skjenke det et Eng*
lesmiil, naar De seer det igjen, ikke sandt? Jeg har ind*
sluttet et Par Blade af de Korn Blomster, hvoraf De og De*
Gemt og Glemt. II.

12

178

res Søster bandt Krandse samme Eftermiddag. De tillod mig
at beholde den ene, som jeg bar ind til Byen for Dem. O
siden den Dag har jeg gjemt den paa det omhyggeligste og
naar jeg engang døer, om jeg døer førend De da skal De
krone min kolde Isse dermed, og fælde en Taare. Den skal
følge mig i Graven.
Lev vel Christiane!
Deres A. Øhlenslæger.
VIL
Min elskede Pige.
Aarsagen hvorfor Du intet Brev fik igaar var at det kom
for silde til sit Bestemmelsessted i Kjøbenhavn. Budet var
alerede borte, da Carl kom med Brevet.
Som der nu intet Ondt er i Verden, der jo tillige er noget
godt ved saa gik det ogsaa her. Jeg havde skrevet Dig et
Brev til paa Vers og da jeg nu læste det igien, rev jeg det
i Stykker, da jeg fandt det at være fast.
I Morgen kommer Du jo hjem ikke sandt, lille Ikkesandt?
Dersom jeg vidste Du var hjemme i Morgen aften Kl. 9, saa
skulde jeg dog gjøre Dig en Visit. Jeg gaar forbi og det skal
være vore Aftale, at dersom Du staaer i Vinduet, saa bety*
der det at Du er kommen til Byen. Man maae have saadanne
Tegn, som ingen andere kan forstaae.
Lev vel! Hils Din velsignede Moder Drevesen, at sige ikke
Dronningen af Golkonda, men Dronningen over alle Hjerter.
Farvel min gode Pige, fornøi Dig bravt og naar Du er aller*
gladest, tænk da paa, at det er Din Øhlenslæger usigelig
kjert. Farvel!
VIII.
Min elskede Pige!
Carl bragte mig strax Dit Brev og jeg satte mig strax til
at skrive, da Brevet skal bort Kl. 2. Han bad mig gjøre Und*
skyldning for at Hinbærrene ikke var saa gode; dersom der
bliver nogen bedere naar Du er derude, saa vil han sende dem.
Jeg længes usigelig efter Dig og kun den Tanke at Du
maaskee fornøier Dig derude mildner mit Savn. Jeg har baade
i gaar og Overgaars været Kl. 9 paa Nørregade i det Haab
at see Dig i Vinduet. Jeg vidste ikke at Du er paa Strand*
møllen endnu.
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I Aftes spadserede jeg paa Volden med Carl.
Paa Løverdag kommer Du jo? O jeg længes usigeligt efter
Løverdag! Skal vi saa gaae til Bakkehuset paa Søndag. Far*
vel Du Ædle! Du kjere Pige.
Tusinde Kys fra Din
Øhlenslæger.

IX.
Min søde Pige!
Jeg saae Din Broder, da han gik forbi mit Vindue, kaldte
ham og bad ham hilse Dig. Gud hvor dog Carl er lykkelig,
han har nu været hos Dig, spist og talt med Dig, medens
jeg sørgmodig har siddet alene i det melankolske Værelse.
Han lovede at komme tilbage, og da jeg formoder at han
bliver i Byen i Nat, saa benytter jeg mig nu af Ledigheden,
for at faae Dig bragt et lille Brev. Det er jo den eneste Maade
hvorpaa jeg kan meddele Dig min Kjerlighed. Jeg vilde gaaet
i runde Kirke i Dag, Du veed vel selv hvorfor? men da det
regnede saa overmaade stærkt og jeg ingen Paraplye havde
ved Haanden, saa nødtes jeg ogsaa til at opgive den Glæde!
Tak for Dit søde elskelige Smiil i Aftes o Gud de lyn*
snare Øjeblik forøge min Kummer og dog ere de mig saa
kjere at jeg maa bede Dig om at lade dem vedblive. I Mor*
gen kommer jeg paa samme Tid. Jeg kunde gjerne bestemme
en forskjellig Tid for at forekomme Mistanke, men for ikke
som muligt var, at genere Dig, lader jeg det blive ved det
gamle for at Du selv kan bestemme een.
Jeg er overmaade nedslaaet og modløs i dette Øjeblik. Det
falder mig forfærdeligt tungt at undvære Dit Selskab. Det
falder mig hver Dag tungere og tungere.
Jeg er intet uden Dig, det kan jeg mærke.
Lev vel min elskede Christiane. En veemodig Taare, som i
dette Øjeblik staaer i mit Øje siger Dig et inderligt Farvel.
D. 15. Junii 1800.
Din
A. Øhlenslæger.
X.
Min Englepige!
Jeg vil ikke — som den flaue Kozebue siger i et af sine
Skuespil — skamme mig ved at give Dig et Navn, som Dig*
tere og Romanskrivere saa ofte har misbrugt. Hvad kan det
søde, uskyldige Navn derfor? Ved en Engel tænker jeg mig
12*
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det livsalige, ædle Væsen, som er de svage Dødeliges Skyts*
aand. Jeg tænker mig det i en skjøn menneskelig Form, fordi
jeg, som en sandselig Skabning, maa tænke det i en sandselig
Forestilling. Jeg tænker mig det bliidt, fordi Tanken om dets
Bliidhed forhøier dets Værdie i min Sjel og byder mig at
elske det. Ædel, skjøn og bliid! Skytsaand! Og jeg skulde
et Øjeblik betænke mig paa at give Dit et Navn, som i et
Ord indbefatter hele Dit Jeg? Er Du ikke min Skytsaand?
Er Du ikke bliid og ædel. Skjøn! nægter den beskedne Pige
at være og mener Du den regelmæsige Skjønhed, saa takker
jeg Gud, at han gav Dig Ungdoms, Sundheds og Uskyldig*
heds og en blomstrende Skabnings Ynde, forenet med For*
stand, Følelse og Vittighed; Ting, der saa saare sjelden fin*
des samlede med den planmæsige Skabning, der kun op*
vækker kold Beundring hos den bedre Dødelige og kun hen*
river den Sandselige. Det er altsaa afgjort, Du er en Engel!
°g jeg taaler ingen Modsigelse, om den endogsaa kom fra
Din egen lille søde Mund, hvis henrykkende Kys jeg nu saa
længe har maattet undvære. Tak Du kjere elskede Pige for
mit Lommetørklæde, men tusindgange mere Tak for Din
Sysselsættelse dermed. Du har indviet det, som et Kjerlig*
heds Minde, fra nu af er det ikke længer Lommetørklæde.
Det skal ligge ubrugt ved Siden af det hvide, som jeg fik
fra Dig i Vinter. Det skal kun berøres af mine Kys. Mit
Navn paa Tørklædet laae just udad, da jeg lukkede Papiret
op, det faldt mig ind, at det læt kunde være muligt, at Dine
skjønne Læber havde hvilet derpaa. I Øjeblikket trykkede
jeg et brændende Kys paa mit eget Navn. Tøiet gav saa vil*
ligt efter, var saa blødt, duftede saa yndigt. Jeg kysser altid
Dit søde Navn påa Dine Breve, men Papiret er mere haart,
det bøier sig ikke om hele Læbernes Overflade — det gjorde
Lommetørklædet og jeg syntes at berøre Din fløielsrøde Pur*
pur Mund.
Nordmanden Randulf, som jeg har talt med Dig om, under*
tiden, var nærværende, da Iris kom. Da hun var gaaet, put*
tede jeg gandske fortrædeligt Dit Brev i Lommen og sagde:
»Det er da forfærdeligt med al det Overhæng jeg har for den
tossede Søndermarks Skyld. Der er nu igjen een af mine
Bekjendtere, som vil have nogle ind, og min Fader gjør det
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ikke gjerne, saa længe Herskabet er der.« Dermed lod han
sig afspise. Havde han havt mindste Mistanke, kunde han
læt mærket den Forvirring, jeg søgte at skjule. Næppe gjetter
Du hvor jeg var i Gaar. Paa Kunstkammeret 1 Ved det Ran*
dulf skal reise til Norge i disse Dage, saa skulde han da
først see een af Kjøbenhavns mærkværdigste Mærkværdig*
heder, og saa gik jeg ogsaa derhen, for en Feil skyld.
Jeg skrev i Gaar Aftes i et tungsindigt Lune, som gik over
til inderlig Bedrøvelse, indlagte lille Digt over min Moder.
Det vil ikke være Dig uvelkomment, thi jeg veed Du deler
min Fryd og Smerte. Iris har lovet at komme Kl. 6 og hente
dette Svar, faar Du det betids, saa veed Du nu at jeg præ*
sis Kl. 9 gaaer forbi Dit Vindue i Aften og i Morgen Aften.
Jeg glemmer altid at sætte Dato under mine Breve, denne
Gang skal jeg ikke glemme det.
Jeg har havt forfærdeligt meget at bestille med Dit Haar.
Ved det jeg altid gaar med det og kysser det saa voldsomt,
blev det saa tit ureedt. Derfor flettede jeg det. Men saa saae
det ikke længer ud som dengang jeg fik det fra Din Haand
og nu er det i den gamle Skikkelse igjen. Tak Du kjelne,
velsignede Glut, fordi Du kalder mig Din Dreng! Lev vel
min Elskte, skriv mig snart til igien.
Din
d. 16. Junii 1800.
Øhlenslæger.
Ved min Moders Grav.
Det er forbi!
Taushed svæver om Dit Liig i Gravens Gjemme
de ile hver til sit, som fulgte Dig!
fortvivlet paa Din Grav jeg kaster mig
men o Du hører ei min brudte Stemme.

Det er forbi!
Kulde so ver i Dit før saa varme Hjerte
som slog for mig, med høje Moderslag
o evig mindes jeg den skumle Dag
Da dette Hjerte brast i Dødens Smerte
Du var mig huld!
Faa kun elske mig paa denne mørke Klode
Du elskte mig! og reves fra min Favn
nu staaer jeg knust ved Mindet om mit Savn
jeg seer Dig aldrig, aldrig meer Du Gode!
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Paa haarde Fiel
koldt og blegt Dit elskte Legem hviler
o Blide! end i Døden var Du blid!
Du salig laae som Himlens Engel hvid
jeg seer Dig end i Døden hvor Du smiler!
Jeg trykker end
Kys paa Dine kolde magre Arme
som sank i Dødens Stund saa kraftesløse ned
men som beskyttede min Barndoms Kraftløshed
og trykked mig med Moderømheds Varme
Jeg stirrer end
modløs paa Dit matte brustne Øje
det smiler aldrig til Din elskte Yngling meer
Det nedsank fugtigt, dødt som Gravens kolde Leer
for aldrig mer at bæve i det Høje!

Det er forbi!
Moder! hviil da sødt i Gravens mørke Gjemme
Det varme Hjerte som Du Elskte skjenkte mig
skal ømt og veemodsfuldt erindre Dig
indtil det brister koldt ved Dødens Stemme!

XI.

Min egen gode ædle Pige!
Jeg venter ogsaa et ret langt Brev fra Dig, hvori Du kan
sladdre i Kjerligheds søde fortrolige Stiil med Din Øhlem
slæger, mundtlig kan det jo ikke skee. Jeg havde en meget
veemodig og tungsindig Følelse ved at læse Dit søde lille
Brev. Skjebnen nægter mig endogsaa at min Pige maae i et
roligt Øjeblik udgyde sit Hjerte for mig. Hun maa skynde
sig af Frygt for at blive opdaget. Ikke engang at have Roe
og Fred til at skrive Din Elskede til. Det er sandelig haart.
I saa Henseende har jeg det dog bedre end Du, jeg, som
uforstyrret kan lade mine Tanker sværme paa Papiret.
Af indlagte lille Brev, som jeg skrev igaar vil Du see at
jeg ventede Carl. Han kom ikke og jeg gik for at adsprede
mig i al Sølen til Frederiksberg. Jeg vil ikke dølge for Dig
min elskede Pige, at jeg er slet ikke den muntre glade Øhlern
slæger meer, som i de svundne lykkelige Dage. Jeg nyder
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ingen sand Glæde nogen Dag, naar jeg ikke kan see Dit
Englesmil.
Lad det ikke bedrøve Dig min ædle Christiane, Mennesket
er skabt til at lide og til Fryd. Vist nok ere Lidelserne en
Portion større end Glæderne. Men saa er ogsaa Glæden stær
kere end Lidelsen. Aldrig har endnu nogen Lidelse veiet op
mod den Fryd at trykke et brændende Kys paa Dine friske
smilende Læber. Aldrig har mit Hjerte endnu baaret nogen
Kummer, som jo maatte svinde for et eeneste af Dine hulde
ømme Favntag. Bedrøv Dig derfor ikke.
Jeg kommer gandske vist forbi Dit Vindue i Aften Kl. 9.
Jeg nyder altsaa dog een Second Lykke i 24 Timer, naar jeg
seer Dig hver Aften.
Hvordan lever Du. Har Du endnu Din slemme Hoved*
pine. Afskyelige Plage, som kan gjøre et saa nydeligt Hoved
Fortræd. Skriv mig snart snart til. Ja, det er sandt paa Ons*
dag faaer jeg jo et langt Brev, ikke sandt min Elskede?
Farvel søde Christiane. I dette Øjeblik trykkede jeg hun
drede skriver 100 Kys paa dette søde Navn.
Kys ogsaa Dit Navn paa Dine Breve og siig mig hvor
Du har kysset saa kan mine Læber dog brænde hvor Din
søde Mund har hvilet.
Levvel!
Din
d. 16. Junii 1800.
Adam Øhlenslæger.
XII.
Min elskværdige Pige!
I dette Øjeblik er min Sjel saa aldeles opfyldt med Tan*
ken om Dig at jeg maa skrive Dig til Du Dyrebare, da det
er det eneste, som kan lindre min Kummer. Jeg skylder Dig
ogsaa en Retfærdiggjørelse for sidst jeg ikke kom Klokken
nie, da jeg dog havde lovet det saa vist. Seer Du min bed*
ste Christiane: Randulff, en overmaade brav Nordmand som
har skjenket mig sit Venskab skulde reise i disse Dage, det
vidste jeg, men jeg vidste ikke at han skulde reise i Man*
dags. Det fik jeg først at vide, da jeg havde sendt Dig mit
Brev. Han bad mig og Ørstederne at følge sig til Toldboden
og da vi havde et Slags Grund til at troe at det maaskee var
den sidste Gang, vi talte med vor Ven, saa fulgte jeg ham og
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opofrede derved Dagens sødeste Øjeblik; jeg skyndte mig af
alle Kræfter tilbage og kom just midt i Regnen forbi Dine Vin*
duer, men Du var der ikke mere. Min stakkels Pige havde ven*
tet forgjeves. I Aftes var Du der. Tak kjereste elskede Christiane.
Det var dog ikke sidste Gang vi saa Randulf. Vinden var
saa slet, at han ikke kunde komme til at seile. Da vi talte
med ham igaar Aftes igjen, bad han os komme om Bord til
sig i Dag. Dersom Vinden dreiede sig lidt sagde han, vilde
Kapitainen sætte ned til Dyrehaven, og saa kunde vi dog
endnu have en glad Dag sammen. I den Hensigt kom vi
ogsaa virkelig, men forgjeves. Vinden var uforanderlig og
Skibet kunde ikke komme af Stedet. Da Ørstederne og jeg
nu havde sat os denne Dyrehavsreise i Hovedet, saa gik vi
til Dyrehaven, men havde kun liden Fornøielse, thi Tingen
var ikke i Gang endnu. Man kunde ikke ret faae noget at see.
Kl. 8 var jeg hjemme igjen for at kunde gaae Dig forbi Kl.
9. Jeg kom — Du var der ikke! Jeg kom tilbage, Du var
der endnu ikke. Taus og kummerfuld gik jeg op i Klubben
for om muligt at forjage mit mørke Lune, men forgjeves, jeg
spillede Billiard, men kunde ikke gjøre et Stød. Jeg kunde
ikke engang tale venligt til Folk! Christiane! Du har for*
færdelig megen Indflydelse paa mig. Jeg er fuldkommen over*
bevist om at Du er aldeles undskyldt. Der kan jo have mødt
Dig tusinde Hindringer. Det værste jeg suponerede var at
Du maaske i Dag havde sendt mig et velsignet Brev med
Iris, hvori Du havde fastsat en anden Tid og rettet Dig
derefter. Dersom saa er, saa har min kjedsommelige Dyre*
havereise ladet mig undvære to sande Glæder i Dag: at see
Dig og at faae Brev fra Dig.
See nu har jeg sagt min Pige, hvad hun ikke vidste. Nu
vil jeg gientage noget som Du veed: At jeg elsker Dig til
Tilbedelse og at jeg græmmer mig ved vor Skilsmisse.
Dette Brev er skrevet slet. Undskyld mig. Jeg skriver det
ved Lys og saa seer jeg ikke godt. Desuden duer Blækket ikke.
Jeg mødte Din Fader i Dag!
God Nat min Englepige!
Din
Øhlenslæger.
E: Sk: Uden paa Brevet staar Til Christiane Heger, Dit Navn
er kysset 100 Gange at Du veed det. God Nat!
d. 18. Juni
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XIII.
D. 19. Junii.

Ahnende at Din Iris skulde komme til mig i Dag med
Brev havde jeg lagt dette uforseglet hen. Jeg seer nu at det
kun er alt for sandt hvad jeg formodede i gaar! Det gjør mig
meget meget ondt.
Søde Pige! skriv mig snart til igjen, fat atter en saa veb
signet Idee og Din stakkels Øhlenslæger skal sikkert benytte
sig deraf. Du seer af det foregaaende, hvad der var i Veien
igaar.
Inderlig brændende Tak for Dine søde velsignede Gaver.
Inderlig Tak. Hvorledes kan jeg skrive hvad mit Hjerte følte
og føler end. Du har glædet mig usigeligt. Gud lønne Dig
derfor Du Engel. En Brevtaske, som den 12 Aars gamle
Christiane har siddet saa alvorlig og arbeidet paa, uden at
føle dengang det ringeste i sit søde lille Hjerte af det som
nu farver hendes skjønne Kinder med sværmerisk Rødme! O
det er velsignet! Og saa det nydelige Haar, som Du er saa
ugudelig at skjelde ud. Fy skamme Dig Du slemme Pige —
havde jeg Dig her, jeg skulde — hvad skulde jeg? slynge
mine Arme med Kjerligheds Kraft omkring Dig, trykke tu*
sinde brændende Kys paa Dine yndige Læber.
Nu kan jeg kun sige: Lev vel min søde dyrebare Chri*
stiane. Er det ikke tungt.
Din Øhlenslæger.
Skriv mig snart til igjen.

XIV.

Min Christiane
Du veed vist min bedste Pige at det Forsæt jeg sidste
Gang, vi talede sammen, fattede og som Du billigede, siden
bestandig har svævet i mit Hoved, det veed Dit Hjerte! Jeg
har gjort mig al Fliid for at undersøge hvilken Maade der
virkelig var bedst at sige Din Fader vor Kjerlighed paa.
Allerede i det Øjeblik vi skiltes ad løb den Tanke mig i
Sinde, mon det ikke var bedere at skrive end at tale? Du
var ikke af den Mening. Da jeg kom hjem og eftertænkte
Tingen nøiere blev endelig mit sidste Spørgsmaal til mig
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selv: mon det ikke var bedst først at skrive og saa at tale!
Og denne Mening er jeg af endnu, indtil jeg faaer at vide
hvad Du synes, thi jeg troer at den er virkelig bedst. Jeg vil
nemlig skriftlig bede Din Fader om Tilladelse til at tale med
ham.
Derved er to Fordele. Naar jeg kun gjorde een af Delene,
naar jeg f. Ex. kun skrev, saa kunde jeg rigtignok udvikle
ham alt i Orden og Sammenhæng. Med mere Rolighed paa
min og med mere Rolighed paa hans Side kunde jeg for*
klare mig for ham; men der manglede det nærværende Ind
tryk, den øjebliklige Veltalenhed, i det Minut hvori mit
Hjerte blev opstemt. Dersom jeg kun talte med ham vilde
Tingen være omvendt, som Du selv seer. Jeg vilde naturlig*
vis være frygtsom og forlegen og jeg vilde ikke med roligt
Mod kunne udvikle mig for ham.
Naar jeg nu først skriver ham til, siger ham at vi elske
hinanden, siger ham min Plan og overbeviser hans Forstand,
mener Du da at han skulde nægte mig en mundtlig Samtale,
som jeg vil bede ham om i Enden af Brevet, hvori jeg kan
overvinde hans Hjerte?
Min søde Pige! siig mig hvad Du mener; uden at Du bil*
liger mine Skridt, gjør jeg intet.
Jeg var i Slotskirken i gaar med Carl, som jeg af en Hæn*
delse saae gaae forbi min Faders Vindue. Han fortalte mig
med megen Ligegyldighed, at jeg ikke skal sige Utilfredshed,
at han skal være Lærer paa Instituttet, saa at han nok ikke
er endda saa meget glad der ved som Du troer. Dog det
kan have været Lune, man kan ikke saa nøie regne hvad
han siger. Du kom ikke i Kirke! og i Dit Brev seer jeg
hvorfor Du ikke kom. Christianis Prædiken var meget god;
See til vos; Dil troer nok at ingen kan gjøre smukke Præ*
kener uden Din guddommelige Marezoll?
I Løverdags Aftes glædede jeg mig virkelig i Dreiers Klub.
Det er nyt, som sjeldent skeer. Vi helligholdt nemlig en lille
Høitid for den gamle ædle Tode, som er Rector magnificus
i Aar. Til den Ende gjorde Digteren Sander og Versemage*
ren Øhlenslæger hver en Vise til ham. Min følger med.
Tode havde faaet et Nys om, at vi vilde synge til hans
Priis og — da vi skulde til at see var han — borte. Men
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Assessor Horn i Hof og Stats Retten, som er Directeur i
Selskabet, hentede ham hjemme fra igjen med nogle andre.
Da han kom igjen, modtoge vi Deserteuren med almindeligt
Haandklap, sang hans Vise og drak hans Skaal under trefold
Fryderaab.
Farvel min Englepige! lad mig snart høre fra Dig.
Din
d. 23. Junii 1800.
Øhlenslæger.

XV.
Min inderlig elskede Pige!
Adskillige Gange har jeg sat mig ned i det Forsæt at
skrive Dig til, jeg har ogsaa gjort det, men saa har Brevet
lagt saa længe, da jeg ingen beqvem Leilighed fandt til at
sende Dig det, at jeg syntes det var for gammelt og saa har
jeg revet det i Stykker igjen.
Jeg behøver vist ikke at sige Dig min Elskede, hvor usige?
lig jeg længes efter at see Dig. Der gaaer ingen Dag forbi
uden at jeg jo et Par Gange gaaer igjennem Nørregade. Jeg
haaber at være saa lykkelig at see min Christiane i Vinduet,
det skeede ogsaa i Løverdagsaftes. Tak for det søde Øje?
blik du kjere Pige! Det var det første sande glade siden jeg
rev mig løs fra Dine Arme. Dog ved Gud, det Øjeblik var
heller ikke glad, det var smerteligt som vor Skilsmisse.
Jeg skylder Dig en Undskyldning fordi jeg ikke var i tydsk
Kirke i Søndags. Sagtens var den Ting ikke aftalt, men det
var naturligt alligevel naar jeg saae Dig i Løverdags Aftes i
Vinduet, vidste altsaa at Du var kommen fra Springforbi, at
jeg maatte troe at finde min Pige et Sted, som var det eeneste for vores Sammenkomst. Jeg stod just og klædde mig
paa i den Hensigt at gaae i Kirke |: ikke for at høre Mare?
zoll, men for at see en smuk Pige (er jeg ikke en ugudelig,
ryggesløs Knægt?) da mit Blik af en Hændelse faldt ud af
Vinduet. Da jeg vilde tage det op igjen, mærkede jeg at det
var bleven Din Broder Carl Heger og Din Søster Frue Pro?
fessorinde Rahbek vaer. Herpaa gjorde min Fornuft følgende
Slutning: Nu gaaer de min Salighed hen at høre Marezoll,
de tager Christiane med, og skal Du da gaae derhen? Du

188
seer selv at Slutningen af denne Slutning ikke længer var en
Slutning men et Spørgsmaal, som man pleier at tilkjendegive
ved følgende Tegn? Herpaa raisonnerede jeg saaledes: Dette
Raisonnement vil jeg dialogisere! Hvorfor vilde Du gaae i
Kirken? »For at see min Pige!« Intet mere? »For at smile til
hendes Smil!« Hvad mere? »For at trykke hendes Haand!«
Naa? »For om muligt at kysse den!« — Naar? »For om mu#
ligt at tale et Par Ord med hende! »Ingen Dannemand sto*
ler paa Muligheder!«*) Nei, men en Elsker bygger dristig
derpaa!« »Saa bygger han paa Havets Skum.« »Af Havets
Skum skabtes Kjerligheds Gudinde**). »Du vil altsaa bygge
derpaa?« »Nei, thi der er ikke engang Mulighed og paa
Intet bygger ingen uden en Nar!« »Af Intet skabte Gud Ver*
den« »Du betaler mig med samme Myndt!« »Ja, men hvor*
for er disse Planer umulige at udføre, du begjerer dog ikke
saa meget! Kommer hun maaskee ikke i Kirken?« »Ja det for*
moder jeg siden Marezoll præker!« Hører hun da ham saa
gjerne? JaJJ! »Men naar hun nu kommer —« »Saa kommer
hun ikke alene!« »Hvem mere?« »Hendes Søster?« »Og
hende er du bange for?« »Nei, men mit Smil vil ikke und*
gaa hendes aarvaagne Øje, vis om og genert ved hendes Aar*
vaagenhed vil jeg ikke kunne lade mit Blik hvile med stille
Veemods blide Roe paa min Elskede. Det var de to første
Haab der gik fløiten, seer Du! Trykke hendes Haånd, kysse
den, tale med hende, det vilde endnu meget mindre lade sig
gjøre! »Det er sandt!« Hvad skulde jeg der altsaa! Staae som
en arm Synder og gjøre en dyb Kompliment for Frue Rah*
bek i det hun gik mig forbi med sin Syster under Armen,
blive belønnet med et ironisk: God Dag Herr Øhlenslæ*
ger! Da hun vel saa omtrænt kunde slutte sig til, hvorfor jeg
var i Guds Huus? Nei, det føler jeg intet Kald til. Faae et
kort ømt vemodigt kjerlighedsfuldt Smiil af min Pige? Ja,
det var sandelig meget. Det var noget jeg kunde gaae et Par
Miil for at faae hver Aften, men kunde jeg nyde dette søde
Smiil der? Der, hvor jeg vidste det blev mig misundt? Nei!
Jeg gaaer ikke i Kirken! »Du har ret!« — Her seer Du min
gode Pige Aarsagen. Du seer ogsaa at, den er bygget paa
lutter Hypotheser. Maaskee f: Ex: Din Søster ikke gik i
*) See Niels Ebbesen 3die Akt. ♦*) Venus see den rom. Mythologi.
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Kirke, ikke til Dig, maaskee Marezoll ikke engang prækede,
og maaskee — o det er det værste maaskee! Maaskee han præ*
kede og Du var der ene og ventede mig forgjeves.
Søndagen er mig altid den værste Dag, især naar det er
nogenledes smukt Veir. Saa tænker jeg paa vore Sammen*
komster hos Rahbeks, som nu ere forbi. Jeg var paa Frede*
riksberg i Søndags og støvede Haven rundt om Eftermid*
dagen for at adsprede mig. Oh jo! Adspredelse fandt jeg, men
Roe? Glæde? Den finder jeg ingensteds paa Jorden uden i
Dine kjerlighedsfulde Arme. Der var mange Piger ude og
nogle ret smukke Piger, o men jeg fandt ingen! Christiane
var der ikke! Hvor var Du? Maaskee paa Bakkehuset. Det
er forfærdeligt: saa nær ved Dig og ikke kunne gaae til Dig.
Gud hvor Kjerlighed er almægtig; det koster end ogsaa et
elskende Hjerte meget at gjøre Vold paa sig selv for at und*
gaae Ydmygelse.
Jeg kom hjem træt og utilfreds, jeg henfaldt i en stille
Veemod. Og den er i disse Tider min eneste Fryd. Jeg kunde
have Lyst til at besynge Veemod, saa velsignet er den mig.
Jeg kunde have Lyst til at afmale Længsels Qyal, saa mar*
trende er den mig.
Din Krands! Dine Breve og Dit søde deilige Haar er de
kjere Hjelpemidler, hvorved jeg nærer min Fantasie. Naar
jeg kommer hjem om Aftenen, efter en lille Spadseregang
eller fra mine Venner, eller fra Drejers Klub, saa har jeg altid
gjerne en Times Tid mellem halv elleve og halv tolv, som
er helliget Kjerligheds søde Sværmerie. Saa tager jeg mine
Helligdomme, kysser dem, trykker dem til mit Bryst, med en
Elskendes Varme. Drømmer, troer at sidde ved Din Side i
Frederiksbergs Have eller paa Sofaen hos Hegers, o men jeg
vaagner snart og offrer vor Kjerligheds lykkelige Øjeblik en
veemodig Taare. I Aftes da jeg kom hjem, havde det nylig
regnet. Det var mørkt, vaadt og Stormen flagrede i Tøiet,
som hænger uden for Huset, for at tørres . fra Farvningen.
Min Sjel var spændt! Jeg tog Dit søde Haar som aldrig viger
fra mit Bryst nogen Dag, som jeg trykker utallige Kys paa
om Natten inden jeg falder i Søvn, jeg tog det, jeg trykkede
det til mit brændende Hjerte og lod det slaae saa mange Slag
derimod som der er Bogstaver i Dit Navn. Saa gik jeg til
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det aabne Vindue, hvor Vinden susede, kastede tre gange tree
brændende Kys ud i Vinden og sagde: Bring dem til min
Elskede! Dersom Du stod i Vindvet i Aftes paa den Tid
Christiane og følte Vinden hvidsle usædvanligt paa Dine
skjønne Læber, saa var det mine Kys, du Blide!
Jeg mærker at jeg har skrevet meget, og jeg føler at det er
Dig kjert. Hvorledes jeg skal faae Dig bragt dette Brev maa
Gud og Kjerlighed vide. Farvel min ædle Christiane.
Jeg saae Din Fader i gaar i Klosterstræde og hilste ham
som min tilkommende Fader. Farvel min Elskte! I Kirken seer
jeg Dig maaskee paa Søndag? Farvel Du Engel, det falder
mig sandelig meget tungt endog at tage skrivtlig Afskeed
med Dig. Gud velsigne Dig!
Din
A. Øhlenslæger.

XVI.

Min elskede Pige!
Det glæder mig meget at jeg faaer Ledighed til at kunne
skrive Dig til, da jeg har noget af Vigtighed at tale med
Dig om. Jeg har nemlig for længe siden skrevet et Brev til
Din Fader, men jeg har blot ventet Bud fra Dig, for at lade
Dig det vide, og for at lade Dig bestemme Tiden, naar jeg
skulde sende ham det. Carl siger, at han har sagt Dig det.
Han siger tillige, at Du frygter for Brevet skulde være for
langt! Jeg sender Dig det. Nu kan Du selv see. Jeg synes
nok det kunde gaae saaledes an, men Du kjender Din Fader
bedere end jeg, Du er min Herskerinde, altsaa uden Dit frie*
villige og meente: Ja! faaer han ikke et Bogstav fra mig!
Jeg frygter for Resten ikke. Værre end vor Stilling er til
hinanden kan den ikke blive, derimod har jeg meget Haab
om at den ved Tillid til Din Fader kan blive bedere.
Søde, elskelige Pige! hvorledes lever Du?
Jeg har nogle Aftner i Rad været ude paa Frederiksberg,
saa jeg ikke har kundet gaae forbi Dit Vindue Kl. 9. jeg var
desuden bange for at det skulde opvække Opmærksomhed.
I Gaar gik jeg forbi Dit Vindve Kl. 6 og saae Dig dog
— saadan en Mand er vor Herre! Der var en, der spurgte
mig hvem Du var, af dem jeg fulgtes med. De to vare de
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ældste Ørsteder. Det gav Anledning til følgende Narrestreg
ger. Jeg sagde: Det er Jomf: Heger. Den Fremmede: Frue
Rahbeks Syster! Ældste Ørsted: Rahbeks Svigerinde.
Yngre Ørsted: Rahbeks Kones Broders Syster. Jeg: Ralv
beks Svogers Svigerindes Svigerinde. Yngre 0: Rahbeks
Svigerfaders Kones Datter o. s. v.
Ved Du gode Christiane at Jomfrue Bierfreund er — død!
af Forraadnelses Feber? Sessing! Stakkels Sessing besørger
hendes Jordefærd! Vi er lykkelig, høist lykkelige, søde Pige!
Hvor let kunde vi ogsaa blive høist ulykkelige.
Farvel min inderlig elskede Pige. Send mig snart Svar, og
om muligt om Formiddagen, thi da er jeg altid vist hjemme.

Farvel min bedste Tøs!

Din
A. Øhlenslæger.

d. 1. Julii 1800.

XVII.

Min ejegode Piige!
Nu har jeg bestemt mig! Nu vil jeg gaae hen og tale med
Din Fader! Jeg kan tydelig mærke paa Dig, at Du ikke alene
er meest for det, men endogsaa ene for det. Altsaa er det
naturligst, at jeg vil hvad min elskede Christiane vil! Rigtig
nok vil dette Besøg sætte mig i forfærdelig megen Forlegen*
hed, men det er det samme! Du er jo Prisen. Kan jeg da i
nogen Henseende kjøbe Dig for dyrt? Helst saae jeg dog,
at jeg traf Din Fader i temmelig godt Humør. Derfor vil jeg
heller ikke gaae til ham i Morgen, men en anden Dag i
denne Uge, naar Du vil bestemme den. Jeg vil gjerne tih
staae, at min Frygt ogsaa gjerne ønsker denne lille Opsættelse.
Det der trøster mig meest er, vor Tilstand ikke kan blive
værre end den er, det har jeg ogsaa et Par Gange sagt Dig
troer jeg. Jeg taler altsaa med Din Fader! Kjerlighed styrke
mig!
Du har sat mig i Forundring ved at fortælle mig at Jonv
frue Bierfreund elskede Liimkilde og i nu mere med at for*
tælle mig, at hun ligegyldig sagde: Jeg givter mig dog aldrig.
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Det er mig sandelig en Gaade. Før maae jeg tilstaae, at jeg
ikke kan faae i mit Hoved, hvorledes en smuk ung Pige kan
elske en gammel hæslig Karl. Liimkilde er begge Dele, for
Resten troer jeg et meget ædelt Menniske! Men elske ham.
Du veed min Theorie om Kjerlighed søde Christiane! Og
sæt nu at hun elskede ham, hvorfor givtede hun sig da ab
drig! Kan Du forklare mig det saa skal Du faae — ja hvad
skal jeg fattige Djevel byde Dig, rigtig nok kunde jeg byde
Dig — tusinde brændende Kys! O men min Gud! Dem
brød Du Dig vel kun lidt om! Jeg vilde ønske Du var
nærværende, saa kunde jeg faae et sødt lille Ørefigen af
Din endnu sødere lille Haand, for min sure store Imperti*
nence!
O Du arme Pige, som stod en heel Time i Vinduet i
Aftes og ventede Din troeløse Øhlenslæger, som var kjørt ud
med sin Fader og Søster i Dyrehaven og formodenlig sad
nogenlunde vel tilfreds ved et Bord langt oppe paa en grøn
Bakke og spiste Fleskeskinke, mens den haarfagre Christiane
stod og stirrede forgieves med sine store sjelefulde Øine hen
ad Nørregade efter ham! I Aften kommer jeg gandske vist
Kl. 9. I Overgaars var jeg der ogsaa paa samme Tid, da var
Du der ikke, Du Slemme!
O Gud velsigne Dig inderlig elskede Pige, bliv ikke vred
paa Din Øhlenslæger, som bliver munter og overgiven i det
Øjeblik han sætter sig ned at skrive til Dig! men det gjør
Du vist ikke.
Jeg saae Mad. Drevesen i Dyrehaven i Gaar. Jeg var inde
hos Italienerne at see deres skjønne Voltigeer Konster og
deres afskyelige Narrestreger. Ved een af de sidste hørte jeg
et forfærdeligt Haandklap og een som raabte bravum bag
ved mig — jeg vendte mig forfærdet om og opdagede kan
Du gjette hvem? Mester Preuss fra Strandmøllen. Jeg bad
ham paa en meget høflig Maade at hilse Ravage og hans
Tæve.
Hillemænd nu er jeg jo allerede paa den fjerde Side. Ellers
skulde jeg udførligen fortælle Dig min Reise fra Harslew til
Kiel. Vor Herre har taget Sælhunden derude, den har over*
stridt og er ikke mere at see for 8 [3 første og 4 p anden
Plads. Paa Hjemreisen traf vi en Karet, der var kjørt i Grøv*
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ten, jeg hjalp lidt til med at faae den op for siden at
kunne rose mig af det. Hvorfor er man ellers skikkelig i Ver?
den!
Farvel min nydelige yndige elskværdige Christiane Geor?
gine Elisabeth, Din Faders Navn vil jeg efterhaanden vænne
Dig af med. Vi leve med Guds Hjelp nok den Dag at Du
kan skrive Dig:
Øhlenslæger.
Farvel min bedste Pige!

XVIII.
d. 15. Julii 1800.

Min Christiane!
Nu kan jeg da, Gud være lovet! kalde Dig min! Søde,
elskede Pige jeg er usigelig lykkelig! Tak for det herlige Øje?
blik i Middags. Kunde jeg kun snart komme i Selskab med
Dig igjen, — kunde jeg kun snart — ja det er endnu vanske?
ligere — kunde jeg trykke min yndige Pige i mine Arme —
kunde jeg trykke tusinde brændende Kys paa Dine deilige
Læber, o Christiane! ligesom en Hjort higer efter Vand?
strømmen, saa higer min Sjel til Dig, for at tale paa Præste?
viis! Maaske jeg kunde nyde den usigelige Glæde at være i
Selskab med Dig i Morgen Eftermiddag. Jeg var paa Frede?
riksberg i Aften og der fik jeg at vide, at man skal gjøre
Kunster i Morgen for det Kongelige Huus, paa en stor Plads
nede ved Staldene. Det er ingen anden end Italienerne fra
Dyrehaven, Du indser altsaa let at det ikke er for deres
Skyld jeg byder Dig derud, søde Pige, men det kunde maa?
ske være et passende Paaskud til at faae Dig der ud for min
Skyld. Kan Du komme saa veed jeg vidst Du vil. Det er
desuden min Søsters Fødselsdag i morgen, saa kunde Du jo
gjøre hende den Fornøielse at see til hende.
Carl skulde vel med og jeg tænker at han vel ogsaa vil
med siden han ikke har seet den Stads før. Om han ikke
skulde vilde, saa maa min Englepige selv bedst vide om hun
troer hendes ædle Fader havde noget imod at hun gik ud
med den han har antaget til sin Svigersøn, med Tiden, jeg
troer det ikke, men min Troe gjelder ogsaa til Wandsbek.
Gemt og Glemt. II.

13

194
Den guddommelige Iris, som jeg formoder at blive vaer i
Morgen naar Auroras Purpursmiil har forjaget Halv Kuglens
sørgelige Mørke — den guddommelige Iris tog sig vel paa
at bringe mig Svar og Du min Christiane tager Dig vist paa
at skrive mig eet
Farvel Du elskværdige Glut! O at jeg kunde — nei det
var et afskyeligt nederdrægtigt Ønske, som jeg skammer mig
ved at sige, dog siden jeg skal være oprigtig mod Dig, mit
Ønske var: Gid jeg kunde trykke Dig fordærvet i mine
Arme! Gid Du var nærværende at Din søde lille Haand
kunne straffe mig med det stærkeste Ørfigen, Du kunde
give mig, jeg vilde ansee det for et kjelent Klap — og —
kiender jeg Din Ømhed og Overbærelse, det blev vel heller
ikke andet.
God Nat, søde Pige.
Din
Øhlenslæger.

XIX.
D. 17. Julii Aften Kl. 111/,.

Min evig elskede Pige!
I dette Øjeblik kommer jeg fra en Spadseretour eller ret
tere sagt en Sværmetour. Lad mig fortælle Dig, hvorledes
denne Aften er svundet for mig og lad det bevise Dig —
dog Du er overbeviist, det veed jeg, men lad det blot være
et lille Bidrag til at beskrive den inderlige, usigelige Kjerlig*
hed, hvormed mit Hjerte brænder for Dig. Kl. henimod 9
stod jeg ved Uhret hjemme hos min Vertinde og ventede
og ventede, at det dog snart maatte være Tid at gaae igjen*
nem Nørregade. Tiden kom og jeg gik. Du var ikke i Vin*
duet; søde elskelige Pige, jeg veed med urokkelig Vished at
Du var undskyldt, thi jeg veed, jeg har den meest inderlige
Overbevisning om at Du elsker mig usigelig høit. Du var
der ikke, det satte mig i en tungsindig Stemning. Jeg tænkte
paa den forrige Aftens usigelige himmelske Lyksalighed, Hen*
rykkelse! kunde jeg da andet end være mismodig i Aften,
naar jeg følte hvad jeg maatte savne? Jeg gik tilbage ad
Volden for at kunde kaste et Blik ned i Din Have, om Du
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maaskee skulde være der. Nei. Min Mismod voxte. Jeg var
hjemme igjen, men min Sjel var spændt, den døde i Læng*
sel efter Dig. Jeg gik ud igjen, op ad Raadstuestræde. Men
nei. Jeg gik om ad Assistentshuset gjennem Magstræde for
at komme forbi Lindes igjen. Forgjeves. Jeg var atter ved
Nørregade. Jeg torde ikke gaae ligefrem af Frygt for at læg*
ges Mærke til. Jeg gik om ad Kalleboerne ned af den Gade,
der gaaer forbi Fruekirke gjennem Kannikstræde. Jeg stod
ved Volden. Nu kunde jeg igjen gaae gjennem Nørregade.
Det var som om jeg kom tilbage fra før. Du var endnu ikke
i Dit Vindue og en Taare stod i mit Øje. »Maaskee møder
Du hende« — tænkte jeg og dette Haab oplivede mig, nu
mødte jeg Dig hundrede Gange; hver qvindlig Skabning
jeg saae langt fra, tryllede min Fantasie til Dig, men jeg blev
hundrede Gange bedraget og ved Enden af Nørregade var
jeg hundrede Gange veemodsfuldere end før. Nu maatte jeg
see Dig. Du var ikke hjemme, ellers havde Du været i Vin*
duet, Du var ikke hos Lindes, saa havde jeg mødt Dig i
Raadhuusstræde. Mon Du ikke skulde være hos Rahbeks ?
Igaar blev Du jo forhindret fra at være der. Ja, der var Du
vist. Din Søster havde vist bedet Dig komme derud. Nu gik
jeg ud af Porten om ad gamle Kongevei og sværmede og
græd og tænkte paa Dig. Ved St. Jørgens Søe tænkte jeg paa
de mørke Vinternætter naar Stjernerne gnistrede som Snee*
funker og alting frøs uden vi, slyngede i hinandens Arme.
Favn mod Favn stode vi og stirrede hen over den frosne
Flade, som Maanen oplyste. Alting taug, ingen Lyd hørtes
uden vore Kjerligheds Suk og den dybe høitidelige Gungen
under Isen. Jeg var allerede paa Landevejen, men saae ingen
Elskte, jeg sad paa den Bænk, som saa sødt og veemodigt
minder om vor Kjerligheds første fagre Dag, men jeg saae
ikke min Elskte. Endelig stod jeg ved Porten til Bakkehuus
Aleen, trykkede tre Kys paa Laasen jeg igaar holdt, da Du
stial Dig til at trykke et Kys paa min Haand, og iilede nu
veemodig hjem. At skrive Dig til var i Aften min eneste Trøst.
See nu har jeg ogsaa trøstet mig.
God Nat Engel! Himlens og Jordens store og vise Gud,
som skabte Dig i sit fuldkomne Billede, styrke og opholde
15*
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Dig. Sov sødt og drøm Dig i Din elskede Øhlenslægers
Arme. God Nat ædle, fortræffelige Pige. Min Skytsaand, mit
Alt!
Din brændende til Døden troe i Graven elskende
A. Øhlenslæger.

Tusinde, tusinde Kys ledsager dette Brev!
d. 18. Julii Kl. 10.

Jeg kommer fra Frederiksberg. Har været der i Eftermid*
dag. Fik intet af Lysters Kunster at see formedelst den uhyre
Folkemængde. Viel Annehmlichkeits Datter var hos min Sø*
ster. Jeg kom til at gaae et lille Stykke med hende alene og
fandt hende ret artig. Jeg roste hende for min Søster. Hun
kunde ikke lide hende, men gav sig til at berømme en vis
Christiane Heger af alle Kræfter. Jeg blev vred paa min
Syster. Frue Rahbek gik forbi vore Vinduer; bad min Søster
og mig snart at komme til sig. Vi komme kanskee paa Søn*
dag. Kommer Du min Elskede? Det er Aarsagen til mit lille
Efterbrev. God Nat! Hvad Kyssen angaaer kan Du multipli*
sere ovenstaaende et Par Bilioner Gange. Sov vel Du nyde*
lige søde Glut!
Din
Øhlenslæger.

XX.

Den 28. Julii 1800.
Med Taareblik, med Veemod i mit Bryst,
jeg Harpen tog ved Dagens Morgenrøde,
thi hen i salig Fryd mit Hjerte døde
ved Mindet om sin Lyst.

»Dag!« — tænkte jeg — »paa hvilken Almagts Bliv
stolt dannede af Støv det bedste Hjerte,
hvis ømme Kjerlighed mig elske lærte
et koldt og usselt Liv!«
»Dag« — tænkte jeg — »paa hvilken Almagts Raab
af sorten Muld fremtryllede et Øye,
hvis Ild har hævet mig til ham, den Høje!
og til et evigt Haab.«
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»Der smiled første Gang til Dydens Møe,
som, øm og ædel blev mit Hjerte givet,
hun i hvis Favn jeg froe vil nyde Livet
og smilende vil døe.«
»En ædel Qyad jeg ømt vil offre Dig!
uvante Strenge! spænder Eder; bæver
høit, som den Glæde der mit Hjerte hæver
og sødt henriver mig!«
Saa raabte jeg, og rørt jeg Harpen tog
og lod min Haand ad gyldne Strenge glide
og tænkte paa Din Kjerlighed, Du Blide
og varm jeg Harpen slog!

Og vildt og
sig høit paa
men lavt og
uædel

inderligt mit Hjerte svang
Følelsens azurne Vinge
kraftløs monne Harpen klinge
var min Sang!

Forgieves greb min ubevante Haand
at finde Lyd, som kraftig kunde sige
hvor høit Din Kjerlighed, Du ædle Pige
opsvingede min Aand.

Jeg satte Harpen hen, saa sørgelig;
den lave Sang, som trætter og som kjøler
som ei udtrykker høit hvad Hjertet føler
bør aldrig hæve sig.
Og taus og mørk og modløs sank jeg ned
og spurgte med et veemodblandet Øye:
Hvi gav Du mig ei Kraft, o Evighøye
at prise Kjerlighed?

»O aldrig tænkte jeg ved Harpens Lyd
at tvinge kold Beundring af min Lige
jeg vilde tolke kun den ømme Pige,
min Salighed, min Fryd.«

Da blev jeg vaer en ung og fager Mand;
med Pensel i sin Haand han længe skued’
i Østen hen, hvor Morgensolen lued’
ned i den gyldne Strand.
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Og ofte saae jeg ham at male ned;
men svage var hans Træk og uden Lykke
da raabte han med Fryd »Hvad kan udtrykke
Natur Din Herlighed

Og over Fjeld jeg hørte Echos Lyd
og gjennem unge Roser Zefir tale:
»Natur Dit sande Liv kan ingen male!«
»O mindre Elskovs Fryd!«

»O mindre Elskovs Fryd!« gjentog mit Bryst
og glad jeg skyndte mig til Den, som lærte
mit mørke, svage, uerfarne Hjerte
at kjende denne Lyst
Vel Christiane faar Du ingen Sang
paa denne kjere Dag, men elskte Pige!
stem i med mig: »For Kjerlighed maa vige
den bedste Harpes Klang!«
Din Øhlenslæger.

XXL
Nei Christiane,
jeg bliver da alt lykkeligere og lykkeligere! Du troede nok
at mit Nei var en Benægtelse? Ha ha! Det var kun for at
sætte Dig i en lille Skræk. Der kan Du see hvilken imper*
tinent indbildsk Knægt jeg er. Men hvor kan jeg ogsaa andet
end blive indbildsk naar saadan en Pige elsker mig som Du.
Jeg maa til Svar paa Dit Spørgsmaal sige, at om end alle
Elementer satte sig derimod, saa var jeg en ussel søvnig
nederdrægtig Krabat om jeg ikke satte min Lyksalighed i at
komme.
Du er den sødeste Tøs der kan gaa i to gule Saffians Skoe.
Afskeedkysset, det søde, lange stjaalne Afskeedskys bræm
der endnu paa mine Læber. Du gjorde meget rigtigt i at
blæse Lyset ud! Hvor den uraniske Kjerlighed brænder, maa
saadan en ussel Praas som havde prostitueret sig ved at lyse
søvnigt over Rødspetterne i Aftes ikke understaae sig at
brænde.
Jeg veed ikke om Du kan læse mine Vittigheder, thi jeg
føler, at jeg skriver forbandet gemeent, men det kommer af
at Portnerkonen sidder paa min Skidentøiskasse og venter
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Svar med. Jeg maae altsaa holde op at sladdre med min søde
Tøs.
Du seer hvor glad og overgiven jeg er
Det er Virkninger af lyksalig Kjerlighed.
Hils Din Fader og siig ham at han er den sødeste meest
vel velsignede, gode, rare, fortræffelige, ypperligste Mand jeg
i mine Levedage har kjendt.
Her er en Vise med. Den staaer bedre end dette Brev, for
at rose og laste mig selv paa eengang.
Farvel
Din
Øhlenslæger.

XXII.
[o. 20. Sept. 1800].

Søde, elskværdige Pige!
Med dette lille Brev følger først .... oh, behøver jeg da
virkelig at sige Christiane hvad der følger? Nei hun veed
det heel vel, og min Indbildningskraft seer hendes skjønne
Læber smile. Du veed altsaa hvad der følger først, min
Elskte I
Dernæst følger for det andet .... oh, behøver jeg da
virkelig at sige Dig endogsaa det. Du seer et Stykke Papir
bemalet med mine Kragetæer indlagt i Billetten og Du gjeb
ter strax at det er — en Vise til den bevidste Melodie! Du
har gjettet ganske rigtigt. Nu staaer kun tilbage, at Du og
Din ædle Veninde |: Mad. Drevsen : | vil dømme rigtigt; det
vil sige: lade være at dømme men see igjennem Fingre, og
igjennem smukke Fingre er det jo endogsaa ganske moersomt
at see. Jeg troede at denne lille naive Melodie fordrede en
lille naiv Bagatel — og Visen blev til i Hast |: see alle Dine
Breve : |
Din Broder, Anders Sandøe Ørsted og jeg var ude hos
Paablikom i Aftes. Jeg maae ellers erindre at han igaar Aftes
nævnte Ordet Publikum ganske rigtigt.
Jeg skylder Dig endnu den Efterretning at jeg har faaet et
Indfald, som jeg søger at sætte i Værk. Du veed Jens Bagger
sen reiser snart til Paris for — maaskee aldrig at komme igjen
mere. Jeg vil foreslaa i Dreiers Klub at man inbyde ham til
et Aftensmaaltiid og tager høitidelig Afsked med ham. Vel
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er han ikke længer Medlem i Klubben, men han har været
en af de ældste; og Danmarks største nulevende Digter for*
tjener sandelig dog i det mindste saa megen Udmærkelse.
Jeg havde nær faaet det Indfald at gaae ud til Drevsens
igaar. Jeg betænkte mig igjen.
Farvel bedste Pige
Din
A. Øhlenschlæger.

XXIII.
Englehulde Pige!
Jeg havde først givet Portnersken mundtligt Svar, men saa
tænkte jeg en lille Seddel fra Din Øhlenslæger vilde ikke
være Dig uvelkommen især i den Stemning Du var da Du
skrev til mig Du stakkels Pige. Jeg kommer til Middag.
Aligevel vil jeg dog skrive lidt om hin Sag, da det vel er
meget vemodigt at vi ikke kommer til at tale ene sammen.
Skulde Du vel troe, at da jeg læste Din Drøm, fik jeg to
ganske modsatte Følelser. Først overrumplede Billedet af
denne Farverdreng |: som jeg kiender speciel : mig saa me*
get, det kom mig saa løierligt for at han kunde sige Dig det,
at jeg maatte lee. Da jeg siden tænkte — eller strax derpaa
tænkte paa min velsignede Piges Melankolie, saa er det jo
naturligt, Engel, at der kom mig et Par Taarer i Øjet. Jeg
elsker Dig til Døden. Lad den simple, men inderlige For*
sikkring trøste Dig i ethvert Uheld der kan ramme os.
Du skal blive min. Lad det altid være Din Glæde, som
det er min.
At jeg ikke kommer til Din Fader gode Christiane er natur*
ligt. Ofte kom jeg der, saa aldrig, thi han har jo aldrig bedet
mig komme, undtagen ved enkelte Leiligheder, og de Gange
jeg har været havde næsten allerede været for mange, dersom
min Kjerlighed til Dig ikke stod høit over min Delikatesse.
At jeg nu ikke kommer der vil jeg oprigtig tilstaae er fordi
jeg føler Uvillie for ham. Ikke fordi han afbrød vore søde
uforglemmelige Sammenkomster, oh nei! man maa jo rette
sig efter den kolde Verden. Det var faderligt — maaskee ret!
Jeg har Styrke til at taale det, jeg kan undvære Glæde og
lindres ved Haab. Men Maaden, hvorpaa han har gjort det
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maa jeg først vide, maa jeg vide Christiane. Troer Du ikke
han formoder at Du allerede har sagt mig alt. Dersom nu
min Tone til ham var smigrende, særdeles forekommende
som sædvanlig, kunde han ikke da troe at jeg var et Kryb,
som taalte alt. Det maa Du sige mig min Elsktel Farvel, jeg
kommer til Middag.
Din
D. 19. Octbr. 1800.
A. Øhlenslæger.

XXIV.
Bedste Pige
Indlagte Brev skrev jeg i Mandags. Jeg var ikke hjemme
da Dit kjere Brev kom, kunde altsaa ikke sende Dig det.
Jeg var i slet Humør, da jeg skrev det som Du vil kunne
see. Nu er jeg glad. Min Pige er frisk, hun holder i Dag
sin Kirkegang, bør jeg da ikke være glad? Svar mig Du
Søde! Christiane kunde Du! kunde Du komme ud til Fre*
deriksberg inden Thorsdag, saa kommer Hofpakket! kunde
Du — jeg vilde saa gjerne have Dig paa Slottet. Saa kunde
vi seile i Kanalen. Saa kunde Du drikke Thee med min
Syster og mig i vort nysselige lille Havelysthus. Kunde Du!
men Du kan vel ikke og Du maa vel ikke, og saa skal Du
min Sjel heller ikke. Du skal tage Din Sundhed iagt, skal
Du! Jeg holder for meget af min søde velsignede Tøs. Gud
bevares! tør jeg skrive et saa uartigt Ord! Sige det gaaer
nok an? saa kan Du dog straffe mig med et Kys — men
skrive! men jeg lader det komme an derpaa. At Pennen er
slet, at Papiret er ubeskaaret er min Stuepiges Skyld. Hun
har nylig gjort mit Værelse ordentligt, som hun kalder det,
men det er aldrig mere, uordentligt end da; thi hun stopper
alting i Skuffer og Leddiker, naar det kun ikke forarger Øjet,
tænker hun, saa er der ordentligt. Jeg kan hverken finde min
Pennekniv eller Papirsax, hvorfor Du paa et Stykke ube*
skaaret Papir maa tage en unødvendig Forsikkring (haaber
jeg) at Du besidder Din Øhlenslægers Hjerte ubeskaaret.
lev vel I : som Høst siger : |
Jeg vilde gjerne skrive Datum, men jeg har ingen Alma*
nak. Jeg vil dog vove at skrive 1800. det skriver vi jo om
jeg ikke irrer.
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XXV.

Bedste, gode Pige!
Det er to Dage siden jeg saae Dig, længer kan jeg ikke lade
være at underholde mig med min Christiane. Skjebnen næg*
ter mig det mundtlig, altsaa griber jeg til vor gamle Trøst.
Ja, min elskte Pige, herefterdags maa Du ofte skrive mig til;
jeg skal vist ikke være forsømmelig. Komme til Dig kan og
vil jeg ikke. Den sidste fatale Scene med Din Fader, kræn*
kede min Delikatesse og Følelse for Ære saa meget, at jeg
heller vil undvære Din daglige Omgang end sætte mig ud
for en saadan igien. Forresten veed Gud, at jeg ikke har det
mindste imod min Piges Fader, jeg agter, jeg ærer, jeg elsker
ham endogsaa for sine mange andre fortræffelige Egenskabers
Skyld; men han er mig ikke jevn, oprigtig og godlidende
nok. Dersom han syntes at jeg kom for ofte til Dig, at vi
(efter hans Udtryk) hang for meget i hinanden, saa kunde
han jo faderlig og godlidende sagt mig det, paa en ukræn*
kende Maade. Jeg vilde aldrig taget ham det ilde op naar
han havde sagt: »Øhlenslæger! De er for meget hos Chri*
stiane, jeg frygter for at De spilder Deres Tid!« Jeg vilde da
have glemt, at han giorde mig uret og blot seet den vel*
menende Raadgiver i ham.
Men lad saa være: Was geschehen ist, ist geschehen, at
jeg er kommet til Dig, er jo meget naturligt og at jeg i de
sidste Dage kom der saa meget, var jo Havearbeidets Skyld.
Naar jeg nu sidder og læser i Nørregaards tørre private
Ret, saa tænker jeg: Det er jo for Din Pige, og saa gaaer
det. Jeg er altid hjemme til Kl. 11 om Formiddag, da jeg
skal til Ørsted. Om Aftenen Kl. 6, naar mit Arbeide er fær*
digt, gaaer jeg gierne til Frederiksberg, hvor jeg er i det Øje*
blik, jeg tilskriver Dig dette. Naar Du eengang gaaer ud til
Rahbeks, gode Christiane, saa lad mig det vide.
Det forstaaer sig — at miste Din Omgang er haart, men
lad saa være. Jeg tænker vi elske begge uegennyttigt nok til
at forsage hvad der skaffer Krænkelser, og brændende nok,
saa vi ikke behøve at see hinanden virkelig, for bestandig
at see hinanden.
Dersom Du spørger, om jeg da slet ikke vil komme mere,
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saa er mit Svar: Hvergang Din Fader udtrykkelig beder mig
komme; ellers ikke.
Naar jeg nu kommer hiem i Aften, saa tager jeg den blaae
Kornblomstkrands frem, Du gav mig paa vor Kjerligheds
Morgen. Saa kysser jeg den og mine andre Helligdomme,
ligesom i Aftes, og saa troer jeg at kysse Dig.
Lev vel søde kjere Pige!
Din
Øhlenslæger.
Vær for alting ved godt Mod!

Dette Brev skrev jeg i Onsdags, men da jeg fik at vide,
at Du var paa Springforbi gjemte jeg det til i Dag. Du har
havt megen Regn derude, ligesom sidst. Hils de gode Drew*
sen og lev fornøjet, Karl var hos mig i Aftes og sagde Du
havde skrevet ham til. Hvorfor fik jeg ikke ogsaa et lille
Brev slemme Pige! Lev vel. Det skal være Dig tilgivet.

1801
XXVI.

[1801, 8. Juni].

Gode Christiane!
Bliv ikke vred forl^i Du intet Brev fik i gaar. Jeg havde
skrevet Øllets Lovsang a£ og lagt den i et Papir hvori der
stod: »Jeg er halv bange for at denne Sang ikke kommer
tidsnok til Urtekræmmeren, der er mange Poeter som frygte
for det modsatte.« Ulykkeligviis husker jeg nu at det er en
Hørkræmmer, hvor Brevet skal aflægges, altsaa er jo hele
min rare Vittighed forspildt. Her er da Øllets forlangte Lov*
sang. Jeg var først færdig med Afskrivningen Kl. 12 J/3 i Gaar,
det kunde altsaa ikke gavne at bringe ham den. Især da jeg
havde Lyst til at skrive Dig lidt mere til end det Par Urte*
kræmmerlinier. Det blæser og stormer i disse Dage, er koldt!
Jeg var efter gammel Sædvane lidt melankolsk igaar. Dersom
det kan interessere min gode Pige saa vil jeg skrive nogle
Linier af jeg kastede hen i Aftes og dedicerede Dig:
Tre forskiellige Glæder har tilsmilt mig paa Jorden:
Barndoms stille milde ubekymrede Fryd,
sønlig Kjerlighed i Moderens hellige Arme,
Elskov og Din rene rosensmilende Lyst!
Snart den første svandt, kommer aldrig tilbage
Blidt med Oldingens Sølvhaar vist erindrer jeg den
Modnere blev min Aand! Da følte jeg elskede Moder!
hvo der havde giort min Barndom smilende skjøn.
og jeg favned Dig med mine bævende Arme
svor at lønne Dig med værdig glædefuld Daad!
Moder thi Du gav mig hvad jeg eier paa Jorden
Villie til det Gode! Varme for Skjønhed og Dyd.
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Ak! da smilte Du saa huldt og blegned og døde;
hist det simple Kors alt hælder over Din Grav.
Bittert er mit Savn! dog Elskov dræbte min Smerte
Christiane da Du trylled den i mit Bryst
svinder eengang den-------- ! da staar jeg — Vandrer i Ørken!
træt a£ Qyal og takker Støvet, som hvirvler mig ind!

Lev nu vel min Elskede Pige! Du som kan omtrylle mig
den arabiske Sandørken til et Paradiis, og Du som kunde
omtrylle mig et Paradiis til den arabiske Sandørk. Hils den
kjere gode Tante ret hiertelig. Rahbek fortalte mig at Til*
skueren for i Dag kommer iblant andet til at indeholde det
forventede Digt.
Farvel!
Din Øhlenslæger.
Du kunde maaskee have Lyst til at læse Baggesens, eller
om Du saa vil Daggesens Brev til mig, her er det; forvar
det vel!

Øllets Lovsang,
Braga Du gamle fra Hedenold! smiil fra Din Throne
smiil fra det høieste Sneefield. Skandiens Zone
gyd i mit Hierte den Ild, som opfunkler Dit Øie
Evige! Høie!
Kald Dig o mægtige Asa de henfarne Dage
skiønne paa Skialdfantasiernes Vinger tilbage
Da Du blandt skinnende Brynier og Sværde saa skarpe
rørte din Harpe.

Mind Dig den Tid da Valkyrien venlig Dig rakte
styrkende Horn, som Din Aand til Besielelse vakte
o da afvexled Din Harpe med Nordhavets Brusen
Vestvindens Susen.
Hvad der opglødede Gudernes Bryst vil jeg siunge
Slåer mine Strenge og veiled min stammende Tunge
o Du besieler mig alt Du opfunkler mit Øje
Tak skee Dig Høje!
Trofaste sunde, ærværdige Drik Du fornemme
denne Henrykkelse Braga har lagt i min Stemme
Du som saa herligt med Sundhed og Styrke belønner
Skandiens Sønner.

206
Sandrue Humle! hist seer jeg hvor kraftig Du trænger
ærlige Bryst mod de faste og kneisende Stænger
vintergrøn er Du som Venskab Du kraftig kan male
uden at prale.
Billed Du er paa det værdige Venskab i Norden
det som er lige bestandig i Solskin og Torden
saadan staar Vennen hos Vennen naar broderlig Varme
slynger hans Arme.

Prægtige Guldhav, som bølger for viftende Vinde
lad over vuggende Flade min Hymne hensende
Svulmende Ax! som betegner vort Dannemarks Grøde
straal mig i møde.

Thi det er Marven af Dig, som kan Guldhornet klæbe
styrkende, nærende fast til den tørstige Læbe
og det er Dig, som opspænder de nordiske Sener
alt Du forener.
Men hvo er du, som bedøver min lydende Stemme?
styrtende Biergfos! Kan intet din Rasenhed hemme
vild som den fraadende Bersærk med knusende Arme
høres Du larme!
Dog — o hvad dræbte min Tanke — o klare Krystaller!
sprudler og skinner med Farven af tusind Metaller
selv kan I tone den Priis som de Strenge her lyde
ikke kan yde.

Thi af de sølvklare Bølger som vældigt sig tumle
mellem Guldagerens Ax den blomstrende Humle
fremsprang i straalende Horn jo den herlige Væde
Gudernes Glæde!
Gudernes Glæde, o længe du Cimbrene fryde
Nordiske Nektar hør festligen Harperne lyde
Siunger I nordiske Sønner, vor jublende Stemme
Valhal fornemme.

Vandet skal Sundhedens blomstrende Rose beskierme
Maltet gier Styrke naar Fiender dristigt sig nærme
Humlen er Venskabets Urt, der forener vort Norden
rædsomt for Jorden!
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XXVII.

Søde Pige!
Saa kan jeg da nu igien tale et Par Ord med min Chri*
stiane. O, det er mig saa kiert. Tak for sidst vi talede sam*
men og tak for sidst Du skrev mig til og lod mig vide Din
Udvandring.
Er Steffen derinde endnu? Jeg kan ikke ret begribe, hvor*
ledes det Stalbroderskab gik til.
Nu er Du mig da atter nærmere! Du husker nok mine
Fantasier i sidste Brev. Naar Du er længst borte fra mig er
Du mig nærmest. Nu er Du mig da ogsaa i enhver Hen*
seende nær; thi naar jeg vil kan jeg jo besøge Dig og det
skal jeg ogsaa ganske vist. Maaske kommer jeg paa Løverdag
Aften, eller ogsaa paa Søndag Morgen.
Det er mig rigtig meget kiert, min elskte Pige, at Du er
taget nogle Dage ud til den kiere Drevsenske Familie. Nu
morer hun sig dog, tænker jeg, nu spadserer hun og støier
og leer, kort forretter alt det hvorved hendes Sundhed og
Munterhed vinder. Nu venter hun ogsaa Dig! tænker jeg ved
mig selv, men det er vel kun en Indbildning. Ikke sandt?
O Christiane! gid Du altid laae paa Springforbi, jeg be*
søgte Dig da hver Søndag og tog altid den Overbevisning
med: Der er jeg velkommen! Der er hun glad! Tilstaae mig
Pige det var bedre end at sidde inde i Salen paa Nørregade
paa den lille Skammel ved Vinduet og sye og undertiden lade
det store tungsindige blaae Øje synke hen paa Vinduet lige
over for, naar Du tænker paa mig som ikke kommer. O, min
gode Christiane, naar jeg betænker hvortit Du med et tungt
Hierte der selv saa høiligen trænger til Opmuntring anstiller
Dig glad og overgiven for at tækkes Din meget kolde og
lunefulde Fader, da stiger mit Hierte høit af Agtelse for
Datteren, som det alt for længst er steget af Kierlighed til
Pigen. Bliv ikke melankolsk fordi jeg er det. Jeg vilde gierne
skiule det, men det kan jeg ikke og det veed jeg ogsaa Du
ønsker ikke jeg skal.
Paa Søndag er jeg hos Dig! saa er jeg glad. Hils alle gode
Venner. Især Tante, som jeg holder overmaade meget af, fordi
jeg veed hun er en af Dine kiereste Veninder og fordi det
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er en meget elskværdig Kone. Jeg skal hilse meget flittig fra
en lille Kat som ligger i Gaarden hos Mad. Møller, item to
smaae Puddelhvalpe. Herre Jøssis naar jeg tænker paa alle
de Katte der er til i denne Verden, saa bliver jeg reent gal
og bandsat*).
Jeg beder desuden meget flittig at hilse PEERLÆR fra
hans indtil Døden troe Ven.
Dig selv kiære Pige hilser jeg fra den overmaade brave
Harboe hos Arveprindsen, han var hos mig i dette Øieblik
og bad mig hilse Dig.
Lev vel! Kiere søde Tøs
Din
Øhlenslæger.
*) Dette maa læses med Kattedialekt, naar det skal giøre Indtryk paa
Kattefølelsen.

XXVIII.
Liebstes Mädchen!
Dass sag ich rein aus, dass wenn die Katzenkillingen län*
ger leben soll, so komme ich nimmermehr auf Springforbei.
Willst Du nicht die Güthe haben zu drehen ihre Hälse um,
ich werde nicht ruhig sein ehe sie verschieden sind. Den dass
ist ja eine Schmach und eine Schande, dass solches Teufels*
zeug mir in Unruhe setzen soll. Wenn sie aber bei der Tod
abgegangen sind, so ist meine Rache abgekühlt und ich er*
laube gern, dass sie mit allen gebräuchlichen Ceremonien zu
Erde bestattet werden.
Seer Du det har jeg skrevet paa et fremmed Sprog fordi
Kattene ikke skal forstaa det und uns mit der Leimstang lau*
fen lassen.
Hvordan jeg lever. Jeg lever exellent, Det vil sige jeg lever
pine død skidt, miserabelt!
Hvor kan man andet mellem Bøger og Tobak
blandt det fordømte Kiøbenhavnske Pak.
Vil jeg gaae — da nødes mine Been
at vandre langs med rygende Rendesteen.
Vil jeg aande, da aander jeg Brændevins Damp
vil jeg see, da skuer jeg Hør og Hamp
og Kræmmersvende og Vise Kiellinger
og Feieskarn og Æbleskrællinger.
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Vil jeg høre da skriges om Dagens Helte
som løb fra Slaget da hist det gieldte.
Gid jeg var døv og gid jeg var blind.
At lugte falder mig aldrig ind!
Vil-jeg føle — Du store milde Gud
da griner mig hele Byen ud.
En herlig Stad, saa fuld af Heste
næst Helvede ér det den allerbedste.
O Pige kunde jeg fra Kiøbenhavn
udile i Din og Naturens Favn
da skulde saa blidt, saa saare fage
henrinde mit Livs snart talte Dage.
Hist! hvor mod grønne frugtbare Strande
frembølger Havets raskbølgende Vande
Hvor Naturen i Sielen med blid Magie
ind tryller hele sin Harmonie.
Hvor Fuglen qviddrer sin muntre Sang
hvor Luften hensuser over Mark og Vang,
Hvor Bækken risler saa sølvklar, rolig
hvor Lunden vinker saa huld fortrolig.
Hvor Blomsternes milde balsamiske Duft
bølger om i den sunde rene Luft.
Hvor Frugten saa smilende venlig rød
svulmer frem bag Bladene saftig og sød,
Hvor man seer — o Himmel — den store Sphære
hvis Bølger, hvis Blomster, hvis Bakker, hvis Straae,
hvis Soel og hvis Maane, hvis himmelske Blaae
vidner høit om Skaberens himmelske Ære!

Der var godt at være! Ikke sandt?
Smilende skulde vort Liv henrinde i Kierlighed, mellem
Blomster og Træer og Bække og Fugle og Æther, i en Hytte
i Dalens Skiød ved Bredden af en Kilde. Smilende! Og naar
da engang nogle af vore Ungdomsvenner af en Hændelse
kom ud paa Landet, hvor vi havde boet og besaae Kirken,
som var saa lille og simpel, og hvor man havde lagt et Tvær*
træe til Storkens hellige Rede, da kom der maaskee et Par
Taarer i deres Øie, naar det sank ned paa den kølige Kirke*
gaard og fandt vore Navne halv udslettede af Regnen paa
det forfaldne Kors, bag en tyk ubeskaaren Rosenhække.
Ak vilde da vor Ven sige: See de hviler der Arm i Arm.
Arm i Arm vandrede de smilende i Livet. De var vist lykke*
lige. Nu ere de borte, glemte! En venskabelig Haand har
Gemt og Glemt. II.

14
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plantet en Rose paa deres Grav. Men det er længe siden!
See hvor vild den slynger' sig om det hældende Kors. Chri*
stiane! vil han saa tænke! Kan Du ikke stige op paa en blid
Foraarsdag og beskiere Rosen, det var jo dit kiere Arbeide
i Din skiønne Vaars svundne Dage.
Pige! Pige! jeg begeistres! Jeg føler Gud og Dig og Kier*
lighed og Ufuldkommenhed og Død!
Viis ingen dette Brev man vilde maaske kalde mit Hiertes
fulde Udbrud Sværmerie.
Lev vel Elskede.
Din Øhlenslæger.

XXIX.

Kiere gode Pige!
Jeg skriver Dig til fra Fredensborg, hvor jeg nu har været
paa fierde Dag og moret mig saa meget som en fortryllende
Egn og meget forekommende Folks Omgang kunde bidrage
dertil.
At min Glæde ligesaa lidet der, som nogetsteds hvor Du
ikke er, har nogen sand Gehalt, det veed min Christiane, det
behøver jeg vist ikke at forsikkre hende.
Med alt det, at jeg nu er længer fra Dig end i Byen, hol*
der jeg endogsaa fra den Side af Fredensborg. Her kommer
det mig for, at det kun er 5 Miil, der adskiller os; naar de
var indhentede, tænker jeg, saa laae jeg i hendes Arme.
I Byen derimod lever jeg som Ixion, eller hvad han heed,
som havde Vandet lige for sine Læber uden at kunde nyde
det. Jeg er altid i Nærheden af Dig og dog er vi skilt ad.
Jeg har giort et Par Toure ud paa Esrumssøe og Du kan
ikke troe, gode Pige! i hvilken vemodig underlig Stemning
det satte mig. Naturligviis maatte Ideeassociationen virke over*
maade meget til at bringe mig den gode Peer Heger i Minde.
Hans Bekiendtskab gjorde jeg her; og ved ham lærte jeg at
kiende Dig; maa jeg da ikke elske Fredensborg? Rosing gik
igaar Aftes ud at skyde Vildænder ved Roses Teglbrænderie,
jeg gik imidlertid i den herlige Egn og betragtede den dei*
lige Aftenrøde, hvis brandgule Skin glimtede giennem de
enkelt adspredte Træer, mens en lang stor rosenfarvet Skye
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fuldendte Maleriet oven til. Naar man ser paa Aftenrøden
og Roser, blusser Kierligheden altid med fornyet Kraft. Jeg
ønskede Dig i mine Arme. Under Veemodighedens Betragt*
ning svandt Aftenrøden hen til et koldt Violet. Kun deri er
den sande Kierlighed forskiellig fra den, at den aldrig bliver
kold. Kierlighed er en evig blomstrende Rose, en evig glø*
dende Purpurskye. Selv i Alderdommen visner Kierligheds*
rosen ikke; den bliver hvid, men der er stor Forskiel paa en
hvid og paa en visnet Rose.
I Morgen troer jeg Rosing taer til Strandmøllen. Er Lei*
ligheden saaledes, at jeg kan komme med, som jeg formoder,
saa besøger jeg dem paa Springforbi og gaaer derfra til Kiø*
benhavn.
Dersom det traf sig saa heldigt, at min Pige kom med sin
Fader der ud i Morgen? Dog det giør det vel ikke.
Farvel. Snart flyver jeg i Dine Arme.
Din A. Øhlenslæger.

XXX.

Gode, søde Pige!
Jeg længes saa uendeligt efter min Christiane, ønsker saa
varmt at trykke den skjønne yndige Glut til mit Bryst, presse
min Mund paa hendes Rosenlæber, omslynges af hendes runde
hvide Arme. Der brænder desværre intet Huus af hver Nat,
giorde der det kunde vi endda giøre os Haab om at see
hinanden. Jeg kiører desværre ikke hver Dag med Din Fader
til Springforbi; giorde jeg det kunde vi endda giøre os Haab
om at see hinanden. Skal jeg da ikke see Dig søde Pige før*
end paa Søndag! Veed min Christiane vel at jeg har et lille
simpelt Indfald: Hvad om hun gik ud at besøge sin gode
Søster paa Bakkehuset i Eftermiddag! Intet var da naturligere
end at hendes troe inderlig elskende Øhlenslæger kom i Aften
og hentede hende til Byen? I Morgen skal vi exercere, i
Overmorgen er det Søndag! Send mig Svar ved Karl, Du
Englepige! i Eftermiddag, naar han har spiist. Farvel! Tusinde
brændende Kys, tusinde krystende Favntag! Vel at Du ikke
befinder Dig i mine Arme i dette Øjeblik, Skielmsmester, Du
14*
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vilde ellers atter troe at jeg ansaae Dig for et Stykke Træe,
saa fast skulde jeg trykke den sødeste Pige til mit Bryst.
Din uforanderlige*) Øhlenslæger.
E. Sk. *) Nu vil Du vel
jeg er saa ufølsom at raillere
skrivt, Du sommetider har
endelig have skrivtligt Svar

aldrig skrive mig til oftere fordi
med denne søde velmente Under*
brugt! Giør ikke det, jeg maa
paa mit Brev.

[1801, 3. Juli].
XXXI.
For Alvor ei men kun for Skiers
jeg skriver Dig til paa Knyttevers.
I Hexameter jeg tænkte først
at slukke min poetiske Tørst
men da jeg pludselig kom i hu
at Hexametret forbød mig Du
eengang der did vi skulde reise*)
hvor ingen høie Fielde kneise**)
saa betænkte jeg mig igien
at kaste sligt paa Papiret hen.

I Onsdags var jeg ude paa
Frederiksdal og der Frue Brun jeg saae
Frue Brun er hellig Død og Krone
en ret fortræff’lig velsignet Kone
jeg tænkte det var en gammel Kielling
som maatte for Tænder æde Velling
et affekteret Skabilkenhoved
Jeg bedrog mig Gud være loved!
Hun er saa dannis og ynderig
at over hende jeg glemte Dig!
Dog kun en ganske liden Stund
det bevidner jeg med Haand og Mund.
Min kjere gode Christiane
jeg er kjed af at bære den dumme Fane
I Morgen dog bliver jeg frie og frank
saa skal hele Armeen trække blank
og vise sig i fuld Mondour.
*) See et gammelt Brev. *♦) See Tilskueren.
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Seer Du da jeg dog nu er frie
saa gaar jeg i Morgen Aften til Springforbi
og ligger der hos Drevsens om Natten
(: jeg skal hilse meget flittig fra Katten :)
De tage vel ikke fortrydeligt op
at huse een Nat min trætte Krop.

I Morgen venter jeg Brev fra Dig
hvori Du fortæller omstændelig
om Du bliver derude Lørdagen over
saalangt jeg ellers mig ikke vover.
Farvel og hils nu een og hver
Tante, Onkel, Krelse, Peer Lær!
Lev vel min søde Christiane Heger
Det ønsker Adamus Øhlenslæger,
Ammen
I Jesu velsignede Navn Ammen!

P. D. Bæst.

XXXII.

Kiere Christiane.
Her er Billetter. Var Pigen ikke kommen, saa havde jeg
selv bragt Dig dem. Hvorfor jeg ikke var hos Tante var rig*
tignok den tossede Siofnas Skyld, siig det til hende og und*
skyld mig det bedste Du har lært. Disse Dage ere ikke at
preferere for de herligste Sommerdage, dass will ich Dir zuge*
stehn. Din Hutvalker og Dine Udraabstegn raabe ikke ind
i mit Hierte, da det allerede er fuldt af de søde Følelser for
en smægtende og deilig Blondine, som jeg har faaet at vide
er een af Dine gamle Skolekammerater og som jeg har seet
flere Gange paa Comedien.
Jeg og mit Hierte synes at det er underligt at Du saa
sielden lader Dig see af mig, da det dog nu er nyttigst. Mad.
KalvigIII!!!!!!!
For min Ikkeforkiølelse skal blive sørget, for Høisang lige*
ledes.
Adieu mit søde Pindsvin
det ønsker Din indtil Døden votre trés humble Serviteur
Harleqvin Øhlenslæger.
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XXXIII.
Søde Christiane
Tak for Bøgerne Du gode kiere Tøs, men Du skulde faaet
endnu mere Tak, dersom Du havde givet hende en lille Sed*
del med, som jeg for sin Forretnings Skyld vilde kalde Iris,
dersom hun ikke for sit Udvortes Skyld fortiente at hedde
Medusa; eller — for at tale i nordisk mythologisk Stiil : som
jeg vilde kalde Fylla |: Freias Opvarterinde |: dersom hun ikke
fortiendte at hedde Angerbode :| en Troldqvinde, Lockes Hu?
strue :| Eller for at tale i vor egen Stiil, som jeg vilde kalde
Madam ..... ja hvad er det nu hun hedder! Slutterske,
dersom hun ikke allerede hedder Maren Portnerske.
Jeg havde for længe siden været oppe og foræret Dig en
anden Siofna, dersom Kristensen, eller rettere sagt K.s Bog*
binder var en impertinent Æsel. Af samme Grund har den
velsignede Mad. Drevsen ingen faaet endnu. Lev vel søde
Pige. Gid jeg vidste naar Du var solo, da skulde mit volo
ikke mankere hvad Komning angaaer. Hils Hutwalker.
Din indtil Døden troe og oprigtige amant og serviteur
A. Øhlenslæger
vates. litteratus. studios: juris
bel esprit, bon compagnon etc. etc.
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XXXIV.
Kiere Christiane!
Det glædede mig ret paa Dine Vegne, da jeg slog mit Øie
op i Morges og mærkede at Solen havde taget sine Spendeer
Beenklæder paa. Hvad er den vide Natur uden Sol? Det
samme som Natten uden Stierner, som Pigen uden Øine, som
Livet uden Kierlighed. »Som en Kiole uden Knapper!« vilde
Du vist meget malicieux falde ind, naar Du saae min Kiole,
thi Du er meget stærk i Anticlimaxer. Maaskee Du vilde
lagt til: »som Kierlighed uden Strømper,« men det kunde
ikke være nogen Skose til mig, thi Strømper har jeg Gud
være lovet, og i dem mangler der ingen Knapper.
Hvordan lever Du i Pibelandet? Eller for at vælge et mere
poetisk Navn comang vus obarde vus i Feelandet?
Jeg havde diable me ferme la porte megen Lyst til at see
mig om endnu engang i det velsignede Land, dersom det
ikke forsvinder snart.
Jeg har giort noget mere paa mit St. Hans Aften Spil. Det
er alvorligt og lyder saaledes:
Den vilde Støi nu lyder ikke længer
den store Sværm frem trænger ei i Støvet
hist under Egeløvet Kredsen sidder
imedens Fugleqvidder sine Toner
saa huldt i Skovens Kroner sammensmelter.
Den tunge Bølge velter sig mod Sandet
mens Purpurskier i Sandet mildt sig kruser
og sine dybe Ruser hist i Leiet
som tunge Dræt har veiet, Skaren bringer
paa Glædens snare Vinger hiem til Hytten.
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I Skovens Mørke Skytten og hans Hunde
gaaer giennem dunkle Lunde. Maanen titter
bag Skovens Stammegitter, i sin Lue.
Ad blege Himmelbue Kragen svæver
og Harpelyd sig dybt i Skoven hæver.
»Taus og ene, bleg og ene
sidder jeg blandt Bøgekroner,
ene paa de kolde Stene
toner Harpen Vemods toner.

Dysses ikke hen i Slummer
kielne Sangersker, som rørte
nys den blege Mand, hvis Kummer
dulmed da han eder hørte.

Kunde disse dunkle Lunde
lettere mit Hierte hæve
oh da skulde Harpen bæve
Glædeslyd som eders Munde.
Men det bløder og forsøder
i sin Smerte sødt sin Smerte
møder Anelser og føder
svage Haab, det arme Hierte!

Hvad er Nattens Stiernehimmel
naar ei Elskovs lyse Stierne
blinker venligt i det Fierne
i den blege Stiernevrimmel.
Hvad er Livet naar ei Livet
lifligt hen i Elskov svinder
hvad er Livet naar ei Livet
sødt i Favnetag forsvinder.

Aftenvind i Aftenrøden
som Naturens Taushed bryder
for mit Øre tungt det lyder
som det sidste Suk i Døden!

Den egne Versifikation vil ikke undgaa Dit opmærksomme
Øre. Adieux søde Pige. Hils Din . kiere Feefamilie fra Din
tro Studiosus juris
Adam.
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XXXV.
Min søde Siel!
som en lydig Træl
Du seer jeg ei forhaler,
hvad Du befaler
Tak for det Brev,
som Du i Søvne skrev
jeg er saa bevaagen
at skrive lysvaagen
Men det kommer af det,
forstaae mig ret
Du skrev da det lakked mod Aftenblund
jeg i den tidlige Morgenstund
som altid har Guld i Mund.
I Aften skal Emilia,
spille Rosalia
i Barberen fra Sévilla
(Læg Mærke til min Acut
allerkiereste Snut :)

Jeg vil i Parterre
om ikke værre
det hændte sig let,
jeg gik i Parket.
Du seer hvor deiligt jeg kan rime
hvis det formerer den Estime,
som af Dig
mod mig
ydet blier
saa spilder jeg hverken Pen eller Blæk eller Papir
Hils Madam Drevesen
fra Din Ven
Nu vil jeg om Feen digte
en Vise paa staaende Fod
hvis Du vil være saa god
mig ikke at svigte.

Der var engang en underlig Fee
mit hei und ho und heinonina
I Kiøbenhavn var hun sielden at see
in Frühlingszeit in Frühlingszeit
wenn Vögel singen weit und breit
Werr liebt, der liebt den Springverbeit
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Den Vise har jeg selv giort. Jeg har ogsaa giort een om
Atair.
Der blinker en lille Stierne
naar Natten falder ned
den blinker i det fierne
Ømhed og Kierlighed.

Den Stiernelil at have
det var en gylden Skat
thi bad om denne Gave
vor Jord baade Dag og Nat.

Gud Fader i Himmerige
som altid er saa god
skabte en lille Pige
af Haar og Melk og Blod.

Og da man Pigen skued
to Stierner for een man saae
som noget skielmske lued
i hendes Øjne blaae.

Om Natten naar Stiernen blinker
en himmelsk Sympatie
fra Jorden til Himlen vinker
sødt svindende Melodie.
Hvad Under at disse Flammer
paa Himmel blaa Firmament
Adagiospilleren rammer
som er saa vel bekiendt.

Disse Vers maa jeg paa staaende Fod ryste ud af mit
gamle Leverærme mens Holm venter, tag altsaa til Takke!
Din A. Øhlenslæger.
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XXXVI.
Kiereste Pige
Jeg fik Dit Brev for silde i gaar, at jeg ikke kunde svare
paa det og havde Tiden endogsaa tilladt det, saa troer jeg dog
neppe jeg havde skrevet. Jeg var deels alt for oprørt til at
kunne skrive, deels følte jeg at hvis jeg skrev, saa blev det
Lidenskabernes stærke Udbrud og jeg indsaa hvor omhygge*
lig jeg maatte vogte mig for at sende Dig et saadant Brev.
Din Siel maa beroliges og vogte sig for al Opblussen enten
det saa er af Glæde eller Smerte. Du kan sige med Werther,
Mein Hertz will Wiegengesang. Tillad mig derfor, ubeskrive*
lig kiere Pige! endnu noget at indslutte min Følelse og mine
Meninger hos mig selv, i min egen Barm. Jeg er Gud skee
Lov saa stærk, at jeg i det mindste kan bære dem til jeg
har Dig i mine Arme; men herefter længes jeg ogsaa usige*
ligt og med en Slags Ængstelighed; derfor kom ind til mig,
at mit spændte Bryst kan faae Lettelse ved Din Barm. Thi
jeg er saa nedslaaet -og saa ulykkelig.
Dit Brev giorde det samme Indtryk paa mig som den
uventede Lynildstraale, der bringer Døden; havde Du været
i mit Sted og følt hvad jeg følte, da var Du vist siunken til
Jorden. Jeg slap med en Smule Bedøvelse, lidt vild Latter
og en Beklemmelse, som fik Luft ved Næseblod. Gud vel*
signe den brave gamle Drevsen og hans Datter, som stod og
hialp Dig, da Du var i Nød. Gid jeg kunde hielpe dem
naar de lider i den sidste Kamp. Gud velsigne hver den,
som hialp til at formilde og berolige Din opbrusende Siel,
og Gud forlade den, som bidrog til at bringe den i Giering!
Din Øhlenslæger til Døden.

Hvordan er det nu Du arme Pige! Lider Du endnu Chri*
stiane! Dølg intet for mig! Kommer Du i Morgen? Kommer
Du ikke, da lad mig for Guds Skyld vide om det er for
Din egen eller Mad. Drevsens Tandpines Skyld.
XXXVII.
Kiere gode Pige!
Vil Du gaae med Din Øhlenslæger til Frederiksberg i
Eftermiddag og til Bakkehuset i Aften, saa giver Du ham
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derved et stiltiende Bevis paa, at Du ligesom han har glemt
en Scene, hvori ikke vore Hierter men vort hidsige unge
Blod havde Deel. Og kiere Christiane skiønt det rigtig nok
er slemt med saadant noget saa længe det varer saa kan jeg
dog ikke sige at det stemmer mig ned, thi med mig er det
strax forbi, og jeg veed det er ligesaa med Dig. Havde een
af os igaar havt Mod til at begynde Forliig saa var den
anden strax bleven henreven med, det er jeg vis paa. Og i
visse Maader vil jeg sige med Roller er det rigtig nok slemt
at have varmt Blod, thi saa skiendes man mere end andre.
Men i visse Maader er det heller ikke saa galt at have varmt
Blod, thi saa elsker man høiere og stærkere og fyrigere end
andre! Send mig nu Svar til Middag min gode Pige! Er jeg
ikke paa mit Kammer, saa er jeg i Stuen.
Din Øhlenslæger.

XXXVIII.
Har Du Elskede Lyst at gaae med til rabekkiske Bakhus
dersom Du kan og vil, henter jeg siden Dig af.
Sagtens Du seer at jeg her paa Hexametrer Dig skriver
Pentametret gaaer med, vel Du skandere det maae
Deri den finde sig maa, som en Digter sig vælger til Elsker.
Svar mig med Karlen og lev vel til jeg atter Dig seer.
Din Øhlenslæger.

XXXIX.

Christiane Heger.
Gode Gud hvad hører jeg! Du er virkelig syg. Christiane
jeg kan ikke skrive mit Hierte brister. Kjere søde elskede
Pige! Du er saa syg at Du ikke kan skrive O Gud! o Gud!
For Guds Skyld lad mig endelig vide ved Din Broder hvor*
ledes Du virkelig befinder Dig! Hold intet dulgt for den
eeneste som elsker Dig paa Jorden, som i dette Øjeblik er
saa grændseløs ulykkelig. Inden i dette Brev ligger et Svar
paa det sidste. Du seer deraf at jeg har bedet Din Broder
bringe Dig det men han vilde ikke, han slog det hen i Spøg
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og sagde han ikke vilde være vores Brevdrager, nu vil han
dog vel ikke spøge længer. Kjere! Kjere Pige lad mig for
Himmelens Skyld, for den sande, rene paa hin Side Graven
vedblivende Kjerligheds Skyld, hvormed jeg elsker Dig! lad
mig vide Din sande Tilstand! skjule intet for mig, for Din
ulykkelige Adam Øhlenslæger.

XL.

Kiere, gode Pige!
I dette Øieblik siger Carl mig først at Du er gaaet til
Bakkehuset, ellers kunde Du været vis paa at jeg havde ilet
ud til Dig; men Kl. 10 var det for silde.
At jeg ikke i disse Dage har været hos Dig maa Du ikke
blive vred over. Steffens Sygdom og Fru Korens Ophold
confunderer reent mine Planer. Mit Kammer er et Forgemak,
hvor jeg har Fremmede tidlig og' silde. Steffens ønsker mig
hos sig saa ofte som muligt og jeg kan derfor hverken komme
ordentlig til Dig, eller være flittig, som jeg ved Gud dog
nu saa gierne vilde. Dog det faaer snart Ende. Fru Koren
er eh velsignet Kone — Sarothie en god lille Tøs. Jeg holder af
dem og ønskede at Du, min inderlig elskte Pige vilde besøge
den gode Moer Koren snart.
Jeg kommer til Dig paa Løverdag Middag, thi imorgen er
Du nok ikke kommen fra Bakkehuset endnu. God Nat, søde
Christiane, tusinde Kys.
Din A. Øhlenslæger.
XLI.

Kiere, søde Pige!
Din lille Blyantsseddel har præsset mig Taarer ud af Øi*
nene. Den er saa godlidende, saa harmløs og indeholder dog
en velfortient Bebreidelse. Jeg burde kommet til Dig allige^
vel, deri har min eiegode Christiane ret og troer Du ikke at
det ogsaa vilde været min Glæde. Og dog kom jeg ikke; og
blev ikke opholdt. Det er en Gaade. Jeg skal forklare Dig
den.
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At Frue Korens Ophold i Madam Møllers Huus tillige op*
holder og adspreder mig veed Du. Men det er en saa inder*
lig, inderlig god Kone at det var Synd at bebreide hende.
Imidlertid skeer det. De giør Beslag paa mig fra Morgen til
Aften. Jeg har ikke engang kunnet see ud til Rahbeks i disse
gode Frostdage. Frue Koren er et af de blødeste men tillige
emfindtligste Gemytter jeg kiender, ved den mindste Foran*
dring troer hun at hun ikke længer interesserer een og at
hendes Ophold er mig til Besvær. Det skal hun ikke troe,
men da hun nu har udsat sin Reise, saa tvinger baade min
Samvittighed og min Sindsrolighed mig til det meeste af Da*
gen, i det Mindste at lade som hun ikke var der, og at tage
ret fat paa min desværre saa tit henlagte Jura. Kiere Chri*
stiane, Du min fortroligste Veninde, derfor har jeg egentlig
ikke været hos Dig. Jeg var saa usigelig bange for at jeg
skulde læse Bebreidelse eller Fortrydelse i Dit Ansigt, som
Du veed er for mig de bittreste Dolkestik. Nu kommer jeg
rolig til Dig, thi nu har jeg skriftet.
Inderlig kiere søde Pige! Kun i Dine Arme! kun i Dine
Arme finder mit Hierte den sande Glæde og den blide, vel*
giørende Roe.
Din
A. Øhlenslæger.

Skriv mig en lille kielen Seddel til om Du vil gaae til
Bakkehuset med mig i Eftermiddag Kl. 4 J/2 (: ak det er sandt
saa læser Steffens) i Morgen Eftermiddag paa samme Tid da.
Svar mig Du søde; Siig hvilken Tid Du vil naar det kun
ikke er i den Steffenske Tid, thi næst Dig er nær jeg ved
at holde meest af ham af alle Mennesker paa Jorden.

XLII.
Kiere Christiane.
Igaar Aftes ved samme Tid som i Overgaars blev jeg lidt
angbrystet igien uden at læse et Ord, det gik over snart og
jeg befinder mig fuldkommen vel. Imidlertid vil jeg dog ikke
synge i Aften, for at føie Dig.
Hav den Godhed og send Kapitain R. Tenorstemmen til*
bage og siig, at det en anden Gang skal være mig en For*
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nøjelse. En gammel Fætter af Sorenskriver Koren har bedt
hende tage ud til sig paa Amager i Dag. Hun beder Dig
derfor ikke at blive vred, dersom Du har havt Uleilighed
med at skaffe Billetter for at fornøie hende og Sara.
Hun vilde afslaaet Korens Indbydelse, men jeg forsikkrede
hende at Du ikke vilde tage det ilde op. Undskyld den gode
Mor Korens Stemning forleden. Hun er saa bange for at Du
skal være vred paa hende, kan jeg mærke, og hun holder til*
forladelig grumme meget af Dig. Lev vel kiere, gode Chri*
stiane. Imorgen Formiddag kommer jeg til Dig.
Din A. Øhlenslæger.

XLIII.
Kiereste Pige!
Paa Torsdag Morgen Kl. 6 reiser Moer Koren. At vi een*
gang endnu skulde til Bakkehuset sammen veed Du er en
Aftale, ligesom at Du skulde følge med. Nu har hun besluttet
at komme Anden Helligdag dersom det ikke er til Uleilighed.
Da vi altsaa dog snart kommer derud og de norske Ven=
inder kun er her tree Aftener endnu, og vi maaskee aldrig
faaer dem at see mere — saa bliver Du vel ikke vred min
gode Christiane over at jeg ikke i Aften kommer paa Bakke*
huset, men opsætter det til Mandag. Her skal være stort
Julegilde i Aften. Assebørnene kommer ogsaa, jeg veed min
Fraværelse vilde forstyrre Glæden og tager derfor for sidste
Gang i den Anledning min Tilflugt til min Piges Overbærelse.
Lev vel.
Hils Drewsens og Rahbeks. Skulde de sidste være udbedte
eller vente Fremmede anden Helligdag, saa lad mig det vide.
Din
Øhlenslæger.
XLIV.
Gode lille Christiane
Du veed, jeg har den slemme Vane
At jeg let distrait kan blie;
Ene det jeg ei kan glemme
Er Naturens dybe Stemme:
Kierlighed og Poesie.
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Da en Sandhed nu det bliver
At een som for Penge skriver
Aldrig bliver een Poet.
Saa er Navnet Du mig sendte
Sidst, hos mig ei meer in mente,
Men som det var aldrig seet.
Vilde du da nu behage
Nok engang Dig at umage
Op til Bierrings lave Dør
For, Du Gode, Hulde, Blide,
At faae atter det at vide
Hvad vi begge vidste før?
Schall jeg Brev i Dag vil sende
Seer Du vel, og til den Ende
Maa jeg give god Beskeed.
Han saa tit hos mig har været
At jeg næsten er fortæret
Ene af Undseelighed.
Naar til Meridj anens Rige
Solen kommer, det vil sige
Naar til Tolv vor Klokke gaaer
Hurtig som et Skib paa Havet,
Staar jeg inden Du veed af’et
I Din Faders Bryggergaard
Din
A. Oehlenschläger.
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XLV.
Kbhvn., d. 25. August 1803.

Kiere gode søde Pige!
Hvordan lever min Christiane! Vær for Guds Skyld glad
og moer Dig mens Du er paa Landet. Det skulde græmme
mig usigeligt dersom jeg længer skulde forstyrre Din Roe
end jeg har giort. Jeg ærgrer mig over at jeg kunde være
saa usigelig haard at forlade Dig uforsonet. O Kristiane!
Var vi sammen og var vi ene sammen, da skulde de meest
brændende Kys, de inderligste Favnetag vidne om min For*
trydelse og min evig blussende Kierlighed. Alt hvad jeg
kan sige til min Undskyldning var deels: at jeg virkelig
hvad Tingen selv angik havde Ret. Din Syster havde giort
mig Fortræd og det ærgrede mig meer end Guldbergs Væv.
Hun sagde: Hvem skal jeg troe, den ene siger saadan, og
den anden saadan? ligeefter at hun næsten i en stiv Klokketime
har skildret Guldberg som en latterlig Løgner. Et saadant
Menneske kan dog umulig være hendes Ven. Hun kiender
ham. Naar han kommer i hendes Huus og brækker Løgne
af sig om den der engang skal ægte hendes Søster saa har
jeg intet imod at hun skal tie dermed for mig, men for Dig
skal hun ogsaa tie, og mere for Dig end for mig. Hvorfor
fortæller hun det til Dig! For at glæde Dig? Neppe. For at
have noget at snakke om. Og det var det som ærgrede mig
at Du troede at det var Din Pligt at tie dermed for mig!
Du bør intet tie med for mig hvad der angaar os to.
Guldberg kunde ikke regne din Søster det til Onde at
hun sagde mig det. Det maatte han giøre Regning paa
naar han sagde det i et Huus med hvilket jeg stod i saa
Gemt og Glemt. II.
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nær Forbindelse. Og Taushed af Dig kunde han nu paa
ingen Maade gøre Regning paa. Fra ham havde du alt*
saa intet af frygte. Fra din Søster troede Du? Men naar
dels Din Søster ikke havde Ret til at være vred om du end
havde sagt mig det ligefrem, saa havde havde hun det saa
meget mindre nu da hun vidste paa hvad Maade jeg fik det
at vide» ved en Fortalelse nemlig. Der var altsaa slet intet
uforskammet i om jeg talede til Guldberg derom. Og intet
hindrer mig i dette Øieblik derfra, dersom jeg ikke føiede Dit
Lune. Det var det som ærgrede mig. I det Øieblik jeg fik det
at vide maatte Du somkiender mig ogsaa vide at jeg blev hid*
sig, og havde altsaa med langt større Nytte anvendt Blidhed,
Taushed og Overbærelse end Haardhed og Vrede. I det
Øieblik var Guldbergs Vrede Dig farligere end min.
Nu er det forbi! Dig tilgiver jeg alt! Du har nok at til*
give mig, men paa den gode Søster er jeg arrig, das soli
icht nicht nægten. Lev vel. Hils Tante
Din A. Øhlenslæger.
I HAST!

ENGELKE CATHRINE MØLLER
fedt ØRSTED
1744-1822.
Efter et Portræt i Akvarel fra o. 1800.
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TILLÆG

Fra Christiane Heger til Søsteren Kamma Rahbek.
Gode kiære Søster!
Tak for Brevet! Du var ikke ret frisk, det giør os alle
meget ondt, men nu er jo Vejret godt, og saa er det vist
ogsaa godt med Dig; desuden er jo Færgefaren overstaaet,
og det muntre Selskab hvori Du er, maae endelig fordrive
den Kiedsomhed, hvorom Du i Dit Brev taler. Alt hvad jeg
nu kunne fortælle Dig, som kan fornøye Dig, er om Bryllup*
pet, (jeg mener Krudttaarnets) og dertil vil jeg ufortøvet ile.
I Løverdags Aftes Klokken 7 blev de viet i Frideriksberg
Kirke af Liebenberg, fost nok, og den øvrige Deel af Aftenen
tilbragte vi hos Paalekom. Der var ingen andre end Madam
Møller, Commissionairen, Jomfrue Propsthain, Adagio, og jeg.
Det var mig umueligt at beskrive Dig denne Aften nøyere, kun
det vil jeg sige, at saadan en Scene har jeg aldrig oplevet,
som den da Ørsted og Sophie kom hiem fra Kirken. Det
var en Klynge Mennesker*) som af inderlig Glæde og Fø*
lelse ikke kunne frembringe uden enkelte Ord. — Vi fulgte
dem hiem Klokken 11, Paalekom ogsaa. Paalekom er en En*
gel, jeg kan ikke beskrive Dig hvor velsignet han var. Han
spillede for Sophie i Kirken, og sang til, han var saa usige
ligt rørt, og saa ganske ubeskriveligt elskværdig. Vi var alle
glade den heele Aften, dog een Ting fattedes Ørsted og
Sophie, og det var Dig, og Rahbek, de talede hver Øjeblik
om Eder. At deres Bryllup ikke blev opsat efter Dig, var
fordi at de var saa bange at hun skulle blive syg igien, og
der saa aldrig skulle blive noget af. I Gaar giorde Madam
'-) Jomfvue Propsthain var ikke iblandt dem der havde Følelse, det er et reent
Bæst.

HANS CHRISTIAN ØRSTED
Efter en Tegning fra o. 1800.
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Møller et Tractemente i Andledning af Brølluppet, jeg var
buden, men kom ikke fordi jeg var paa Springforbie med
Fader. Mynster havde Brøllup i Torsdags. Du faaer nok Brev
fra Adagio i Dag. Klokken er halv eet og til den Tid skulle
Brevet være paa Posten, hvordan vil det gaae til? Fader og
Carl hilser baade Dig, og Rahbek. Jeg skal hilse Dig meget
fra Zara. Naar faaer jeg Brev gode Søster? og naar kommer
Du hiem? Lev vel gode kiære Søster!
Din hengivne Søster Christ.
Kiøbenhavn, d. 12. Julii 1802.
Til
Frue K: M: Rahbek i Kieldbye paa Møen
At aflevere hos Sognepræsten Her C. A.
Lund i Kieldbye franco directe.

Fra Faderen.
I.
Fridericksberg d. 17. Dec. 1805.

Kiæreste beste Søn!
Da ieg bekom Dit kiære Brev af 28de f. M. opstod den
onde Tanke i mig, at nu skal han og ikke bekomme Svar igen
i 4re Maaneder, men desværre, Fader Hiertet kom strax der*
imellem, og saae var og dette Forsæt borte. Hvor udsigelig
det glæder mig at Du lever vel har ieg vel ikke nødig at
forsikere Dig. Giv Du ogsaae ligesaavel var fornøyet med Dit
Stipendiom, min gode Adam! Du hved jo vel at nogle af
de høye Herre Forstandere i denne Menighed vil altiid have,
at Naturen skal være fornøyet med Lidet og di kan have
deres grundige Aarsager, thi (wo nichts ist hat der K: sein Recht
verlohren). Hans Cristian har dog inu Tanker om det-Eiler*
ske Stipendiom, af mig skal Du bekomme hvad ieg har lovet
Dig, nemlig 100 rd Aarlig, giv ieg kunne giøre meere, men
ved disse Dyre Tiider, da ieg dog ogsaae skal føre Huushold*
ning, er det mig ikke mueligt, uden tilfældig Lykke skulle
indtræffe, som dog aldrig har havft stæd hos mig. Trænger
Du, saa skal ieg see til Nyt Aar at kunne sende Dig 50 rd.
Forøvrigt beste gode Dreng maae Du gnie imellem paa Din
Lampe, ieg hører Du har alt, men maatte kuns ikke Direc*
tionen slaa bagud og Du igen bekomme en slem Skramme
i Din Pande, i hvor langt Du endda er fra dem. — At Du

231
længes efter Dit gamle Hiem, er Naturlig, og gode Adam, det
Naturlige Kiærligheds Baand brister ikke førend i Døden.
Naar ieg, somtiid, sidder allene stirrer ud af Vindue og seer
Soelen komme op af Havet om Morgenen, da beder Og Tak*
ker ieg med inderlig røhrt Hierte den Algode for alt ieg har
nyd og inu har tilbage, som er Dig og Sophie, og da triller
og ofte en Kiærligheds Taare over mine Kinder for Jer, og
Besynderlig for Dig Din Stakkel, som skal vandere saae eene
langt borte fra mig. — Giv Du altiid maatte treffe saae smaacke
gode Mennesker, som Du nu har omkring Dig. Sørg ikke,
men gaae frem med freidig Mod, og Tænk, at den Gode og
Retskafne altiid vil finde sin Løn, hvis ikke hos andere, da
i sin egen Overbeviisning. Hvad Dine 2de Drømme angaaer,
saa har den første sin Rigtighed, thi Gud være lovet, Anders
og Sophie ælsker hverandere og lever Vel, den 2den er inu
ikke gaaet i Opfyldelse, ieg var der i Søndags Formiddag i
det ieg tillige med Tante Møller skulde staa Fadere til Fri*
dericas lille Datter, som hun hastig har anskaffet sig hos
Rahbecks efter di hun for‘kort tiid siden havde Brøllup med
Maler Svend Hælms, ieg skulle blive hos Tante til Mid*
dag, men Benedickte kom, og ieg tænkte paa Drømmen, vil
ikke være Øyenvidne men kiørte hiem; Baade Hunden, saa
næer at han ikke kan gaae for Fit, og de øvrige ikke for Sk.
er alt ved det gamle. — Strax efter ieg bekom Dit Brev, var
ieg en Time hos den gode gamle Etatsraad Hæger, og lille
Cristiane læste Brevet med megen Glæde, da ieg gik holte
hun saae meget af mig, ieg Krystede hende op til mig, og
hun sagte, Du er dog nu den eeneste Øhl. ieg har tilbage,
den eye Gode Pige, ieg holder saae meget af hende, men Du
min gode Søn bliver dog vel ikke Skindsyg, thi det ville
kuns nytte Dig lidet. —
Karen Magrethe er inu det forbandede Menneske hun altiid
har været, vi kommer sammen, og giør Nar af hverandere det
beste vi kan, Snue og kolde Fødder m. v: smukke ting
omgiver inu hendes fortreffelige Siæl. Carl Heger, den eye*
gode er inu stolt af sin siste Fart, hvor han skue slet ikke
blev forkølet eller fornølet, og Gud give han var forklaret,
thi imellem vores Afskum har han ikke Mod nok at træde
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frem. — Fra Sophie kan Du vente Dig med det første et
langt Brev, som nok vil sige + toe til alle de andere.
Nu gode Adam, Nyheder af vores lille Egn ere kuns faae,
at vores store Arve*Prinds er faret til Himmels (ist wohl
Erschallet über dass gantze Theusche Reich) Item Madame
Bærner paa Fridberg og Provst Høegh i Gientofte, hvis
Dødsfal ere formodentlig ikke kommet saae langt. Jeg lever
inu, og det som et gi. Uhrwærk, den eene Dag som den an*
den, undtagen, naaer di forbandede Beter i L’ombre hos gi.
Venner varer noget længer om Aftenen. At ieg har mange
kiærlige Hilsen til Dig fra Din kiødelige Fader og Søster og
alle Paa= og Frarørende kan Du vel forrestille Dig. Men for
alting beste Adam sig Professor Steffens og Frue min Tak*
sigelse, for deres Godhed imod Dig og sig dem, at ieg Øn*
skede at kunne viise samme ægte Vendskabs Følelser imod deres
Søn, naar han kommer hertil, som ikke er umueligt, i det ieg
haaber inu at leve en 20 Aar. Naae gode Adam, har ieg nu
ikke sladeret nok for Dig, men ieg hører Dig sige, man taler
gierne med gi. Venner og deri har Du ret, thi vi har nok
kiend hverandere længst. Lev da vel beste gode Dreng, den
Almächtige bevare og opholde Dig det Ønsker
Din
ømme og gode Fader
I. C. Øhlenschlager.

Kiere Oehlenschläger!
Paale har været saa god, at lade et Rum blive tilovers
for mit Brug her i hans Brev, og jeg vilde ogsaa usigelig
gierne bruge det, og bruge det godt, naar jeg blot havde Tid,
men det er i Morgen Rahbeks Geburtsdag, og jeg har i den
Anledning saa travelt, at jeg nu ikke kan hitte paa noget. —
Imidlertiid vil jeg dog i al Hast sige Dem, at jeg, da jeg
saae Brevet til Deres Fader fortrød meget, at jeg havde skrevet
saa meget Sladder i den Anledning til Dem; dette vil jeg der*
for bede Dem undskylde. Forresten vil jeg ogsaa bede Dem
ikke at troe alt hvad Deres gode Fader har skrevet i dette
Brev. Jeg ærgrer mig over, at her endnu er mere Rum, og at
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jeg intet veed at sige Dem, jeg vilde have Hufe til at skrive,
men han vilde sku inte.
Lev vel, gode Adam! og vær hiertelig hilset af os alle.
Deres
K. M. R.
IL
Bester liebster Sohn
Am 7ten März bekam ich Deinen letzten Brief, gab Hans
Cristian selbigen Tage 100 rd om Dier selbige schleunigst zu
übersenden. Bezahlte die Zulage damit Du es im Golde er*
halten köntest, habe auch die Abschrift von Hacon Jarl be*
zahlt, das letzte mahl wo Du Geld verlangstes sagte Ørsted
das er Dier von Dein Stipendium nur 150 rd senden kontest,
ich legte 50 rd bey und hoffe das Du diese 200 rd bekommen
hast. — Ungehalten bist Du doch wohl nicht über langes
ausbleiben meines Schreibens, den eigentlich wüste ich nicht
Deine Addresse wegen öftere Veränderung Deines Auffent*
halts, nun sehe ich aus unsere gute Christiane ihren Brief, das
Du in Dresden bist, und der Himmel sey Dank Dich wohl
befindest. Lieber guter Junge wahre Hertzens Liebe habe ich
von ersten Anblick, da Gott mir Dier gab gegen Dich ge*
heget, und die sol auch nicht eher vergehen bis der letzte
Atmen Deines Vaters Brust entfliehet, wo nach dem die Sehle
sich zum Bessern erhoben hat, Du lieber Junge, mit Sophie
mir die Augen zu drücken wirst.
Guter Adam, wie freue ich mir das es Dier so wohlgehet,
und Deuschts Lands Apol Dier so liebreich aufgenommen
hat, Freuden Trähnen rollen dan über meine Wangen (den
Du kenst mein reiches Gefühl) wen ich mich dieser erhabene
und würdige Männer ihre Liebe gegen Dich dencke. Nun
bist Du in Deinen Mändlich Kraftvollen Jahre, fliehe mit
Adlers Flügeln Deiner Kraft gemäss, da mit Du die Sonne
so nahe körnst, wie die Nathur der Dinge es erlaubet. Ich
werde für Dich beten, das der Geber alles Guten Dier er*
halte und beschützen wolle; da mit ich nach überstandener
Bearbeitung Deines Ackers Dich doch noch in Deinen Vater*
lande ernten sehen möchte.
Ein Blick i Cristianes Brief gab mir zu erken [nen] das Du
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nun ein gantzer Deuscher bist warum ich diesmahl auch
diese Sprache gewählet habe. Guter Adam! alles steht, gehet,
und bewegt sich hier beym alten, gestern da ich in mein
59tes Jahr trat und Abends unsere gewöhnliche kleine Fa*
milie Gescelschafft bey mir hatte, trunken und wünschten alle
auch- Dein Wohl, besonders der Gierlew, der zum eusersten
Etusiasmus in Dier verlieb ist, und Gott tröste den, der was
böses von Dir sagte, er ist gleich mit seiner Hercules Käule
und Kräfte bey der Handt. Lehman ist nun beynahe ein Jahr
in Holstein gewesen om die Kartoflen und Finansen zu ver*
bessern. Sophie ist diesen Sommer mit Asse Barnet wan
er kan bey mir. Cristiane ist meisten auf Spring Forbey und
so weit ich weiss zimlich wohll. Karen Magrethe hat diesen
Sommer zimlich gekräncklet, ist aber doch in diesen Tagen
bey Rössing auf Fridensborg. Ries sagt mir das Hauch ihm
gesagt, wie er Dein Hacon Jarel mit vielen Vergnügen ge*
lesen, und mit besten Anbefehlung zu Kiærulf gesandt, und
das selbigs nun zur Aufführung bestirnt ward. Vater Ørsted
von Langeland ist hier bey uns gewesen, hat seyne Apoteck
verkauft und wieder die Apoteck in Rodshild gekauft, wier
bekommen ihm also sehr viel näher, weiter wüste ich nun
eigentlich nichts, als von allen Freunden viele vielen Grüssen
und besondere Segens Wünsche von Deinen
beständig lieben Vater
J. C. Ohlenschläger.
Friderichsberg den Iten August 1806

N: S: Schreibe mir doch balt ein par Zeilen guter Junge
Dies folgt in Sophie ihren Brief.
III.
Fridericksberg d. 20de May 1809.

Hvormeget mit Fader*Hierte blev beroliget kan Du vel fore*
stille Dig, da jeg saae Forsikring om Dit Vel bekræftet med
Din egen Haand, thi mange har været saa Delicat at spørge
mig, om det var sand, at Du var druknet i Lava*Strømmen,
ieg svarte, om de ikke viste, om det var skeed i Island eller i
Italien thi Alladins Aand kunne have taget ham i Nakken
og havt sit Spil med Knegten, men det viste de ikke, ogsaa
blev' vi eens i Meningen, at vi troede det var Løgn. —

235
Gode Adam! Din Fader lever saavel, som det lader sig
tænke om en lykkelig Mand, a£ disse Grunde: Et god Hel*
breed med roelig Sind, som udspiirer af fornøden Udkomme,
ælsket af sin Konge og sine Foresatte, og overost med Hier*
tens Glæde af sine 2de Børn thi Sophie er inu altiid den
gode Datter og Søster, og besidter inu fuldkommen Helbreed,
og Du med Dine Ørne Vinger giør Dit Familie Nauvn ufor*
glemmelig. O! hvor skiønt skinner min Aftens Soel! og o
Gud! hvormed har ieg Usling fortiend saae megen Lyksalig*
hed; disse Tanker siger ieg Dig med faderlig rørt Hierte og
med Glædens Taåre blændet Øye, og inu gode Adam har ieg
det sikkere Haab til min Gud, at see Dig, at omfauvne Dig,
og trykke Dig til mit Bryst førend ieg døer. Din Moders og
Beste Moders Grave er en liden grøn Høy siret med et
Blomster Træe, og ieg taler tiid med dem.
Alting staaer og gaaer ellers ved det gi: her paa Bierget;
undtagen at den onde Demon inu ikke tillader, at see min
saae høyt ældske Konge og Dronninge hos mig om Somme*
ren.
Mit Svar paa Dit siste Brev sendte ieg under 29de Juli
1807 til Dig tillige fra Sophia og Anders, hvilke 3die Breve
mig igen for en Maanets Tiid siden blev tilbage send fra
Paris. — Nu har Du da bekommet et lille men dog omstæn*
delig Brev fra Din Fader, at ieg har heele Skiepper og Sæke*
fuld Hilsen til Dig fra alle Dine Bekienter, kan Du vel
forrestille Dig, men fra Søster og Svoger først og sist. See
nu til at Du kommer got hiem min gode Dreng, og fald
mig ikke i Lava. Hvad jeg iøverigt kand sige om Dit her
saa got antagede Arbeide m: v: vil nok Dine øverige Ven*
ner skriive Dig. Gud den Almægtige Velsigne og Bevare
Dig fremdeeles det ønskes af Din
kiære Fader
J. C. Øhlenschlåger.

Fra Sophie Ørsted,
I
Frederiksberg, d. 2. Agust 1806.

Nei, kjere gode Adam! Det er dog virkeligt for haardt at
troe om mig, at jeg ikke skriver til Dig fordi jeg siethen
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mangler Lyst, og det har Du ikke heller for Alvor kunnet
meene, men det var dog Synd at skrive det. O dersom Du
havde kunnet seet mig, hvor inderlig rørt og bedrøvet jeg
blev, da jeg læste Dit sidste Brev til Christiane, og hvor det
glædede mig, at Du dog erindrede min Fødselsdag, omend*
skjøndt Du var vred paa mig, o min beste velsignede Broder,
jeg maatte græde, det trængte sig saa underligt sammen om
mit Hierte, jeg følte, at Du maatte miskjende mig, og dog
har jeg aldrig elsket Dig, aldrig hengt saaledes ved Dig som jeg
nu giør, og nu den Følelse til, at jeg, naar jeg skrev, dog ei
kunde udtrykke det allermindste af det, der saaledes giennem*
trængte mit heele Væsen, det var græsseligt. Min Gud, hvor
jeg ønskede kun et Øieblik at være hos Dig! det sviede i mit
Bryst, som om der havde sat en kold Kniv, og. den Tanke,
at Du kun et eneste Øieblik havde troet, at jeg ikke holdt
af Dig, som jeg giør, pinte mig usigelig, og nu ere Taarerne
mig igien i Øinene. For Guds skyld, kjere Adam, dersom Du
nogensinde oftere skulde mangle Brev fra mig, saa troe dog
heller alt andet hvad Du kan om mig end at jeg ikke hol*
der af Dig. Desuden maae jeg dog ogsaa fortælle Dig, at
jeg har begyndt 2 Breve til Dig, men at jeg var saa utilfreds
med dem, at jeg rev dem i Stykker, hvilket jeg ogsaa gierne
gjorde ved dette, thi jeg er aldrig fornøiet med hvad jeg
skriver, der staaer aldrig hvad der skulde staae og kort jeg
kan saa daarligt skrive. — — Nu vil jeg dog fortælle Dig
noget om, hvordan jeg lever. Denne Sommer gaaer ret under*
lig hen for mig. Seer du? Vi har ei Værelser paa Frederiks*
berg, men derimod har Fader overladt mig et af sine Værel*
ser, og jeg er hos Fatter. Ørsted kommer ud hver Aften og
gaaer ind om Morgenen til Byen, jeg har det saa godt, jeg
lever ret som da jeg var hiemme, jeg sidder i den lille Have
og syer, gaaer i Søndermarken, og kommer kun til Byen 2
gange om Ugen, naar jeg har min Spillemester. Hver Søn*
dagformidag er Anders hos mig og læser for mig i Fichte.
Vi sidde da gierne i Haven, for ret at have Roe, og saa for*
klarer han mig, hvad der er uforstaaeligt for mig, og jeg kan
aldrig sige Dig hvor lykkelig jeg er, naar jeg ret tydelig fat*
ter og forstaaer det, det forekommer mig som om jeg havde
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en Aabenbaring, jeg kan ikke beskrive det, men det er mine
saligste Øieblikke her paa Jorden. —
Jeg har ogsaa endnu havt nok en Glæde. Jeg skrev Dig
sidst at jeg læste Winckelman, at det naturlig måatte for*
stærke min altid følte Længsel efter at see Kunstværker kan
Du nok vide, og det mærkede Gierlev, og han har virkelig
giort alt hvad der var muligt for at forskaffe mig al den her
muelige Kunstnydelse. Først saae jeg en rigtig nok kun svag
Copie af Raphaels atheniensiske Skole; siden fik Gierlev en
heel Hoben Tegninger af Maler Cabot, alle efter Raphael,
lutter herlige Hoveder; hos samme Cabot har jeg været og
seet en Copie efter Raphaels Christi Jordefærd, og tillige en
lille Madonna, som han paastod var virkelig af Raphael, een
af hans første ArbeideY. — Hos en Maler Hansen, der for
noget siden er kommet hertil fra Rom, har jeg været, og seet
en Tegning af den himmelske Madonna, som er i Dresden,
ligeledes af den herlige Niobe, samt en af ham selv taget
Copie af Coreggios velsignede Magdalene, hun ligger i en
Skov og læser, det var en god Copie, og jeg blev ganske
henrykt over det fortryllende Spil af Lys og Skygge. Alt dette,
kjere Adam, maae jeg nødvendig fortælle Dig; thi det er
Ting af stor Værdi for mig, rigtignok er det intet i Sammen*
ligning med hvad Du kan see i 2 Minutter, men det har
giort mig saa megen Glæde og indgydet mig saa mangen en
Ahnelse, saa mangen en Vished; aldrig glemmer jeg hvordan
jeg var tilmode, da jeg stod for Copien af Raphaels athe*
niensiske Skole, jeg følte det Store, det Underfulde der af,
og selv i de svage af Tiden og Solen halv afblegede Træk
skuede jeg klart hans guddommelige Aand. — O maatte det
dog være bestemt i min Skiebne her paa Jorden, kun at see
et eneste sandt Kunstværk, dog skee Guds Villie. Og Du min
beste Broder, der nu lever iblandt de Udødelige, hvor jeg er
lykkelig ved at vide Dig der. O naar Du engang ret giennem*
trængt staaer for Raphaels Madonna, saa tænk paa Din Sophie,
der her hiemme nær havde siunket i Knæe for en Tegning
deraf, og tak Gud for Din Lod.
Jeg har endnu ikke takket Dig for Hakon Jarl, hvor kan
jeg det, eller hvorledes kan jeg sige Dig noget derom? Jeg
har i al Stilhed takket Gud fordi Du har skrevet den. Jeg
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taler kun med Enkelte om den, thi mig syntes, at de fleste
ikke bør understaae sig at snakke om den, thi deres Roes
forekommer mig den uværdig, kort jeg meener de skal tie.
Jeg har nu hørt den 4 gange og kan den nu temmelig udenad.
Jeg har endnu mange Ting at fortælle Dig, kjæreste Adam.
Vi har i denne Sommer ret reist omkring, jeg har .for første
gang lært nogle af Siellands skjønne Egne at kiende. Vi har
været i Helsingøer, Fredensborg, Frederiksborg, Hirschholm,
Frederiksdahl og det var mig alt nydt, jeg kjendte jo intet
andet end Frederiksberg og omendskjøndt dette alletider
forrekommer mig at være vel saa kjønt som noget andet
Sted, saa har dog Forskjelligheden af Situationerne inderlig
glædet mig. Det er vel herligt fra vores Frederiksberg at
skue ned paa alt hvad der omgiver os, men det er ogsaa
usigeligt behageligt i det rolige Fredensborg at føle sig lige*
som omfauvnet af den heele Natur; og da Frederiksborg plud*
selig traate frem af Skoven, faldt det Sted mig ind, en her*
lig gammel Helt er Hakon Jarl, han kneiser høit o. s. v. Du
maae troe, jeg har aldrig havt saa megen Livskraft og Lyst
som paa den Reise, jeg var ret lykkelig og jeg tænkte saa
ofte paa Dig, lever jeg til Du kommer hiem, saa vil vi gøre
den samme Tour sammen. Nu intet videre for denne Gang.
Du hilses kjerligst fra alle Dine Venner her. Lev vel skriv
mig snart til, gode Adam. Gud velsigne Dig.
Sophie Ørsted.

II.
Kjøbenhavn, d. 3. Marts 1807.

Det glæder mig hiertelig, at Du, min bedste Broder, lever
fornøiet og tilfreds. Inderlig Tak for Dit Brev, jeg blev saa
usigelig glad derover. Seer Du! jeg tænker idelig paa Dig
og længes saa meget efter Dig, ja undertiden bliver min
Længsel saa smertelig, at jeg ikke kan sige Dig, hvad jeg lider,
jeg veed da intet Raadfor at lindre den, end uophørlig at tale
om Dig, med hvem der endog er tilstæde og jeg synes alle*
rede at det hjelper, naar jeg kun ret ofte nævner Dit Navn.
I en saadan Stemning, efter at vi i temmelig lang Tiid intet
havde hørt fra Dig, sad jeg eene paa Sophaen i Skumringen;
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Ilden i Kakkelovnen oplyste Værelset lidet, og jeg tænkte paa
hvor ofte vi i et lignende Tusmørke havde siddet sammen og
sjunget; i det samme banker det stærkt paa Døren, just ikke
meget mild over at blive forstyrret, lukker jeg op, og man
leverer mig et Brev; da jeg nu slet ikke ventede at faae Brev
fra Dig, og jeg i den heele Verden ikke staaer i Brevvexling
med noget Menneske, tvivlede jeg aldeeles ikke om at det jo
var til Ørsted, og var i Begreb med at lægge det hen paa
Bordet til han kom ind, i det samme seer jeg paa Udskriften
og kjendte Din Haand. O du gode Gud, hvor jeg blev glad!
jeg raabte paa Lys, og rev det op i saadan en Hast at der
kom et stort Hul i Brevet, derpaa begynte jeg da at læse,
men da jeg alletider saae et Par Ord for hurtig fremad, var
det ikke meget hvad jeg erfarede, indtil jeg omsider fik Tiid
til at kalde paa Anders, som da ordentlig læste det for mig,
Det var et sødt Brev, Tak for Din kjerlige Advarsel til mig
om ikke at overlade mig til min Længsel efter at see Kunst*
værker; vær Du rolig, bedste Adam, jeg nægter ikke, at jeg
rigtig nok af Hiertensgrund ønsker at see et ægte Kunstproduct,
men skal det ikke skee, saa i Guds Navn, jeg har jo dette
frataget, endnu saa mange salige Nydelser i Livet, at det var
sygeligt at sørge. Gud lønne Fichte og hver ægte Digter;
et stille taknemligt Suk til den Evige for min Tilværelse er
min Tak til dem. — Din Baldur bliver nu trykt, jeg har ei
hørt den meer end een Gang, og kiender den derfor kun
lidet, Begyndelsen fik jeg læst to Gange, og den var guddom*
melig, jeg længes meget efter at eie den for ret at nyde den
i Roe, eller for at bruge et af Svoger Doctorens Udtryk i
Magelighed. Du taler til mig i Dit Brev om Aladdin og det
som om Du igien havde glemt, at det var en Feilslutning af
Dig, da Du troede, at den ei havde moeret mig; jeg har vist
alle Tider erkjendt Aladdin lige saa vist som den aldrig har
været og aldrig bliver mig saa dyrebar som Hakon Jarl.
Denne viser mig allerbedst, hvad det var jeg savnede i Alad*
din, og jeg troer derfor ikke at behøve at forklare mig mere
derom, om det end var mig muligt. Dersom jeg ikke mis*
forstaaer Dit Brev til Baggesen, saa skatter Du nu Aladdin
ikke anderledes end jeg. —
Nu skulde jeg til at fortælle Dig noget om hvordan vi
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leve. Jeg er i Vinter temmelig frisk, lille Asse er som han
pleier, men dog ret munter, jeg har aldrig taget saa lidet ud
i Besøg som i Vinter, naar jeg gaaer ud er det til Fader. Du
veed vel, at Baggesen boer hos os, han har Dagligstuen til
sit Brug, han og Asse raader altsaa for den ene Ende af
Huuset. Da han i Begyndelsen af Vinteren skulde reise, øn*
skede baade vi og han, at nyde den sidste Tiid ret rolig sam*
men; da nu hans Reise blev opsat, og vi engang vare ind*
rettede blev han hos os, og forlader os ikke førend han for*
lader Dannemark. Jeg vilde gierne skrive Dig, hvorledes vi
har lært hinanden at kjende, men det er for vidtløftigt, og
jeg overlader Baggesen, mundtlig at fortælle Dig det, kun
dette maae jeg sige Dig, at vi holde hjertelig af ham, og at
han holder inderlig af Dig. Du siger i Dit Brev, at Du har
svaret ham offentlig paa hans offentlige Brev, nu vel det har
Du, og det godt, men stod der intet skrevet paa dette offent*
lige Brev, som igien kunde fortienne et par private Linier?
Kjere Adam, Du har engang elsket Baggesen, Din Følelse
for ham nu, veed jeg ei ret Navnet paa, men Du vil sikkert
komme til at elske ham igien, det veed jeg.
Steffens er nu i Kiel, og vi vente ham daglig hertil, det
var imod al Formodning, at vi saa snart igien skulde samles,
da jeg tog Afsked med ham og Hanne, troede jeg, at det
gjaldt for dette Liv, og nu er det saa simpelt at de kommer
igien, der er ingen som det saadan har rysted som mig; thi
jeg har alletider megen Møie med at begribe endog meget
mindre Forandringer i Livet end denne, alt hvad jeg troer
og foretager mig, synes mig at gieide for bestandig, og om*
endskjøndt jeg hvert Minut i Livet erfarer dets Foranderlig*
hed, saa bliver jeg dog stedse ved at regne paa Bestandig*
hed deri, og jeg er, efter min Maade alt meget fornuftig, naar
jeg kun kan holde mig fra at sørge over det Modsatte. At
Steffenses kommer her, tilbage er et af de Tilfælde, hvorover
jeg af Hjertet vilde glæde mig, naar jeg kun ikke maatte sige
mig, at det er deres Ulykker, vi har at takke derfor.
Albertine beder Dig hilse, hun er endnu hos os, men ven*
ter sikkert, at Bull i denne Tiid bliver Sorenskriver, saa henter
han hende til Foraaret op til Norge. Om Niels kan jeg intet
fortælle Dig, da jeg intet andet veed om han end at han
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lever i Kiel paa samme Foed som han fordum levede her.
Jeg kan vel ikke smigre mig med, at jeg er den første, som
mælder Dig, at den kjere Tante Benedicte nu har holdt op
med at sove i smaa Portioner, men at hun nu egentlig er i
sit Æs. Du kan let tænke, at Tante Møller ikke undlod at
vise sin eneste Søster al mulig Ære og Fornøielse ved Begrav
velsen, der blev som sædvanlig givet et gevaltigt Middags
Maaltid, hvortil vi da vare indbudne, og da Tante veed, at
Baggesen er i Huset hos os, og hun er en kuriøs Kone, der
gierne seer berømte Digtere i sit Huus, saa blev han ogsaa
indbuden, han gik for vores Skyld med derind, og jeg synes
tydeligt at see, hvor meget Skjebnen havde giort for at der
dog ved denne om just ei drømmende saa sovende Siels
Jordefærd skulde være en Digter tilstæde, thi da Du i høi*
ste Grad var undskyldt, saa havde den dog igien sørget for
at Baggesen netop var i Kjøbenhavn og det under saadanne
Omstændigheder, at det var muligt at faae ham i Dit Sted.
Det saae rørende ud og jeg har aldrig havt saa ondt for ikke
at lee af fuld Hals som den Dag, thi hans Forundring over
alle de snorrige Figurer var uendelig, og det jeg mest bekla*
gede var at den Fornemste, ved Døden, var bortrevet af den
udmærkede Samling; thi det er dog saa sandt som noget i
Verden at Tante Benedicte var Fløden.
Fra Fader skal jeg hilse Dig, han syntes, at han burde
være lidt vred over at han i saa lang Tid ikke har faaet
noget Brev, men han er dog saa hiertens god paa Dig, og loe
saa inderlig over Din Diæt, samt over at Du endnu kunde
erindre hans Formaning at drikke til Maden, han fandt der
en nye Bekræftelse paa det gamle Ordsprog, hvad man i
Ungdommen nemmer o. s. v. Lille gode Adam, Du maae en*
delig snart skrive ham til, det er ham saadan en stor Glæde
at faae et Brev, saa sidder han derude i sin Lænestoel og
gnider sine Briller ret klare, og saa læser han sit Brev i det
mindste een Gang [om] Dagen og lægger det da hvergang
bort med et eller andet pudserligt Ord, og med et Ansigt,
som straaler af Tilfredshed og Stolthed over at tænke paa
sin Søn. Fader bliver i øvrigt lidt gammel nu, men det fo*
rekommer mig som om han er blidere end han forhen var,
det bliver vist en velsignet Olding, Gud opholde ham.
Gemt og Glemt. II.
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Jeg kan merke af Dit Brev, at Du troer at jeg seer Berent
Vinckler, det er ikke Tilfældet i det sidste halve Aar, han
har igien reent ophørt med at besøge os; det er og bliver et
forunderligt Menneske, jeg kan aldeles ikke forstaa mig paa.
ham, det smerter mig at han ikke er lykkelig i det mindste
lader det som om han ikke er det, gid jeg maatte have syn*
tes feil og det kun er en Lune, men hvorfor er han saa un*
derlig? jeg troer ugierne at han har glemt mig, og kan aldrig
troe at han har noget imod mig. — Lehmann, som meget
har bedet mig hilse Dig, har i denne Vinter været meget
syg; han har havt Nervefeber i saa høi Grad, at der var
nogen Tiid, da man troede hans Liv i Fare, nu er han fuld*
kommen frisk og ret igien i sin gamle Tour; selv en Art
Melancholie som sædvanlig følger paa Nervefeber, og som
han virkelig havde i høi Grad, har nu forladt ham, hvorover
vi alle ere ubeskrivelig glade.
Du kan nu virkelig med god Ret glæde Dig over at Du
nu kan see Enden paa dette langvarige Brev, men saadan er
det, naar jeg først geraader i at skrive, saa faaer det ingen
Ende, endnu et: Hovmester Harboe var forleden hos mig
og fortalte mig syv lange og syv brede om Dig og hans
Venskab til Dig, ydermere gav han mig en uendelig Hil*
sen til Dig, han er jammerlig—god. Gid jeg bare kunde
erfare hvem der giør hans Linnedt smudsigt, han betaler vist
nogen godt derfor; thi ellers maatte det hende sig at det
blev forsømt en Gang, og at man da saa ham peen, men det
er aldrig Tilfældet.
Lev nu vel bedste gode Adam. Anders hilser Dig hierteligt,
ligesaa Baggesen. Gud velsigne Dig.
Din
Sophie.

ANMÆRKNINGER
i

KNUD LYNE RAHBEK
K. L. Rahbeks Breve og Billetter til K. M. Heger fra Forlovelsestiden er,
ligesom O.s Skoledagbøger og hans Breve og Billetter til Christiane Heger,
af afd. Kammerjunkerinde B. Oehlenschlåger født Juell (f 1912) overladt
mig til Afbenyttelse med Bestemmelse, at Brevene skal afgives til det kgl.
Bibliothek. Af de faa Breve fra K. L. Rahbek er udvalgt de for hans da
værende Forhold og hans Stil mest karakteristiske.
L. B.

9, 1. De første 12 Linier trykt i Rahbeks Erindringer V. 155. — 3. sæl
ger Hovedkiød: i Folkesproget at drive, staa og maabe. — 6.
I Stedet for det alenlange Øgenavn med dunkel Betydning — Albero, ital. et Træ — har Rahbek nævnteSted sat Navnet Sveistrup,
d. e. Hans Guldberg Sveistrup (1770—1824), Translatør
og Forfatter, 1793—96 Huslærer hos Drewsens paa Strandmøllen,
Ven med Rahbek og daglig Gæst i det Hegerske Hus, udgav i
„Tilskueren“ „Forsøg i den Gesnerske Idyl“, d. v. s. Efterligninger
af Schweitzerdigteren Salomon Gessner; 1800 blev han Translatør
i 8 Sprog (Erindr. IV, 461; V, 35, 208). — 7. C olie tt: Peter
Collett(1767—1823), Hof-og Stadsretsassessor, afsk. 1797, 30. Sept.,
fra sit Embede som Følge af en Recension af Birckners Skrift
„Om Trykkefriheden“ (Erindr. V, 53 ff. Alf Collett, Fam. Collett,
Chria. 245 ff. — 10. Lund: Christen Andersen Lund (1763—1833),
fra 1790 Præst i Kjeldby paa Møen, af Kamma Rahbek kaldet
„Møens Horats“. — 15. Jett e: Skuespilleren Michael Rosings
fjerde Datter Debora Henriette (Jette), f. 5. Febr. 1782, forlovet
med Kammas Broder Peder Heger (1773—99), der druknede som
Styrmand med „Thetis“. Hun ægtede 1803 Rektor i Slagelse
Thomas Chr. Ernst Vithusen (Erindr. IV, 469). — 6 f. n. 1 9. O k t.
Karen Margrethe Heger var født 19. Okt. 1775. — 1. Febr. Peder
Hegers Fødselsdag. Dagen efter Brevets Datum — 5. Febr. — holdt
Kammas anden Broder Skuespiller Jens Stephen Heger
Bryllup med Skuespillerinden Ellen Marie S m i d t h (se J. K.
16*
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Høst, Erindringer, 1835, 44), hvem Rahbek havde friet til kort for
inden, men faaet en Kurv af. Om hende, af R. kaldet Polly, se
Erindr. IV, 346, 408 ff, 465 ff., og H. Kyrre, K. L. Rahbek, 1914, 250.
10,4.
O p h e 1 i a • Rosings ældste Datter Johanne Ophelia, kaldet
Philla, g 1798 m. Johan Christian Drewsen (1777—1851), Ejer af
Strandmøllen (Erindr. IV, 458 ff.). — 8. Kammas Fader, Assessor i
Hof- og Stadsretten Hans Heger, var født 8. Febr. 1747. — Chri
stiane: Christiane Georgine Elisabeth Heger, senere gift med A.
Oehlenschlåger. — 14. Borups Selskab: Det dramatisk lit
terære Selskab af 1780, kaldet efter dets Vært, Stolemager Borup.
-- 21. Din Moder: Anna Louise f. Drewsen 1751 99, g. 1768
m. Hans Heger. - 9 f. n. M a d. R o s i n g se S. 13.
11,6. Agathe Nissen, Datter af Brygger Johan Adolph Nissen (Erindr.
IV, 130, 230); Søster til Bertha Nissen (dbt. 7. Marts 1760
+ 5. April 1791), g. 1781 m. Christian Magdalus Thestrup Cold,
Geheimekonferensraad, Dr. jur., Politimester i Kbhvn. og Deputeret
i Danske Kancelli (Erindr. I, 372; IV, 82-84). Hendes Forlovede
Pagehovmester Olejohan Samsøe, Digteren af Sørgespillet
„Dyveke“, døde 24. Jan. 1796 i sin Ven Rahbeks Arme (ib. IV, 420).
H. Steffens sammenblander i Was ich erlebte III, 352 Agathe
Nissen med Enken efter Samsøes Kollega, Pageinformator Chr.
Hornemann, Ulrikke Antoinette Schlegel, der 1797 ægtede Præsten
Chr. Joh. Bredsdorf. Ved Omtalen af sit Besøg hos B. kalder han
hende „die hinterlassene Braut Samsoes“. - 19. K i e r u 1 f: Chri
stian Kierulff f 1803. — 5 f. n. Resten mangler. — 4 f. n. Se Erindr.
V, 169.
12,23. R e c k e : Didrik Adolf von der Recke, f. 1755 i Norge, 1775 Sekltnt.,
1785 Landmaaler, 1786 ansat ved Opmaalingen af Frederiksberg og
Kronborg Amter, 1800 kar. Major, 1811 Oberst f 1816; g. 1784 m.
Charlotte Amalie Meredin, f. 1763 i* 1838. Se Erindr. IV, 155-61,
315; V, 168.
13,9.
Om den Modgang af forskellig Art, der ramte Rahbek i Aaret 1796
se Erindr. IV, 330 og 463. — 11. M. S.: Marie Smidth se ovfr. —
12. Langes: Rasmus Lange, f. 1752 i Frederikssund, 1769 Stud.,
1773 Cand jur., 1777 Prokurator ved Hof-og Stadsretten, 1781 Høje
steretsadvokat; Direktør i Brandforsikringen, Raadmand og Etatsraad f 1829; g 1779 m. Frederikke Christiane Hellesen f 1845
(Erindr. IV, 311; V, 8, 18,24. Kjøbenhavns Brandforsikring 1731—1911,
552). -- Rosings. Om Rahbeks Forelskelse i Michael Rosings
Hustru Skuespillerinden Johanne Cathrine f. Olsen se Memoirer
og Breve“ XV (Knud Lyne Rahbeks Ungdomskærlighed). — 18.
Citoyen Pierre: Peder Heger. If. Erindr. V, 166, havde
P. A. Heiberg oversat et Avertissement i Adresseavisen for en
Franskmand Pierre, og, „for ikke at komme i Vrøvl med Adresse
avisens smaalige Cryptocensur“, oversat Citoyen Pierre med Under
tegnede. Rahbek havde i Spøg hentydet til denne Oversættelse i
Tilskueren 1797 °/i, og Heiberg blev stødt herover (Erindr. V, 166.
Birket Smith, Litterære Personer og Forhold, 1884, 180). — 8 f. n.
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Schultz: Johan Frederik Schultz (1756—1817), Universitets- og
Hofbogtrykker (Erindr. IV, 354, 358 f.). — 6 f. n. Hirschholm.
Her besøgte Rahbek C^rl Frederik Gutfeld (1761—1823), Præst her
(Erindr. IV, 232 f.).
14.
Brevet trykt med adskillige Ændringer i Erindr. V, 177—81 Om
hans første Møde med Karen Margrethe Heger se ib IV, 361. —
4. Jørgensen: Bud for det Borupske Selskab.
15,24. Persses Gilde: Peder Heger (Erindr. V, 8). — 11 f. n. Din
Broderkone: Ellen Marie Heger, f. Smidth.
16,8.
Guldberg: Frederik Høegh-Guldberg (1771 — 1852), Digter'og
Oversætter, g. 1797 m. Marie Cathrine Bilsted (Erindr. V, 9, 152,
193). — 16. den saxiske Minister: Henriette Rosing, Peder
Hegers Forlovede. — 21. gode Moder: Rosings Hustru (Erindr.
V, 182) — 7 f. n. etgesnersk Forsøg: se ovfr. — 1 f. n.
K ø b k e s : Overformynder, Sukkerraffinadør Købke boede L. Købmagergade 64.
17,1.
Digtet, aftrykt helt igennem forandret og næppe til det bedre, i
Rahbeks Erindringer V, 5, jvfr. IV, 476, hvor den af Rahbek sam
men med Carl Heger og Malte Conrad Bruun foretagne Udflugt
fra Strandmøllen til Hveen beskrives. Jvfr. J. Kragh Høst, Erin
dringer, 1835.
18.
Rahbek har, som det fremgaar af Erindringer V, 250 og 256, været
i Uvished om, fra hvilken Tid dette udaterede Brev stammer.
Selskabet paa Skydebanen var bleven samlet af Rahbek efter Ønske
af Prof Johan Christian Fabricius („min gamle kielske
Velynder“), der sammen med Prof. A. W. Cramer („min inderlig
elskede leipzigske Universitetslærer“), begge Professorer i Kiel, var
komne til København. Den omtrentlige Datering kan bl. a. be
stemmes ved at F. i sin Selvbiografi (Kieler Blätter 1819, I, 114)
omtaler, at han Foraaret 1798 rejste første Gang til Khhvn. for at
beskrive den derværende Insektsamling.
19,3.
Falsen: Enevold de Falsen, 1755—1808, Overretsjustitiarius i
Christiania, Forf. af Skuespillet „Dragedukken“. Klingenberg:
Christian Klingberg, 1765—1821, Højesteretsadvokat, Defensor i
flere Pressefrihedssager. — O 1 u f s e n : Oluf Christian Olufsen,
1764—1827, Forf. af Komedien „Gulddaasen“ (1793). — 5. tanter:
„et for vor nøieste Kreds aldeles særeget Cantword, foranlediget
ved en Tante, der forhærdede sig i at benægte og afvise, hvad der
sagdes til hendes Roes“ (Erindr. V, 256).
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n
JENS BAGGESEN
Til SELINE
S e 1 i n e (ogsaa Zeline eller Selinde) var Baggesens Tilnavn til den
Kvinde, der i Aarene 1785—89 var hans erklærede Kvindeideal og Gen
stand for hans lidenskabelige Sværmeri. Betegnelsen skulde minde om det
græske Navn paa Maanegudinden — Selene — der efter Sagnet ved Natte
tid dalede ned til Jorden for at kysse den sovende Endymion. I Maj 1782
var den 28aarige Marie Magdalene Erichsen (1754—1819), Datter af Stadsfysikus Johann Gottfried E. i Bergen, blevet gift med Digteren Christen
Henriksen Pram (1756—1821). Ægteskabet blev ulykkeligt, og den næsten
10 Aar yngre Baggesen, for hvem Prams Hjem tidligt havde aabnet sig,
blev snart ikke blot Prams fortrolige Ven, men Fru Prams erklærede Til
beder. Det halvt erotiske, halvt moderlige Forhold, hun stod til ham i —
og som gav Anledning til Betegnelser som „Mama“ eller „Susmama“ —
vedvarede indtil hans første Udenlandsrejse og satte Spor i en Række til
hende digtede Elegier (,J. B.-s samtlige Værker“ I Kbh. 1801. S 265 ff og
„Danske Værker“ II Kbh. 1828 S. 92—137 jvf. „Skiemtsomme Riimbreve“
Kbh. 1807 Nr. 2—4) Selv betegnede Baggesen sig — med Henblik paa
det første af disse tre Rimbreve — som „Baggehunden“ eller blot „Hunden“.
Under Udenlandsrejsen stod de i flittig Brevveksling; men Baggesens Giftermaal med Sophie Haller førte efter Hjemkomsten til et fuldkommen Brud,
jvf. iøvrigt Jul. Clausen: „J. B. En litterær-psykologisk Studie“ Kbh. 1895 S.
38—49.

23, 7.
25,1.
7.
28,2.
8.

29, 9.

o v e r a 11: d. v. s. i det hele taget, først og fremmest.
Chimære (gr.): i Mythologien Navnet paa et ildspyende Fabel
uhyre i Lycien, her i den overførte Betydning: Fantasifoster.
seraphisk (hebr.): englelig.
Bal paré (fr.): særlig elegant Bal.
Professor Hvid: Andreas Christian Hviid (1749—88), dansk
Orientalist og Teolog, 1781 udnævnt til Provst ved Kommunitetet
og Regensen med Titel af Professor og 1782 gift med Maria Sophia
Munk. Det har formodentlig været ham, der 1785—87 skaffede
Baggesen ind som Alumnus paa Regensen. Rimbrevet „Fragmentet
i Lolland“ („Skiemtsomme Riimbreve 1807“ S. 66) er rettet til ham.
O! du, som ligger knuust... Citat af Baggesens Digt „Til
min Ven“, skrevet 1782, indrykket — uden Forfatterangivelse — i
Iversens Samling af Poesier (April) 1785 S. 113, optaget i „Samt
lige Værker 1801“ S. 259 under Titlen „Til Menander“ og efter
Rahbeks Oplysning i „Tilskueren“ (Nr. 72 for 26. Febr. 1822) rettet
til Pram som en Mindelse om i Tide at sørge for at bevare sine
endnu utrykte Poesier. Den græske Digter Menander — 4deAarh.
f. Chr. — skrev talrige Komedier, hvoraf kun faa Brudstykker er
tilbage. Citatet her er meget frit gengivet.
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Thomas Moore: „Thomas Moore eller Venskabs Seier over
Kiærlighed. En Fortælling i et Brev til —“ stod først trykt i „Minerva“ for Oktbr. 1785, senere optaget i „Ungdomsarbejder“ 1791
I, 150.
32,11. f. n. Babet (fr.): Egennavn (Forkortelse af Elisabeth), anvendt
som typisk Betegnelse paa en mundrap Tjenestepige.
33,2. bundet: d. v. s. gift. — 6f. n. Cypria: Tilnavn til Venus
efter Øen Cypern, som var Hovedsædet for hendes Dyrkelse.
34, 3.
R a p h a e 1: om Enkeenglen Raphaels Kamp med den onde Aand
Asmodæus se Tobias Bog Cap. 3 v. 25.
38,15. Landsbyerne og 24. Hedningerne sigter rimeligvis til
Baggesens hyppige Samvær med den literære fynske og holstenske
Landadel — 10. f. n. Emma: „Emma. Et romantisk Eventyr i
fem Sange“ tryktes først i „Minerva“ for Novbr. 1786 (1—2 Sang)
og Febr.—April 1787, genoptrykt i „Ungdomsarbejder“ 1791 II, 1.
30,2.

AF DAGBØGER OG BREVE 1789—90.

Det Tidsrum, der her er behandlet, er Halvaaret fra 5te Sept. 1789, da
Baggesen og Sophie Haller første Gang mødtes ved Thunersøen, til 5te Marts
1790, da de viedes i Landsbyen Konitz udenfor Bern. Den Skildring, der
hidtil har foreligget heraf (i „Labyrinthen. Digtervandringer af Jens Baggesen.
Udgivet af Digterens Sønner og C.J. Boye“ 3—4. Kbh. 1830—31 = „Jens
Baggesens danske Værker“ 10—11 Kbh. 1830—31) pr dels mindre overskuelig,
idet Rejseberetninger er skudt imellem, dels ret vilkaarlig, idet meget er
omskrevet eller udeladt og alt tysk fordansket, dg dels ufuldstændig, idet
kun ganske enkelte Breve er medtaget og da som oftest indarbejdet i selve
Teksten..
Her er, saavidt det har været muligt, idet noget af Materialet nu helt er
forsvundet, selve Dagbøgerne fulgt og Baggesens Sprog og Stil med alle
hans Ejendommeligheder (Tankestreger, Germanismer, nye Orddannelser,
grammatiske Fejl, forskellig Stavemaade etc.) derved bevaret. Hvor der har
været Lakuner, er Teksten fra den trykte Udgave fulgt.
Af de endnu eksisterende — godt tredive — Breve til Sophie Haller fra
Tiden før Brylluppet lod der sig kun gøre et Udvalg, idet de fleste er skre
vet enten paa tysk eller fransk og flere ret ensartede og derfor uden større
Interesse. Ind imellem dem er da skudt Breve og Brudstykker af Breve til
Vennerne i Danmark med Bidrag til Forstaaelsen af Forholdets Udvikling.
43,6. C o 11 e t (fr.): kort Overkjole. — 8. Unterseen: Landsby paa
højre Aare-Bred. — 16. Gletschinen: Gletscherstrømmen, er
den nordfra kommende Lombach. — 20. D a p h n e: i den græske
Mythologi Navnet paa en Flodnymfe, som Zeus for at frelse fra
Apolios Efterstræbelser forvandlede til et Laurbærtræ.
44,6. f. n. Moltke: Grev Adam Gottlob Ditlev Moltke (1765—1843),
Baggesens Studenterkammerat, hvem han efter 6 Aars Adskillelse
igen traf i Pyrmont, og senere Digter, Politiker og Godsejer (Niitschau
ved Oldeslo) jvf. Baggesens „Labyrinth“ v. Louis Bobé. Kbh. 1909,
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45,22.
46,22.

47,18.

48,9.

49,14.

S. 318—19. — 5 f. n. Becker: Gottfried Becker (1767—1845),
dengang farmaceutisk Kandidat, senere Hofapoteker i Kbh., som
— selv paa en længere Udenlandsrejse — i Zürich havde sluttet
sig til Moltke og Baggesen, jvf. „J. B s poet. Skr.“ v. Arlaud 4. Bd.
Kbh. 1899 S. 337.
sublunarisk (lat.): jordisk.
Zweilütschinen: ved Zweilütschinen — nu Knudepunkt for
Grindelwald-Banen og Stationen før Lauterbrunnen — forener
Schwarze og Weisse Lütchine sig og danner Lütschinen, der falder
ud i Brienzersøen. — 8 f. n. Meiners: Christoph Meiners
(1747—1810), fra 1775 Professor i Göttingen i Historie og Filosofi.
Produktiv Oplysningsforfatter og Rejseskildrer (bl. a. „Briefe über
die Schweiz“ 1—4 Berlin 1784—85. — 6 f. n. opposita juxta . . .
(lat.): Naar Modsætninger stilles Side om Side, træde de klarere
frem. — 3 f. n. Lavater: Johann Caspar Lavater (1741 — 1801),
den bekendte reformerte Præst og religiøse Forfatter jvf. „Johan
Caspar af L.-s Rejse til Danmark“ v. Louis Bobé. Kbh. 1898.
f. n. Pfyffer: Franz Ludwig Pfyffer von Wyher (1716—1802)
Generalløjtnant i fransk Tjeneste og schweitzisk Topograf. Tog
1769 sin Afsked og viede Resten af sit Liv til — efter talrige
Bjærgbestigninger — af Voks og Beg over en Papkærne at frem
stille et plastisk-topografisk Relief af Midt-Schweitz, der blev fær
digt 1786 og var en af Luzerns Seværdigheder (jvf. Meiners „Briefe
über die Schweiz“ II, 127) Det blev 1865 skænket af Familien til
Byen og findes endnu opbevaret i den saakaldte Gletschergarten.
8 f. n. poetiske Lignelse Pag. 19: er II, 12 hos Meiners,
som omtaler Staubbach „der in der Ferne . . . einem breiten 'unbe
weglichen Stück weissen Tuches oder Linnens, das man von dem
Felsen herabgelassen hätte, ähnlich ist“. Den omtalte Vignet maa
være tilkommet i den af Baggesen omtalte nye Udgave
8. f. n. Aberti: skal være Johann Ludwig Aberli (1723—1786)
schweitzisk Maler, hvis Speciale var en Slags farvelagte Raderinger
med landskabelige Motiver.
Charlotte: Magdalene Charlotte Hedevig Schimmelmann
(1757—1816) f. Schubart (Datter af Oberstløjtnant S. paa Fossum i
Norge) gift 1782 med Geheimeraad og Kommerceminister Heinrich
Ernst Schimmelmann (1747—1831). Baggesens — og senere bl. a.
Oehlenschlægers — varme Velynderinde, jvf. Biogr. Lex. XV 139—40
og „J. B.-s poet. Skr.“ v. Arlaud II, 353 og IV, 310. —Sybille:
Anna Sybilla Reventlow (1753- 1828), Søster til Grevinde Schimmel
mann, 1778 gift med Bonde- "og Børnevennen Grev Johan Ludvig
Reventlow til Brahe-Trolleborg (1751—1801). — Marie: Marie
Magdalene Pram. —Julie: Frederikke Juliane Reventlow (1763
— 1816), f. Schimmelmann (Søster til Ernst S.) og gift 1779 med
Grev Fr. Reventlow til Emkendorf, der gennem hende blev Hertug
dømmernes literære Centrum. P h i I i p p i n e : Grevinde Caroline
Baudissin? Om hende jvf. Noten til S. 71.
f. n. Om Costheimerinden og den franske Marie
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med Barnet: jvf. „Labyrinthen“ v. Bobé S. 211—228. Om
Vindue-Dronningen i Aarau: se „J. B.-s danske Værker“
9. Bd 1830, S. 387"—94. — 12. f. n. Iris: Regnbuens Gudinde,
fortuna pluvia (lat): den heldbringende Regn.
50,10. den store Hal ler: Albrecht v. Haller (1708—1777), berømt schweitzisk Botaniker, Anatom, Læge, Fysiolog og Digter, f. i Bern, fra
1729 Læge sammesteds, 1736 udnævnt til Professor ved Universi
tetet i Göttingen, adlet 1751, fra 1753 igen i Bern. Foruden talrige
fysiologiske og botaniske Arbejder flere Digtsamlinger og Romaner.
Schultheiss Zinner: Friedrich von Sinner (1713—1791).
jvf. „Sammlung Bernischer Biographien“ II Bern 1896 S. 93—109.
Schultheiss (t): her Raadspræsident.
51,18. Spazier: Johan Gottlieb Karl Spazier (1761 — 1805), f. i Berlin.
Var først Operasanger, men studerede senere Teologi og Filosofi i
Göttingen og kom 1788 til Kbh. som Lærer for Frederikke Bruns
Børn, men opgav snart Pladsen og mødte paa Tilbagerejsen Baggesen, hvem han fulgte til Basel og siden i Schweitz flere Gange
traf paa, jvf „Labyrinthen“ v. Bobé Kbh. 09 S. 318. — 5 f. n.
Don Quixotte og Sancho Pansa: Hovedpersonerne i
Spanieren Cervantes’ berømte Ridderroman (udk. 1605 og 1776—77
oversat paa dansk af Charlotte Dorothea Biehl.) Det er rimeligvis
6te Bogs 29. Cap. om Æventyret med den fortryllede Baad (ikke
Hest), der har foresvævet Baggesen. — 1 f. n. å vol d’Oiseau
(fr.): „med Fuglefart“.
52,17. Mufti: Moltke? — 19. Bonifacius: Bonifacius Böhme, der
som Fører ledsagede dem fra Vierwaldstadter-Søen og op over Alperne.
53,3.
Lineamenter (lat.): Ansigtstræk. — 19. Anathemata (gr.):
Banlysninger, Forbandelser — 20. en vis Mands Epigram
mer: Under den saakaldte „Holger-Fejde“ offentliggjorde Rahbek i
„Aftenposten“ for 1785 flere Epigrammer om Baggesen og hans For
fatterskab, der gav Anledning til en Polemik imellem dem. — 6f. n.
in pontificalibus (lat): i Embedsdragt.
55,9.
Meiners Raisonnering: jvf. Meiners „Briefe“ I 120—21
om Sagnets „indre Usandsynlighed“. — 15. Tralværk: Gitter
værk. — 17. Bourrit: Marc Theodore Bourrit (1735—1815),
schweitzisk Maler og geografisk Forfatter. Værket er rimeligvis
„Description des Alpes pennines et rhétiennes 1—2.“ Genéve
1781. — 19. Coxe: William Coxe (1747—1828) engelsk Rejse
skildrer og Historiker (bl. a. „Travels in Schwitzerland“ London
1789.) - 21. Om de enkelte Medlemmer af Familien Haller jvf.
Stamtavlens 255—56. Petrificationer (lat): Forsteninger. —
22. P a 1 æ o t y p a (gr.): gamle Tryk. — 8 f. n Liden Gunver — af Ewalds „Fiskerne“ — hvortil Komponisten Kunzen havde
sat Musik. — 7 f. n. Schlaf süsser Knabe — In einem
Thal — Wenn hier nur kahler Boden wär — Das
ganze Dorf versammelt sich — se om alle disse Sange
J. A. P. Schulz: „Lieder im Volkston“ 1—3 Berlin 1782—90. (Om
Schulz selv jvf. Noten til 74,17). Et Par af dem er af Digteren
Matthias Claudius (1740—1815).
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Lämmergeier, (t): Lammegrib. — 10 f. n. Jomfrue Stap
fer (se S. 58).
58,1.
Rengger: Abraham Rengger (1732—1794), fra 1773 Præst i Bern.
I nøje Forbindelse med Mænd som Lavater og Pestalozzi. — 4. Stap
fe r: Daniel Stapfer, den yngste og mindst bekendte af 3 Brødre
S., som paa den Tid alle var ansete Schweitzer-Teologer. — 9.
Kunstn eren
Baggesen-har ingen nærmere Oplysning. — 10.
Engelske Minister: Oberst Braun, gift med Albertine B, en
Søster til Fru Haller, jvf. S. 255. — 16 f. n. Frøken Bonstetten:
Søster til Digteren Karl Victor von Bonstetten fra Bern (1745—1832).
— Grevinde Stolberg: Louise Stolberg f. Reventlow, gift anden
Gang 1777 med Digteren Grev Christian Stolberg (1748—1821) og
selv med megen litterær Begavelse. — 13 f. n. Bonn et: Charles
de Bonnet (1720—1793), berømt schweitzisk Naturforsker og Filosof.
Talrige naturvidenskabelige og filosofiske Skrifter. — 12 f. n. Frue
la Roche: Marie Sophie Laroche (1731—1807) tysk Forfatterinde
(talrige Romaner og Familiehistorier, som oftest i Brevform). Brev
veksling med Goethe og Wieland.
59,22. Professor Stapfer: Johannes Stapfer (1719—1801), fra 1756—96
Professor i Teologi. Broder til Daniel S. (S. 58). — 8 f. n. Mar
ktschi ff trompet (t.) Torveskibstrompet til at give Afgangs
signal med
60,20 Barberen af Sevilla: af den italienske Komponist Giovanni Paisiello (174!—1816), der 1776 blev ansat ved Operaen i Petrograd
og 1784 blev Kapelmester hos Kongen af Neapel. Produktiv Ope
rakomponist. Hans „Il barbiere di Seviglia“ er fra c. 1784 og For
løber for Rossinis Værk af samme Navn. — 24. Madame Beck
i Mannheim: Josephine Beck, f. Scheffer, gift 1788 med den
berømte Skuespiller Heinrich Beck (1760—1803) ved Nationaltheatret
i Mannheim jvf „Labyrinthen“ v Bobé 09. S. 267.
61,13. f. n. Kom s a n c t e Punsch: om denne Sang og dens Historie
jvf. det eneste Sted, hvor den er trykt „Jens Baggesens Biographie“
I Kbh. 1843, S. 42—46.
63,4.
Ku nzen: Frederik Ludvig Æmilius Kunzen (1761 — 1817) f. i Lü
beck. Studerede først Jura i Kiel, men bestemte sig til at blive
Musiker og rejste 1785 til Kbh., hvor han i Marts 1789 slog igen
nem med sin ypperlige Musik til Baggesens Opera „Holger Danske“.
„Holger-Feiden“ fordrev ham imidlertid til Tyskland, hvor han 1791
blev Musikdirektør ved Teatret i Frankfurt, til han 1795 udnævntes
til Kapelmester ved det kgl. Teater i Kbh. — Cramer: Carl
Friedrich Cramer (1752—1807), 1780—94 Professor i orientalsk Filo
logi i Kiel, blev afskediget og levede siden i Paris som Boghandler,
jvf. „Labyrinthen“ v. Bobé Kbh. 09, S. 317 og — om hans Over
sættelse 1793 95 af „Labyrinthen“ — S. 322—23. — 9. Rosings
Dom: Michael Rosing (1756—1818) Skuespiller og — fra 1788 —
Instruktør ved det kgl. Teater. Havde bl. a. spillet Titelrollen i
„Holger Danske“. — 18. Roland paa Alcines Øe!: Om Mid
delalderens berømte Sagnskikkelse Rolands , Æventyr paa Feen
56, 12.
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63,1.

64,3.

65, 3.

69,8.
70,8.

71,8.

74,17.

Alcines fortryllede 0 jvf. den italienske Digter Ariosto’s episke
Heltedigt „Orlando Furioso“ (udk. 1516, oversat paa svensk af
Kullberg 1865—70.) Muligvis kender Baggesen snarere Navnet fra
Galeottis 1783 opførte Ballet „Angelica og Medoro“, hvori den ra
sende Roland optræder (Overskous Teaterhistorie III, 1860, S. 289.)
— 19. Oden til Frøken Haller: Oden, der direkte er paa
virket af Klopstocks Ode „Zürchersee“ blev senere omarbejdet —
jvf. „Efterl. Papirer fra den Reventlowke Familiekreds VI, S. 454
—56 — men har her sin oprindelige Skikkelse (oversat i „J. B-s
Værker“ 4. Bd. Kbh. 1880, Noterne).
f. n. Gluck: er Komponisten Christoph Wilibald Gluck (1714
. —1787), hvis Musik Baggesen var meget begejstret for, men som
— efter Wielands Ytring — foretrak Muserne for Sirenerne.
Hallers Enkelin: Sophie Haller. — 18. Fellberger: skal
være Rudolf Emanuel von Fellenberg, Raadsherre i Bern og Appellationsraad (f 1800). — 11. f. n. Pleyl: Ignaz Pleyel (1757
—1831), østrigsk Komponist, 1789 Kapelmester i Strassburg.
f. n.: Romeo ogjulie: muligvis et over Shakespeares Tragedie
bygget fransk Sangsørgespil med Tekst af de Ségur og Musik af
Daniel Steibelt (1755—1823).
f. n. petrificeert-Petrificationer Uat.): forstenet-For
steninger.
Neu ton: Isaac Newton (1642—1727) den berømte engelske
.Matematiker og Fysiker. — 9. Sterne: Lawrence Sterne (1713
—1768) engelsk Forfatter. Hans to Hovedværker er den humori
stiske Roman „Tristram Shandy“ 1759-67 og den følelsesfulde
„The Sentimental Journay“, der har paavirket Stilen i „Labyrinthen“.
Grevinde Baudissin: Caroline Adelheid Cornelia Baudissin
(1760 — 1826) f. Schimmelmann, 1776 gift med Grev Heinrich Bau
dissin (1753—1818), der fra 1784-87 var dansk Gesandt i Berlin.
Baggesen traf hende paa Svogerens Herresæde Knoop ved Kiel
jvf. „Jens Baggesens Biographie“ I. Kbh. 1843, S. 110).
11. homogen: (gr.): ligeartet, beslægtet med. — 13. Etatsraad
Rothe: Caspar Peter Rothe (1724—84), historisk Forfatter (bl. a.
om Griffenfeldt 1745 og Tordenskjold 1747), 1776 udnævnt til Etats
raad. — 15 f. n. Pope: engelsk Digter (1688—1744) — 11 f. n.
Nicht Ausrufungen: Hentydning til et af de mangfoldige
Indlæg i „Holger Feiden“ 1789 (om denne jvf. Noten til S. 78), der
hed „Ausrufungen veranlasst durch Holger Danske“ og udtalte sig
meget begejstret om Stykket.
Grönland: Peter Grönland (1761 — 1825), 1787 Kopist i det tyske
Kancelli i Kbh. Musikhistoriker og Komponist. Schulz: Johan
Abraham Peter Schulz (1747—1800), f. i Lüneburg, 1780—87 Kapel
mester i Rheinsberg ved Potsdam, gennem Professor C. F. Cramer
i Kiel og Komponisten Kunzen gjort kendt i Danmark, 1787 — 95
kgl. dansk Kapelmester (Musik bl. a. til Thaarups „Høstgildet“ og
„Peters Bryllup“, P. A. Heibergs „Indtoget“ og til Salmen „Her
komme Jesu, dine smaa“). — 15 f. n. velut interignes
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Luna m inores (lat.): som Maanen mellem de mindre Stjærner,
Citat af Horats’ Carmina Lib I. 12 v. 12.
75,9.
Triumph! Dig ingen jordisk Fryd opveier: Citat afBaggesens lyriske Drama „Erik Ejegod“ 1789, 1. Akt 9 Scene med en
kelte Forandringer. 11 f. n. mignaturere: dannet af Baggesen
(af Miniatur) i Betydn. formindske.
76,4.
pays de vaud: Kanton Waadt, hvis Hovedby er Lausanne. —
danslavendange(fr): i Vinhøsttiden (Vinhøstmaaneden —
Vendém:aire — i den franske Revolutionskalender fra 22. Sept. — 21.
Okt.) - 16 f. n Sudlerie (t.): smudsigt Arbejde (af sudeln: til
søle) — 15. f. n val e te (lat.): Farvel! — 12. Susmama: se
S. 246. 77,5.
L. Rewentlow: se Noten til S. 48,9. — 7. Flyvebrev: Brevet
S. 74. — 17 f. n. Saussure: Horace Bénedict de Saussure
(1746- 1799), schweitzisk Naturforsker og den første, der besteg
Montblanc. - Skærvenzel: egt. Navnet paa et nu forældet Kort
spil, her i Betydn. stadige Tanke, Tidsfordriv.
78,6.
Campe — Trapp — Basedow: Joachim Heinrich Campe
(1746—1818), Ernst Christian Trapp (1745—1818) og Johann Bern
hard Basedow (1723—1790), alle bekendte tyske Filantroper og Pæ
dagoger. („Reventlowske Papirer“ VI, S. 508 ff). — 9. p 1 e n u s
c ru o ris (lat.): egt. fuld af Blod d. v. s. livslysten, livskraftig. — 15.
Scheuchzer: Johann Jacob Scheuchzer (1672—1733), schweit
zisk Naturvidenskabsmand. Udgav bl. a. „Biblia ex phyticis illustrata“ 1—5 Wien. 1731 — 35 in-fol. med 650 Plancher i. — 21.
diem perdidi (lat.): jeg har spildt en Dag. — 23. Frue Zeer
le der: Albrecht Hallers yngste Datter Sophie Charlotte, gift med
Bankier og Raadsherre Ludwig Z. jvf. S. 255. — 12 f. n. A t h a 1 i e - La fée Urgele — La Reine de Golconde: alle fra Kom
ponisten I. A. P. Schulz’s Rheinsberg-Periode (se Noten til S. 74,17)
Opførelsen af Athalie - Ouverture og Kor til Racines Tragedie af
samme Navn
skaffede ham den ovenfor omtalte Ansættelse i Kbh.
10 f. n. H a 1 1 e r s k e Boglade: d. v. s. Bogladen i det Haller
ske Hus. — 8 f. n. Holger Danske: Baggesens første danske
Operatekst, opført 1789 med Musik af Kunzen og oversat paa tysk
af Cramer med en længere rosende Fortale. Om den Strid, Styk
ket gav Anledning til, jvf. Peter Hansen „Holgerfejden“ i „Nytaarsgave, udg. af Foreningen Fremtiden“ Kbh. 1867“.
79,18. Søster: Emilie (eller Claire) — 7. f. n. Müsli: David Müslin
(1747 - 1821), fra 1782 Præst i sin Fødeby Bern.
80, 10. f. n. C o 1 o g : dannet af Baggesen af lat. colloquium i Betydn. Medtale
(modsat Dialog : Samtale) om to, der paa samme Tid siger det samme.
82,6. Zeerleders Datter: af første Ægteskab. — 13. Aline: „Aline
ou la reine de Golconde“,- Opera af Schulz (se S. 78.) — 13 f. n.
å merveille (fr.): ypperligt.
83,9.
A g a t h o n : i Homers Iliade (24de Sang) en af Kong Priamos’
Sønner. Her sigtes til Wielands Roman „Agathon“ 1766. — 16
f. n. Chain en (fr.): egt. Lænke, hår Kæde i en Dans.
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Allemanden: (svabisk) Vals. — 12. Tyrke-Müsiken: fra
anden Akt hos Sultanen i Bagdad. - 25. Vilhelm Teils Vise:
rimeligvis den bekendte „Vilhelm bin ich der Telle“, digtet af Hiero
nymus Muheim i det 16de Aarh., trykt første Gang 1613 med Me
lodi fra 1607, (se „Deutscher Liederhort“ I Lpz. 1893 Nr. 32. S.
101) — 3 f. n. Syllogisme (gr): Fornuftslutning.
86,2
Al pen lied: trykt i „Gedichte von Baggesen“ II. S. 78, Hamb.
1803 og forsynet med følgende Note: „Es ist dies mein erster Ver
such in einer Sprache, die mich nicht gewählt, sondern die ich
gewählt habe, und die mich die Liebe, welcher selbst die söhnliche
weicht, gelehrt hat“. Jvf. endv. Kr. Arentzen „Baggesen og Oehlenschläger“ I, S. 68. Kbh. 1870.
87,15. in dulci jubilo (lat.): egt. i sød Jubel (Begyndelsen af en
middelalderlig Julesang) d. v. s. henrykt.
89,16. Charybdis: ogScylla — de to berygtede Malstrømme, som græske
Oldtidssagn stedfæstede til Strædet ved Messina.
90,3 oitiac ova(j(gr): pindarsk Udtryk, Drømmebillede.—4. Og gaaer
jeg, banker hendes Hierte: frit tillæmpet Citat af Baggesens
eget Yndlingsdigt „Emma“. (Om dette jvf. Noten til S. 38.) — 13
f. n. den drukne Tigger: et af „1001 NatÆventyr“. — 12 f.
n. Sancho: jvf. Cervantes „Don Quixote“ 7. Bog, Cap. 42 ff.
91,13. f. n. A h q u e 1 ’ a m o u r .. . : fra Schulz „Lieder im Volkston“ I
(S. 44.)
93, 17. f. n. Sunt horæ perditæ (lat.): det er spildte Timer.
96, 14. f. n. M a n t e 1 e t (fr): lille Kappe.
99, 14. Rondo: Tonestykke, hvis Hovedmotiv periodisk vender tilbage.
101,2. Vaut-rien-Legen: Vaut-rien (fr.) = det danske „Helle“. —
14. A 11 e m a n d e e r t e: dannet af Baggesen (af Allemande, se S.
84) i Betydn. valse.
103,19. Slum: ældre — hos Baggesen hyppig — Form for Slummer.
105,11 R***** : er Rahbek. — 17. M e n a n d e r : er Pram (jvf Noten til
S. 29.)
108,3. Urans Diamanter og 4. Orions Graner: jvf. hermed i
Klopstocks „Messias“ 1ste Sang Skildringen af Guds Sendebud,
Seraphen Gabriels Flugt mellem Verdensrummets Kloder. Hele
Stykket „Til Seline“ er direkte paavirket af Klopstocks Tanker
og Stil.
118, 5. Paa Reise i Pays de Vaud: fra 9.-22. Okt. foretog Bagge
sen og Moltke en Fodtur i det franske Schweitz. — 7. FrauenCappel: Frauenkappelen 8km. vest for Bern. — 10. Carl: Mok
kes Tjener. — 15. S a n d r i n: Lyststedet Sandrein vest for Bern, som
Oberst Braun ejede og hvor ogsaa Albrecht Hallers Enke boede.
— 21. Sætte-Fader: i Analogi med et Udtryk som SætteBiskop (en Biskops Vikar) dannet i Betydn. i Faders Sted. —
25. Brun: Constantin Brun (1746—1836), dengang Justitsraad
og Administrator ved det vestindiske Kompagni, gift 1783 med den
bekendte Forfatterinde Frederikke Brun f. Miinter (1765—1835). —
84, 4
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27. H e 1 o i s e : Rousseaus berømte Roman „La nouvelle Héloise“
(1761).
120,7. Gessner: Idyldigteren Salomon Gessner (1730-1788) fra Zürich.
— 2 f. n. Marquis Posa: den opofrende og ideelle Ven i Schil
lers „Don Carlos“ (1787).
121,16. No, II og III: No. I se S. 97. Alle tre er gaaet tabt.
122,10. Moudon: nordøst for Lausanne. Det er Baggesens første Brev
til Sophie Haller. — 11. O! wunderschön ist Gottes Erde:
Citat af „Aufmunterung zur Freude“ af Ludwig Hölty (1748—1776).
123,22. Bizeli Brösamli: Berner Dialekt. Biz^li Brösmeli d v. s.
Bischen Brosame (Krumme), jvf. F. J. Stalder: „Schweiz. Idiotikon“
I. Basel 1806.
1 24,20. Süsse, heilige Natur . .
Begyndelsen af Digtet „An die
Natur“ af Grev Fr. L. Stolberg, se Schulz „Lieder im Volkston“ I, L
125,7. f. n. Hun er min . . .: Om Baggesens Forlovelse jvf. Karamsin
„Briefe eines reisende Russen“ III. Lpz. 1800 S. 171 ff.; S. 182
fortæller K.: oft lustwandelten sie beyde des Abends in den Alleen,
und die dichten Schatten der Kastanienbäume und die Strahlen
des Vollmondes waren Zeugen ihres tadellosen Umgangs; bis end
lich der platonische Liebhaber am einem dieser schönen Abende
vor Sophieen auf die Knie stürzte, ihre Hände ergriff und ausrief:
„Es ist mein! Dein Herz ist für das meinige geschaffen! wir werden
glücklich seyn.“ „Es ist dein“ antwortete Sophie mit einem zärt
lichen Blicke „es ist dein und ich hoffe mit dir glücklich zu
seyn!‘‘
126, 20 U ran i e r: Muser, Skytsgudinder. - 13 f. n. L y d i a : først trykt
i Iversens Samling af Poesier 1785 S. 53, senere genoptrykt med
Forandring af Titlen til „Idealia“ og mange Ændringer. Lydia var
— i 1785
Fru Pram!
127,14. P r i n d s e n a f A u g u st e n b u rg: Frederik Christian, Hertug
af Augustenborg (1765 1814), Baggesens Velynder, fra 1788 Patron
for Universitetet. — lOf. n. meer end Belgradske Erobring:
8. Okt. 1789 blev Belgrad efter et tappert Forsvar af Osman Pascha
erobret af den østrigske Feltherre Laudon.
128,8. Berchtold Haller: (1492.—1536) fra 1513 ansat i Bern. Blev,
paavirket af Zwingli, Berns Reformator. - 18. 7 7 a a r i g : Samuel
Haller var 68!
130,7. Sal adi n: Grev Ærnst Schimmelmann. — 15. Mayblomst:
Hentydning til Digtet „Den visnede Mayblomst“ (d. e. Liliekonval
= (tysk) Maiblume), som Baggesen tilstillede Grevinde Schimmel
mann i et Brev fra Bern 4. Nov. 1789. Senere trykt i Poulsens
Nytaarsgave for Damer 1792 under Mærket X og genoptrykt, jvf.
„J. B.-s poet. Skr.“ v. Arlaud 4. Bd. S. 328)
134, 5. S. M.: d. v. s. Susmama = Fru Pram. 20. Susmamas Apot h e o s i s : d. v. s. Sophie Haller. — 22. V o s s : Johann Heinrich
Voss (1751 —1826) den tyske Idyldigter og Homeroversætter, som
Baggesen i Juni havde truffet i Eutin. — I fland: Aug. Wilh.
Iffland (1759 — 1814) den bekendte tyske Skuespilforfatter. — 26.
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King Lear: Om Baggesens Indtryk paa Hamborgs Theater af
Shakespeares Drama og Skuespilleren Schrøders Udførelse af Hoved
rollen jvf. „Labyrinthen“ v. Bobé S. 64—72.
135, 10. N e e g og 5 f. n. N y t a a r s b a r n (en udklædt Dukke): brugelige
Nytaarsgaver.
137,21. G u ig n e s: et Par Mil sydøst for Paris jvf. „B.-s danske Værker“
10. Bd. S. 492—96.
139, 7. Moulins: ved Allier, Biflod til Loire. Brevet er aftrykt saaledes, at hver Brevsidé er holdt for sig.
140, 7. f. n. Meximieux: c 4 Mil nordøst for Lyon. Brevet — der
nu er forsvundet — blev først trykt i Poulsens Nytaarsgave f. Damer
1792 under Titlen „Fuglen eller Palmer til Palmine“ og senere
omarbejdet til Rimbrevet „Fuglen“ (trykt i „Skiemtsomme Riimbreve“ 1807 S. 91), jrf. „J. B—s poet. Skr.“ v. Arlaud IL’ S. 49
og 292.
144, 17. Rolle: ved Genfersøens Nordkyst. — 18. B o n n e t: (om ham
S. 58), hos hvem Baggesen tilbragte sin 26aarige Fødselsdag, kaldte
ham „le jeune et aimable voyagur“, jvf. „Blätter aus dem Stamm
buch J. B-s“ Marburg 1893. — 7. f. n. heimel ich: her i Betydn. hjemlig, som Baggesen har ført ind i dansk Sprogbrug.
145, 9. Nyon: ved Genfersøens Nordkyst. — Haller aus Nyon:
Gottlieb Emanuel Haller (1735—87) Søn af Albrecht Haller og
Mariane Wyss. — 7. f. n. Gluck-Paisiello; jvf. S. 60—63. —
5. f. n. Le Moine: Jean Baptiste Lemoyne (1751 — 96) fransk
Komponist. — 3. f. n. Marie: Cramer var gift med Marie Cecilie
Eitzen fra Itzehoe.
146,20. Kirke: i Landsbyen Könitz sydvest for Bern.
FAMILIEN HALLER.

Istedetfor paa hvert enkelt Sted at oplyse, hvilket Medlem af den
Hallerske Familie der er Tale om eller muligvis menes — Baggesens An
givelser er som oftest ligesaa uklare som unøjagtige — har jeg foretrukket
at give nedenstaaende Oversigt med særlig Fremhævelse af de Personer,
der nævnes eller hentydes til, idet jeg iøvrigt henviser til den udførlige
Stamtavle i Baggesens »Adam und Eva< Strassburg 1885.
* 1 Mariane Wyss (3 Børn, bl. dem Gott
lieb Emanuel)
* 2 Elise Bueher (1 Barn)

Albrecht v. Haller *3 Amalie Teichmeier
1708—1777

Emilie
1742—1825
* Samuel Haller

—1795

Albertine

Albrecht

1744—1831
* Beatus Braun (—1792)

Bankier

Oberst i engelsk Tjeneste

Charlotte
1748—1805
* Ludtv. Zeerleder

Carl
1749—1781

Rudolph
1747- 1833

Albrecht
1758—1823
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Emilie Haller ♦ Samuel Haller zu Wildenstein
1721—1794

1742 — 1825

Raadsherre og Lands vogt zu Schenkenberg

Samuel
1758—1775

Sigmund
1759—1804
Emilie

1766—1806

Emanuel
1761—1781

Sophie
1767—1797

Marie
1762—18 . .
Ludwig
1769-1793

Henriette
1764 —

Charlotte Haller * Ludwig Zeerleder
1748—1805
1727 — 1792
Raadsherre og
Bankier i Bern

Ludwig

1772—1841

Charlotte
1775—1832

Albrecht

1776-1825
6 Albertine
1789—1878

Carl
1780-1850

Bernhard
1785—1862

C. D.

III
ADAM OEHLENSCHLÄGER
SKOLEDAGBØGERNE

Af Oehlenschlågers Dagbøger fra Skoletiden er foruden nogle faa Blade
fra Juli—Aug. 1792 bevaret 3 Hefter: 1794, 10. Aug.—22. Novbr.; 1794, 23.
Novbr.—1795, 26. Juni; 1796, 21. Febr.-1797, 18. April, hvoraf her med
deles Udtog.
151,6. Bernt: Bernt Otto Winckler, 1780—1845, Stabslæge. — 8. Fri
de ri c h: Frederik Christian Thueseng, f. 1779, dbt. 1. Decbr.
f 18. Juni 1837, var 1817—26 Kontorchef ved Fonden ad usus
publicos, Søn af Kammerfurer og Kammerlakai Hans Christian
Thueseng (f 2. Apr. 1801, 77 Aar), og Frederikke Christiane Flemmine Holm. — 18. Lindrup: Hans Christian Linderup, 1761 —
1809, Lærer ved Efterslægtsskolen, Overlærer ved Metropolitanskolen. — 21. Svendsen: Andreas Svendsen, 1757—1802, Stu
dent, Landmaaler. — 21. Saxdorph: Johan Sylvester Saxtorph,
1772—1840, Prof. i Kirurgi. — 22. Storm: Edvard Storm, 174994, Digter, Medstifter af Efterslægtsselskabets Skole, fra 1790 Over
inspektør. — 23. C asp ersen: Hans Caspersen, 1782—1865,
Ankersmed. — Thomsen Andreas Thomsen, 1782—1850, In
spektør ved Raadvaddams Fabrikker. — 6 f. n. Laasbye: Rasmus
Laasbye, 1738 — 1800, Kontrollør ved Vestindisk Kompagni; i hans
Hus boede O. — 2f. n. Peter: Peter Hunæus, f. 1782, dbt. 26.
Juli, Søn af Kirurg Peter Frantz Hunæus, Ven med O.s Fader. —
1 f. n. Flindt: Johan Thomas Flindt, 1740—1805, Politimester,
under Posthusfejden blev hans Vinduer slaaet ind (Persh. Tidsskr.
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I, 296). Her menes vel P. A. Heibergs Vise: Hver Mand i Byen
om Indtoget taler.
152, 11. Campes Reisebeskrivelser: Joh. Heinr. Campe, Sam
ling af Reisebeskrivelser, l—2, 1793—94. — 14. MinSyster:
Sophie Oehlenschlager, f. 1782, g. m. A. S. Ørsted. — 24. Re
missen: Betegnelsen for en skovbevokset Plet, saaledes kaldtes
den senere Rahbeks Allé. — I4fn. Dichmann: Carl Friederich
Dichman, 1763—1806, fra Bergen, Lærer ved Søkadetakademiet.
153,11. Rosenstand: Johan Philip Kneyln Rosenstand Goiske, 1754—
1815, Deputeret. — 20. Sophie og Juliane: Anna Sophie
Thueseng, 1783—1847, og Juliane Marie Thueseng, 1784—1824,
Døtre af Kammerfurér Th. — 23. Haste: Jakob Alexander Haste,
f. 1781, + efter 1830 som Superkargo i Ostindien. — 10 f. n.
Provsten: Paul Danchel Bast, 1747 —1803, Stiftsprovst.
154,6. Petersen: Peter Petersen, 1754—1826, Gartner ved Frederiks
berg Slot.
155,6 Car elsen: Maaske Hans Frederik Carlsen, 1777—1836. kgl.
Kapelmusikus.
156,6. Povl Rasmussen: Poul Edvard Rasmussen, 1776—1860, Au
ditør, Komponist af „Danmarks dejligst Vang og Vænge“. — 9.
Magens: Andreas Schmidt Magens, f. 1780, Søn af fh. Bog
holder paa St. Thomas, Kammerraad Johannes Magens. — 22. San
der: Christian Lævinus Sander, 1756—1819, Forfatter af Tra
gedien „Niels Ebbesen“ (1797). — 13 f. n. Haslund: Gravers
Haslund, 1752-1821, Student. — 10 f. n. Venninghausen:
Gottlieb Emmanuel Venninghausen, boede Frederiksberggade 227. —
3 f. n. Reemke: Peter Reemke, blev Sekondltnt. ved 2. jyske
Inf. Reg. (se Oehlenschlågers Ungdomserindringer ved L. Bobé,
1915, 215).
157,22. Jfr. Bart: Amalie Frederikke Vilhelmine Barth, Datter af Chri
stian Samuel Barth, „en af de største Mestre paa Obo,“ debu
terede 1793 i Syngespillet som Sopransangerinde (Musikforeningens
Festskrift I, 1886, 113). — 12 f. n. e t S k i b : Det 74pundige Krigs
skib „Danmark“.
158, 5. Spleth: Johan Herman Spleth, 1768 — 1801, Oversætter og For
fatter. — 17. F a 1 c h : Johan Peter Falch, 1781 — 1843, Grosserer. —
18. Nørregaard: Laurids Nørregaard, 1745—1804, Prof. jur.
design., Generalauditør. — Nørregaard: Peter Laurids Nørre
gaard, 1779—1822, Grosserer, Kaptejn. — 19. Schwartz: Frederik
Schwarz, 1784—1843, Oberstltnt., Postmester, Søn af Skuespiller
Fred. Schwarz. — 10 f. n. Aagesen: Nicolai Aagesen, f. 1783,
Højesteretsassessor, Søn af Deputeret Søren Aagesen. — Skibsted: vel Michel Skibsted, 1785—1847, Raadmand, Brygger. —
4 f. n. Mundt: Just Henrik Mundt, 1782—1859, Borgmester i
Kbhvn., Konferensraad.
159, 5. Jiirgensen: Johan Jørgensen 1780—1845, Kongen paa Island,
Søn af Hofurmager Jørgen Jiirgensen (1745—1811) og Anna Leth
f. Bruun (1755—1828). — 12. J fr. D resier: se 160, 9.
Gemt og Glemt. II.
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160, 5. Johan Jørgen: Johan Jørgen Hunæus, f. 1785, dbt. 11. Maj
f 1853, Gartner, Broder til Peter H. — 9. Kielsen: Oluf
Kielsen, 1724-92, Organist ved Garnisons Kirke, havde i Ægte
skab m. Valentine Margrethe Dresler Børnene Frederik Chri
stian KielS'en, 1774—1850, Lærer i Efterslægtsskolen, Forf. af
Lærebøger i Naturhistorien — Ole Valentin, 1775—1843, kom
1787 i Efterslægtsskolen, Lektor i Sorø, skrev en Lærebog i Mathematik. — Iver Valentin, f. 1778, og Aage Peter Kielsen,.
f. 1780. Deres Moder var Søster til Superkargo Jens Valentin
Dresler, 1741—1808, g. m. Anne Marie Mehl. De havde Bør
nene Anne Marie Dresler, f. 1774 (se 159), og Frederik
Christian Dresler, 1778—1855, Præst i Thoreby. — 15. æld
ste og yngste Carlsen: Maaske ovennævnte Chr. C. og.
Johan Steffen Carlsen, 1780—1836, Kammerraad. —
Stockfleth: Niels Vilhelm Stockfleth, 1780—1831, Søn af Ma
jor, Vejinspektør Christopher S., ellerjohan Frederik Stockfleth, f.
1781, Søn af Viceadmiral William Walcker de S. — 5 f. n. Thom
sen, Peter, Silke- og Klædekræmmer, Overformynder, Raadmand>
f 1807.
161,22. Indtoget: Syngestykke, Musik af J. A. P. Schulz, Tekst af P.
A. Heiberg. — Knudsen: Hans Christian Knudsen, 1763—1816.
23. Q v i s t: Hans Quist, debuterede 1793, afsk. 1803. — 28. Faust:
Doctor Faust’s Hexekunster, en virkelig Begivenhed, som har til
draget sig i det 15. Aarhundrede, af Professor Engelschal, med en.
fuldstændig Forklaring af den naturlige Magie over de i dette
Skrift forekommende underfulde Særsyner, af Andreas Svend
sen, Kbh. 1795, A. Soldins Forlag. — 2f. n. Mellerup: Frantz
Daniel Mellerup, 1765—1847, fra 1796 Kateket ved Holmens Kirke,.
Præst i Greve og Kildebrønde.
162, 3. Han blander sig i alt: Lystspil af Suzanne Centlivre, overs,
af D. F. Staal, opført 21. Nov. s. A. — 10. Besøge Isen:
Manuskriptet endnu bevaret blandt O.s Papirer. — 7 f. n. Af
R ah b e ks poetiske Forsøg var udkommet 1.—3. Bd. 1785-93. —
2 f. n. Jansen: Christian Ludvig Jansen, 1777—1754, Præst i
Haderslev.
163,17. Fris: Kleinsmed Friis boede 1787 Lille Kongensgade 99. — 22.
Grev Rosenberg: Benedicte Naubert, Graf von Rosenberg
oder das enthiillte Verbrechen, Leipzig 1791.
164,10. Bu 11: Jacob Ernst Gunnerus Buli, f. 1767 i Kristianssund, 1789
Stud., 1794 Cand. theol., 1795, Maj, Inspektør ved Efterslægtens
Skole, 1796 Kateket ved Nikolai Kirke og 1803 Præst ved Helligaands Kirke f 1840 (N. R. Buli, Stamtavle o. Slægten Buli, Kra.
1886, 25).
165, 10. Henrik, Broder til Bernt Winckler, Børn af Gartner Joh. Andr. W.
166, 1. Werliin: Andreas Frederik Werliin, 1778—1863, Malermester,.
Søstersøn af Oehlenschlägers Vært Pakhusskriver PeterGosch's
Hustru Johanne Arine Werliin, der boede Lille Strandstræde 104.
— 4f. n. Hertugen: Hertug Frederik Christian af Augustenborg.
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167, 19. Armod og Høymodighed: Lystspil i 3 Optog af A. Kotze
bue, oversat af Ditlev Flindt Staal. — 21. Mad. Bournonville:
Mariane Jensen, 1768—97, g. rh. Balletmester Antoine Bournon
ville, debuterede som Josepha. — 24. Schwarz: Frederik Schwarz,
1755—1838, spillede Henrik Plum. — Rosing: Michael Rosing,
1755—1818, spillede v. Cederstrøm. — 26. M. S c h m i d t: Maria
Smidth, 1777—1842, g. 1797 m. Oehlenschlägers Svoger Jens
Stephen Heger, spillede Lovise. — Knudsen: Hans Christian
Knudsen, 1763—1816, spillede Peter Plum. — G j elstrup:
Adam Gottlob Gjelstrup, 1753—1830, spillede Fabian. — 27. Saabye: Peter Rasmussen Saabye, 1762—1810. — 11 f. n. De af
takkede Officerer: Lystspil i 4 Akter af Gottlieb Stephanie
d. Y., oversat af P. D. Bast, 1777. — 9 f. n. Kun sex Retter:
Komedie i 5 Akter af Grossmann, oversat af F. Schwarz. — 8 f. n.
Harlequin Patriot: Komedie af J. Ewald, 1772. — El
skovs Barn: Skuespil i 5 Optog af A. Kotzebue, overs, af C.
F. H., 1791. — Chinafarerne: Syngestykke af P. A. Heiberg.
2 f. n. Bruun: Thomas Christopher Bruun, Rimerier, 1788. —
1 f. n. Eusebius etc. oversat af P. A. Heiberg.
168, 3. Fændriken: Komedie af F. L. W. Schröder, oversat af F. Schwarz.
— 4. De fire Formyndere: Lystspil i 3 Handlinger af F.
L. W. Schröder, overs, af Jens Wille, 1795. — Stregen i Reg
ningen: Lystsoil af J. F. Jünger, overs, af S. Sønnichsen, 1792.
— Bernhard. Neidenström: Bernard Heidenstorm, overs,
af det Tydske ved J. W. Fischer, 1784. — 5. Sultan: bekendt
Konditor og Kaffeskænker. — 26. Skibsted: Povl Fred. S.,
1753—1812, Generalfiskal. — Kjerulf: Jørgen Kierulf, 1757—
1810, Prof. i Historie. — Evers: Peter Evers + 1815, Kommit
teret i Rentekammeret. — 28. Cramer: Laurentius Joh. Cramer
+ 5. Jan. 1796, 48 Aar, Bankkommissær. — 29. Rothe: Tyge
Rothe + 19. Dec. 1795. — Sam sø e: Ole Johan Samsøe f 24.
Jan. 1796, Forfatter af Sørgespillet „Dyveke“. — 31. Høisgaard:
Andreas Høysgaard f 1816, Stud, theol. — 10 f. n. Balders
Død (1774) af J. Ewald. — 9 f. n. Joseph Thompson: Ed
ward Kimber, Joseph Thomsens Levned, overs. 1787 og 1799. —
Troe ingen for vel: Lystspil af Joh. Chr. Brandes, overs, af
G. Londemann, 1771. — 8 f. n. Emilia Galotti: Sørgespil af
G. E. Lessing, overs, af C. D. Biehl, 1776. — 2 f. n. J ustinus:
Justinus Marcus Junianus, Forf. af et Udtog af Pompejus Trogus”
Verdenshistorie (Historiae philippicae).
169, 1. Becks Børn: Bernhard Henrik Beck, 1748—97, kgl. Skuespiller^
havde i Ægteskab med Anna Sophie Kirstine Busch Børnene Petrine Margrethe Elisabeth (f. 1776) og Ellen Kirstine (Eline), f.
1782 f 1857, fremragende Skuespillerinde, g. 1805 m. Herreds
foged Chr. Andreas Falbe. — 4. Ringen: Lystspil i 4 Akter, af
G. Farquahr, overs, af F. Schwarz 1792. — Martin Dickius’
Levnet af Joh. Mart. Schwager, 1—2, u. Aar. - 8. Slippen:
17*
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'Østenden af Landemærket kaldtes indtil vore Dage Slippen. —
12. Jfr. Ogel by e: vist Ogilvie, Søster til Koffardikaptejn
James Ogilvie. Præsten: Johs. Bruun, 1755—98, Præst ved
Frederiksberg Kirke. — 15. Schnabel: Johan Ludvig Adam,
f. 1780, eneste Søn af Hofviolon Joh. Henrik Schnabel. — 22
A r e n d s : Jacob Arends, 1742—1801.
170, 4. Schmidt: Marie Smidth, 1774—1842, g. 1797m. Skuespiller Jens
Stephen Heger, senere O.s Svoger. — 5. Rosing: Michael Rosing,
1756—1818. — Mad. Dahlen: Johanne Elisabeth Morthorst,
debuterede 1784 f 1827, g. m. Solodanser ved det kgl. Theater
Carl Dahlén. — 6. Schwarz: Frederik Schwarz, 1755—1838. —
Frydendahl: Peder Jørgen Frydendahl, 1766—1836. — 7.
Clausen: Hans Andreas Clausen, deb. 1793 f 1831. — Saabye: Peter Rasmussen Saabye, 1762—1810. — 8. J fr. Astrup:
Mette Marie Astrup, 1760-1834.
171,15. Elsberg: Nicolai Elsberg + 1802, Skuespiller, fhv. Tjener hos
Struensee (R. Neiiendam, Skuespillerbreve I, 254). — Morel:
Laurent Morell d. y., Violoncellist i Kapellet 1781 — 1802 f 1803,
g. m. Anna Kirstine Fæderholt. — 19. Marskallen: Adam
Wilhelm Hauch, 1755-1838, Hofmarskal fra 1794.
BREVE FRA OG TIL A. OEHLENSCHLÅGER
Af Oehlenschlagers Breve til Christiane Heger i Tidsrummet fra hans
Forlovelse til hans Bortrejse har C. L. N. Mynster i Mindeblade om
Oehlenschlåger, 1879, meddelt et lille Udvalg, delvis stærkt beskaarne og
med ret vilkaarlige Udeladelser. Som hans Blyantsmærker i Originalerne
viser, har han forandret Ordlyden og ligefrem rettet Stil. M. har ikke nær
kendt alle O.s Breve og Billetter fra Forlovelsestiden, i alt ca. 80, hvoraf
jeg fandt mange endnu uudfoldede opbevarede i Syæsker o. 1., delvis be
nyttede som Traadvindsler. De fleste ere udaterede og oftest uden indre
eller ydre Kriterier til Hjælp ved Dateringen, hvorfor den af mig foretagne
Ordning vel ikke i alle Tilfælde vil vise sig at holde Stand.
L. B.
Christiane Heger: Jvfr. N. Bøgh, fra Oehlenschlagers Kreds
182—368, og Werlauffs Karakteristik af hende i dennes „Erindringer,
af mit Liv“ (Memoirer og Breve XIII, 140—163): Hun var vel ingen
egentlig Skiønhed, men med en blomstrende Teint, deilige Øine
og et skiønt Organ. „De vare,“ sagde O. engang, „ikke skabte til
at leve i Clima sammen.“ Saa kiær hun end var mig, tør jeg dog
ikke frikiende hende for al Skyld. Hun besad megen practisk
Sands, hvorfor hun besørgede Mandens Mellemværende med For
læggere, Boghandlere, Bogtrykkere m. m., men blev tillige tilbøielig
til huuslig Smaalighed og Vidtløftighed, der letteligen generede
hendes Omgivelser. . . . Hauch har ypperlig characteriseret hende
i et Digt.
172,10. Mad. O’Donnel: Louise Thomsen, Skuespillerinde, f 1825, g.
m. Tenorsanger Magnus Stoud Constantin O’Donnel, havde sin
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Debut som Sophie i F. L. W. Schrbders „Fændriken“ 26. Okt
1779 (Overskou III, 740; Neiiendam, Skuespillerbreve II, 179).
O. spillede Titelrollen. — 12. Farverdreng: O. boede paa
Vestergade 29 hos Engelke Cathrine Ørsted (1744—1822), Datter
af Christian Ørsted, Præst i Slagelse, Søster til Hans Christian og
Anders Sandøe Ørsteds Fader Apotheker Søren Christian Ørsted;
hun ægtede i 2. Ægteskab Jens Schieldrup Møller f 1785, efter
hvem hun overtog og i mange Aar med stor Dygtighed ledede det
gamle Farveri i den førnævnte Gaard (O.s Erindringer 117). Hendes
Portræt, tilhørende Frk. Fanny Winning, gengivet S. 227.
173, 3. Tusinde og een Nat: Tusende og een Nat efter Gallands
franske Oversættelse fordansket 1757. — 19. Provst Bast:
P. D. Bast se 213.
175, 14. Adele de Senange: Adélaide de Flahault, Adele de Senange,
overs, af Laur. Kruse, 1799—1800.
177, 8. Sessing: Hans Sessing, f. 1773; 1795 Student fra Aalborg, 1799
Cand. philol, Lærer ved Schouboes Institut, indtraadte 1801 i Søkadetkorpset, gjorde 4 Togter til Søs, „vilde være en eminent Sø
kriger“, blev Privatlærer for Kadetterne; fra 1807 Surnumerair i
Kronprinsens Civildepartements Kontor, derefter i Kongens Kabi
netssekretariat, 1809 Toldinspektør i Assens f 6. Marts 1847 i
Starup ved Kolding: Anbefalinger fra H. C. Sneedorf og P. Jessen.
Ansøgninger til Generaltoldkammeret. Se S. 191. — 10 f. n. en
Ballade: Sivald og Thora (Digte 1803, 23). — 1 f. n. Korn
Blomster: Kornblomstkransen gemmes endnu blandt O.s Efter
ladenskaber i Frederiksborg Musæum.
178, 18. fust: spøgende Norskhed, optaget af Storm og Dichman. —
I k k e s a n d t: Kamma Rahbeks Øgenavn for Christiane. — 24.
Moder Drewesen: Anna Dorothea Lassen (1777—1852) g.
1792 m. Christian Drewsen (c. 1745—1810); hun var hans tredie
Hustru. 1798 gav D. Sønnen Joh. Christian Del i Bestyrelsen af
Strandmøllen og flyttede til Springforbi. — Dronningen af
G o 1 k o n d a: efter J. A. P. Schulz’ Opera Aline reine de Golconde: Ophelia Rosing (1778—1824), Datter af Skuespiller Michael.
Rosing, g. 1798 m. Chr. Drewsens Søn Johan Christian Drewsen.
I O.s utrykte Skæmtedigt om alle, hvem Kamma Rahbek havde
givet Øgenavne, hedder det: Rosing som altid er i Knibe for
Penge og altid stopper sin Pibe, Rosing har blandt andet en
Datter, som alle Gaver indbefatter, der udfordres til paa et landligt
Sted at blive en god og forsvarlig Smed (vel Henriette Rosing).
Den samme Smed har blandt andet en' Syster som nu paa Strand
møllen sig forlyster. For hendes Anstand og Gravitet, smukke
Maner og Behagelighed, Smile som Melk og Tale som Honning,
kalder man hende Golcondas Dronning.
18O,6f.n. R a n d u 1 f: Johan Hersleb Randulf, 1774—1837, Overauditør,
Sorenskriver i Østerdalen.
181,10. for en Feil skyld: Forvalter Æbeltofts Yndlingsord i Olufsens „Gulddaasen“. — 9. Digt over min Moder: trykt i
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Levnet 1830 I, 131 ff. O.s Moder var død 6. Maj 1800. — 11.
Iris: spøgefuldt Navn paa Tjenestepigen, hentydende til det af
S. Poulsen 1791—95 under Navnet Iris udgivne og senere som
„Iris og Hebe“ fortsatte Tidsskrift.
186,26. Instituttet: Christoph Johann Rudolph Christiani, 1761 — 1841,
fra 1792 tysk Hofpræst, oprettede 1795 et Opdragelsesinstitut paa
Vesterbro. Se Rahbeks Erindr. V, 272, 328 f., 341 ff. — 8 f. n.
Marezoll: Johan Gottlieb Marezoll, 1761—1828, fra Plauen i
Sachsen, 1794—1803 Præst ved St. Petri Kirke, derefter Prof. og
Superintendent i Jena. — 5. f. n. T o d e: Joh. Clemens Tode,
1736 — 1806, „Lægen, Digteren, Menneskevennen“. Om Festen 24.
Juni se K. Bokkenheuser, Drejers Klub, 238.
187, 1. Horn: Frederik Winkel Horn, 1756—1837, Justitssekretær, Høje
steretsassessor, økonomisk Forf.
191,7. Bierfreund: Elise Henriette Bierfreund, f. 23. Nov. 1780 i
Roenæs Præstegaard paa Fyn f 30. Juni 1800, Datter af Sogne
præst Nicolai Bierfreund. — 8. Sessing, se S. 177, 8. Minde
ord over hende af S. i Adresseavisen 1800, 256. — 2. f. n. Lim
kilde: Christian Gorm Limkilde (1771 — 1840), Cand. theol. Lærer
i Borgerdydsskolen, Medarbejder ved Den Danske Tilskuer, Forf.
af filosofiske Afhandlinger, 1800 Dr. phil. i Kiel, s. A. Kapellan i
Ærøskøbing, 1828 Præst i Skelskør.
192,12 f. n. Italienerne: Det store italienske Selskab, hvis Hovedkraft
var Giuseppe Casorti, optraadte 1800 18/e—s/? (E. Nystrøm, Offent
lige Forlystelser, 1910, 32). — 8 f. n. Preuss: Johan Hendrik
Preus, 1749—1828, Mester paa Strandmøllen.
195, 18. Linde: Pensionat, oprettet af Annette Lucie Linde (1763—1815).
If. Folketællingen af 1801 boede i Raadhusstræde 24, Hjørnet af
Farvergade, Lorens Christopher Linde, Guldsmed, 45 A., Anette
Kramer, hans Hustru, 38 A., og deres Børn Wilhelm, 12 A., Char
lotte, 9 A., Christine, 8 A., Georg, 3 A., Johanne Classen, Francoise, 26 A., ugift, og Pensionisterne Bine Bierfreund (18), Augusta
Erhart(18), Maren Rahr(19), Anna Lassen (15), Susanne Berner (13),
Frederikke Larsen (10), Christophine Holm (12), Caroline Nelthrup
(14), Bolette Nelthrup (9), Mariane Bierfreund" (9), Marie Neergaard
(11), Hanne Neergaard (9). K. M. Heger havde sammen med Skue
spillerinden Ellen Marie Smidth (g. .1797 med hendes Broder Ste
phen Heger) og Biskop Balles Datter Elisabeth Dorothea (g. m.
Etatsraad Hans Gottsche Olsen) besøgt „den værdige Mad. Lindes
Institut, hvorfra der er udgaaet saa mange hæderlige Hustruer og
Mødre“ (Rahbek, Erindr. IV, 481; V, 313). — 7. K a 11 e b o e r n e :
vel Fejlskrift for Klædeboderne, herfra gennem Fiolstræde.
196, 9. Lyster: Jean Lustre, Kunstberider, der havde nedsat sig i en
Gaard paa Nørrebro skraas over for Blaagaard (E. Nystrøm, S. 33).
— 10. Viel Annehmlichkeits Datter: O.s Skæmtedigt,
Hvad hun [Kamma Rahbek] om Annehmlichkeiten kan sige, det
tier jeg med, fra de Dødes Rige hun kunde let komme desperat.
199, 7. Paabi i kom: K. M. Hegers Øgenavn for O.s Fader, fordi denne
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udtalte Ordet saaledes, ogsaa kaldet Paalekum, Paalekompot, Paale.
— 4 f. n. Baggesen: Om Festen i Drejers Klub for B. ved
dennes Afrejse til Paris Sept. se K. Bokkenheuser, Dreiers Klub,
253 ff.
201,4 f. n. Høst: Jens Kragh Høst, Dr. jur., Forf., se dennes Erindringer, 1835.
204, 2. Brevets Datum maa være 1801, 8. Juni, dels fordi det heri om
talte „forventede Digt“ ikke kan være andet, end „Foraarsmorgenen
.paa Springforbi“, der hentyder til Christiane Hegers Morbroder J.
C. Drewsen og er optaget i Tilskuerens Nr. for denne Dag (S. 374),
dels fordi Brevet fra Baggesen maa være det i Erindr. I, 161 af
trykte Brev af 1801, 13. April, hvori B.s Ytring om, at han ved sin
Bortrejse efterlod ham „sin danske Lyra“. — Tre Glæder
Blandt O.s Papirer Fragmenter af et nitidt Manuskript vistnok til
den 1802 kasserede Digtsamling. Heri Sverting, en Ballade, Melo
diens Almagt, Paa en Faders Fødselsdag, Mandlig Dyd; efter Bürger,
I Chr. Krohgs Stambog, I Peter Foersoms Stambog, Fædrenes
Gravøl—Danmarks Skaal, Da Hanne var død, Ved Digteren Jens
Baggesens Bortrejse, Ode til Vaaren, Paa min Moders Grav,. Paa
Rahbeks Fødselsdag, Klubvise, En Ulykkelig ved et sønderslaaet
Klaveer, Opmuntring til Glæden — efter Hölty, Mignons Sang
til Wilhelm Meister, efter Göthe, Fiskeren, efter Göthe — og Mine
Glæder.
208, 2. Mad. Møller se S. 172. — 6. Peerlær se S. 213. - 9.
Harboe: Wilhelm Henrik Harbou, 1771—1845, fra 1796 Kam
merjunker hos Arveprins Frederik, 1806 Hofchef hos hans Døtre,
1812 Kæmmerer hos Prins Christian Frederik (Pershist. Tidsskr.
2. R. III, 246); se 242, 12 f. n.
210,4 f. n. R o s e : David Hansen Roose, f 1805, Skovrider i Fredensborg.
212, 17. hvor ingen høie Fjelde kneise: Strofe af O.s Over
sættelse af Goethes Mignon (Tilskueren 1800, 89—90, 17. Nov.).
- 21. Frue Brun: Om O.s Besøg hos Digterinden Frederikke
Brun f. Münter paa Sophienholm se L. Bobé, Frederikke Brun,
1910, 163. — 5 f n. den dumme Fane: Studenterkorpsets
Øvelser indstilledes ved en Mønstring paa Nørrefælled. 4. Juli 1801
(L. Engelstoft, Universitets Annaler 1808, I, 229).
213, 12. T a n t e : Chr. Drewsens Hustru. — Onkel: Chr. Drewsen. —
Kreise: I O.s Skæmtedigt hedder det: men Skam det var om
vi ei skulde hilse en lille Jomfru, som hedder Kreise. — Peer
Lær: vel Joh. Chr. Drewsen. — 17. P. D. Bæst: Om Udtalen
af hans Navn som Bæst se Hist. Tidsskr. 4. R. IV, 284. — 22.
Siofna: Siofna for Aaret 1802, udgivet af A. Øhlenslæger. Paa
K Kristensens Forlag, poetisk Lommebog, udkom Decbr. 1801. —
13 f. n. Hutvalker: Christian Martin Hudtwalker, 1761—1835,
1801 Sognepræst ved Garnisons Kirke.
217, 15, E m i 1 i a: Wilhelmine Emilia Rosing, f. 1784, Michael Rosings
Datter, debuterede 10. Sept. 1802 som Rosalie i Barberen i Sevilla.
218, 2. Atair: Kamma Rahbeks Øgenavn til Christiane Heger efter
Stjernen Atair. — 5 f. n. Adagiospilleren: O.s Øgenavn.
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220, 9. Roller: Erik og Roller, det bevarede Brudstykke af Fortællingen,.
12 Korrekturark, udgivne 1897 ved V. Bierring. Se Vilh. Andersen,
Adam Oehlenschläger, 61.
221, 13. S teffe n s: Henrik Steffens var i Begyndelsen af Juli ankommet
til Kbhvn. og begyndte 11. Novbr. sine Forelæsninger. — Fru
Karen: Christiane Diderichsen, f. 1764 paa Kastrupgaard paa
Amager f 1815, Datter af Fajancefabrikant og Kalkbrænder Jess
D., gift 1787 m. Sorenskriver i Heggen og Frøland Johan 'Koren
f 1824. Hun udgav 1803 i Kbhvn. Dramatiske Forsøg med Fortale
af K. L. Rahbek samt en Del Digte i forskellige Tidsskrifter. Fra
o. 1. Sept.—o. 1. Okt. 1802 var hun i Kbhvn., kom midt i NoV. tilbage
fra Lolland, hvor hun i Rødby besøgte sin Søster Marie Elisabeth,
g. m. Landmaaler, Kaptejn Joh. Henr. Lund. — 19. Sarothie:
Sara Koren, f. 1798 f 1808, ugift; Sarotje er det hollandske Kæle
navn for Sara.
222,2f. n. Kapitain R.: Georg Wilhelm Otto Ries, 1763—1846, Officer
og Digter, Ungdomsbekendt og senere fortrolig Ven af O.
223, 1. En gammel Fætter: Niels Koren, f. 1749 i Bergen f 1831 i
Roskilde, Student, Bogholder ved en Begravelseskasse i Kbhvn.,
Ejer af Rødegaard (Svanelejegaard) ved Rødekro paa Amager. —
22. Assebørnene: Anders Sandøe Ørsted og Sophie Oehlen
schläger, der havde holdt Bryllup 10. Juli.
224, 9. Bie ring: Niels Christian Bjerring, 1773—1840, boede 1801 i
den Hegerske Gaard. paa Nørregade som Fuldmægtig hos Kammer
advokat J. M. Schönheider, senere Overretsprokurator. — 13. S c h a 11:
Koncertmester Claus Schall (1757—1835).
228, 9. B r y 11 u p p e t: A. S. Ørsteds og Sophie Oehlenschlägers. —
Krudttaarnet: I O.s Skæmtedigt hedder det: Ørsted den
blonde unge Herre som skriger og løber til Frederiksberre med
Dun i Haaret og skieve Hæle for der at lade sig lidt forkiele af
sin elskede søde Snut, hverken mer eller mindr’ end et Taarn af
Krudt.— 12. Liebenberg: Mich. Fred. Liebenberg, 1767—1828,
Præst ved Frederiksberg Kirke. — 13. Paalekom. O.s Fader.
— Mad. Møller se S. 172. — 14. Commissionairen:
H. C. Ørsted (?). — Propsthain: Sophie Probsthain, kondi
tionerede hos Grevinde Rosencrone, Søster til Maleren Carl David
P. (Propsthayn) (1770—1818), der hørte til den unge Thorvaldsens
Vennekreds. — Adagio: Ad. Oehlenschläger.
229, 3. Mynster: Ole Hieronymus Mynster ægtede 1802 Anna Christine
Liebenberg. — 28. Eilerske Stipendiom: Etatsraad Jørgen
Elers’ Rejsestipendium.
231,17. Friderica: Sophie Frederikke Hansen, Datter af O.s Morbroder^
Mursvend Hansen, g. 8. Sept. 1805 m. Malersvend Johan Helms.
— 21. Benedicte: Mad. Møllers Søster Anna Benedicte Ørsted,
f. 1747 f 1807.
232, 4. Arve-Prinds: Arveprins Frederik døde 7. Dec. 1805. — 5. Mad.
Bærner: Dorothea Schyt f 1. Dec. 1805, 80 Aar, g. m. Overlandinspektør Johan Jürgen Bærner + 1794 (O.s Ungdomserindr. 26).
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— 6. Høegh: Hans Jørgen Christian Høegh, Præst i Gentofte
+ 10. Dec. 1805.
233, 1. Hu fe: Carl Heger. O.s Skæmtedigt om K. M. Rahbek: „Saa er
der ogsaa en Rundetaarnsmand, ham kalder hun spottende Hufeland, fordi han fortærer Balsom og Salve med en Appetit som Steg
af Kalve“. Christoph Wilhelm Hufeland (1762—1836), Forf. af
„Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlän
gern“. — 27 A p o 1: O.s Brev om Modtagelsen hos Goethe er
ikke bevaret.
234,6. Gierlew: Andreas Christian Gierlew, 1774—1845, General
konsul, Forfatter. — 9. Lehman: Martin Christian Gottlieb Leh
mann, 1775—1856, Assessor i Kommercekollegiet, Deputeret, Fader
til Orla Lehmann. — 15. Ries: Georg Wilhelm Otto Ries, (se
S. 222 Erindr. IV, 88 ff.). — Hauch: Adam Wilhelm Hauch, fra
1801 Theaterchef. — 17. Kiærulf: Jørgen Kierulf, fra 1794 Med
direktør ved Theatret.— 18. Vater Ørsted: Apoteker Søren Chri
stian Ørsted, 1750—1822, Fader til H. C. og A. S. Ørsted.
236, 5 f. n. Fichte: A. S. Ørsted var en ivrig Beundrer af Filosofen
Johann Gottlieb Fichte.
237, 4. Winckelmann: Johann Joachim Winckelmann (1717—68), den
videnskabelige Arkæologis Grundlægger. — 9. Johan Herman Cabott,
1756-1814, kom med A. J. Carstens til Rom; hans Kopi „Skolen
i Athen“ var udstillet 1794.— 12. Christi Jordefærd: Originalen
i Palazzo Borghese. — 14. Hansen: Hans Hansen, 1769—1828,
var 1804 i Rom, hvor Sønnen Constantin Hansen fødtes.
240,15. offentlige Brev: Baggesens Epistel „Noureddin til Aladdin“ i
Skjemtsomme Rimbreve, der udkom i Decbr. — O.s Svar til B. paa
hans Brev N. til A. udkom i Jan. 1807 (Kr. Arentzen, Baggesen
og Oehlenschläger II, 1871, 276).— 21. Steffens: se H. Steffens,
Was ich erlebte V, 250. — 4 f. n. Albertine. Brødrene Ørsteds
Søster, g. m. Justitiarius Georg Jakob Buli. — Niels: Niels
Randulf Ørsted, f. 1782, Broder til Anders Sandøe og Hans Chri
stian; 1807 28/8 Sekondltnt. i søndre sællandske Landeværns Reg.;
1808 16/a Premierltnt. i Prins Christian Frederiks Regiments annek
terede Bataillon; 1809 20/6 dømt fra sin Charge ved Krigsret, .fik
2l/7 simpel Afsked; i russisk Tjeneste Officer ved de hvide Husarer,
faldt ved Leipzig 1813.
241, 3. Benedicte: Anna Benedicte Ørsted, se S. 231.
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