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Særtryk af
ACTA PHILOLOGICA SCANDINAVICA

26. Aargang, 3. Hefte.

RASMUS ANDERSØN PAA EEN-ØE
eller

LUDVIG {HOLBERG
AF

ERIK KROMAN

1957 udgav Tandlæge E. Langager en Bog med ovennævnte Titel, hvori
han paaviste, at en Bog Bidermanns Utopia, som han nogle Aar tid
ligere havde erhvervet ved Auktionen efter Holbergforskeren Th. A. Mül
ler, maatte have været i Holbergs Besiddelse. Det var ikke saa lidt af en
Sensation, da ellers ingen Bøger af Ludvig Holbergs store Bogsamling er
kendt i Nutiden, idet hele Samlingen som bekendt sammen med hans God
ser og Formue efter hans testamentariske Bestemmelse kom til Sorø Aka
demi ved hans Død 1754 og der gik til Grunde ved Akademiets Brand
1813. Interessen var saa meget større, som Bogen, der nærmest maa beteg
nes som en Anekdotesamling med en fingeret Rejse som Ramme, efter Hol
bergs egne Oplysninger har givet ham Impulser og Materiale til en Række af
hans mest kendte Arbejder.
Langagers Bog har en meget fornøjelig Forhistorie. Fru Langager, der er
svensk født, ønskede at sætte sig grundigt ind i dansk Kulturliv, hvorfor
hun bestemte sig til at tage dansk Studentereksamen. En Dag kom hun hjem
fra Kursus og overraskede sin Mand med Spørgsmaalet : »Ved du, hvorfra
Holberg fik Stoffet til Jeppe paa Bjerget«? Langager, der i øvrigt som Bog
samler er meget kyndig i den ældre danske Litteratur, maatte give op.
»Fra Bidermanns Utopia«, sagde saa Fru Langager. Kort Tid efter — det
var i Marts 1950 — var Langager til Bogeftersyn forud for Auktionen, hvor
Th. A. Müllers Bøger skulde sælges, og stod pludselig med Bidermanns
Utopia i Haanden. Et Par Dage efter fandt Auktionen Sted, og Langager
erhvervede Bogen — for en beskeden Pris, maaske fordi den »skæmmedes«
af Noter, Rettelser, Understregninger m. m., formodentlig ogsaa, fordi den
paa Indersiden af Bindet havde det ganske ukendte Navn Rasmus Anderson
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paa Een-öe. Tandlæge Langager bragte Bogen hjem, og sammen studerede
Hr. og Fru Langager de mange Noter m.m. i Bogen. Hvem kunde have skre
vet dem? »Det er selvfølgelig Ludvig Holberg«, erklærede Fru Langager.
Ogsaa Langager mente, der kunde være noget, der talte derfor. Det usædvan
lige, djærve Sprog i Noterne kunde godt føre Tanken hen paa Holberg. I de
følgende Aar sparede Langager ingen Anstrengelser eller Bekostning paa at
efterspore Bogens Historie og finde Oplysninger, som kunde bidrage til
Opklaring af dens Problemer. Det er Resultaterne af disse aarelange Under
søgelser, Langager har nedlagt i sin Bog.
Bidermanns Utopia, hvis fuldstændige Titel er Utopia Didaci Bernardini
seu Jacobi Bidermani, er forfattet 1604 af Jacob Bidermann, Medlem af
Jesuiterkollegiet i Dillingen ved Donau og Professor i Filosofi og Teologi
ved Universitetet sammesteds, død i Rom 1639. Bogen udkom første Gang
1640 og kom senere i flere Udgaver. Den Udgave, det her drejer sig om, er
Kølnerudgaven 1649.
At Holberg har været i Besiddelse af et Eksemplar af Utopia, maa anses
som givet, idet hans Benyttelse af den kan følges igennem det meste af
hans Forfattervirksomhed helt tilbage til Peder Paars, som udkom 1719,
og frem til Moralske Fabler 1751. Ved Holbergs Død 1754 overførtes hans
Bøger som nævnt til Sorø Akademi. Man har imidlertid ingen fuldstændig
Fortegnelse over Akademiets Bibliotek. Bogen nævnes ikke blandt de 300
Bøger, som opføres i Chr. Bruuns Fortegnelse over en Del af Ludvig Holbergs
Bibliotek 1869, og den var ikke imellem de Bøger, som 1756 og 1762 bort
solgtes ved Auktion af Akademiet. Bogen kan saaledes ikke paavises at
være kommet med Holbergs Bøger til Sorø Akademi, og det kan derfor
ikke anses for udelukket, at den paa en eller anden Maade er kommet bort
fra hans Bogsamling, inden den overførtes til Akademiet.
For Efterforskningen af sit nyerhvervede Utopia-Eksemplars Historie
fik Langager straks et fast Holdepunkt, idet Titelbladet var stemplet R.L.
med Friherrekrone over, hvoraf det fremgik, at Bogen var solgt ved Auktio
nen 1939 fra Oreby Slots Bibliotek. Allerede i Efteraaret 1950 fik han Lejlig
hed til at foretage Efterforskninger i Orebys Bibliotek. Han konstaterede
her, at Bogen var opført i Bibliotekets ældste Katalog, skrevet c. 1765, som
næsten udelukkende omfattede Bøger, der havde tilhørt den daværende
Ejers Fader, den store Bogsamler Abraham Lehn. Om dennes Køb — og
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Salg — af Bøger gav hans udførlige Regnskabsbøger god Besked. Det frem
gik af disse, at Abraham Lehns Bogerhvervelser væsentlig faldt i 2 Perioder,
hvoraf den første sluttede 1735, da han solgte sit Bibliotek til Universitetets

Titelblad med Baron Rosenøm-Lehns Stempel.

Kvæstor Thomas Bartholin, som dels erhvervede Bøgerne til Universitets
biblioteket, som stod paa bar Bund efter Branden 1728, dels til sit eget
Bibliotek. Den anden Periode gaar fra 1754, Holbergs Dødsaar, til Abraham
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Lehns Død 1757.1 denne Periode opbyggede han paa ny et betydeligt Biblio
tek paa c. 2000 Bind. Det maa da antages, at Utopia er erhvervet i disse
Aar, Aarene umiddelbart efter Holbergs Død. Desværre meddeler Regn
skaberne langtfra alle Titlerne paa de købte Bøger. Abraham Lehn har været
en Ynder øf Holbergs litterære Produktion og har ejet de allerfleste af hans
Værker, deraf flere i Originaludgave, saaledes Holbergs første Levnedsbrev,
hvori Holberg oplyser, at han har benyttet Bidermanns Utopia til Jeppe paa
Bjerget. Det var imellem de Bøger, som 1939 blev solgt paa Orebys Auktion.
Abraham Lehn kan igennem Levnedsbrevet have faaet Interesse for Bogen.
Det fremgaar ikke af Abraham Lehns Regnskabsbøger og Papirer, at han
har staaet i andet end ren forretningsmæssig Forbindelse med Ludvig
Holberg i dennes Egenskab af Universitetskvæstor. Da Holberg selv solgte
sine Bøger fra sin Bolig, er det dog ikke usandsynligt, at han kan have
gjort sine Indkøb af Holbergs Værker hos Forfatteren selv. Mere Forbin
delse synes Abraham Lehn at have haft med Holbergs Slægtninge Juristen
Bredo Munthe (af Morgenstierne) og en Frk. Munthe, som maa være en
Søster til Professor C. F. Munthe, og som fra 1749 var optaget i sin Broder
Professorens Hus. Til den sidste sender Abraham Lehn 1749 et Stykke Vildt.
Professor Munthe var fra 1749 Holbergs Lejer i hans Professorresidens
i Fiolstræde, Det er værd at bemærke, at der ved Auktionen efter
Bredo Munthe af Morgenstierne 18. April 1757 blev solgt et Eksemplar af
Kølnerudgaven 1649 af Bidermanns Utopia*. Det ses i øvrigt af Papirerne
paa Oreby, at Abraham Lehn har opholdt sig i København i Tiden omkring
Holbergs Død 1754. Som man vil se, er det lykkedes for Langager at føre
Bogens Historie tilbage til de første Aar efter Ludvig Holbergs Død og at
paavise Forbindelser mellem Abraham Lehn og Holberg og hans Omgangs
kreds og derigennem antyde de Muligheder, der kan være for, at en Bog fra
Holbergs Bogsamling har fundet Vej til Abraham Lehn. Beviset for, at Bogen
har tilhørt Holberg, maa dog først og fremmest søges gennem Noterne i
Bogen.
Det fremgaar tydeligt, at Bogen er blevet flittigt benyttet, idet Benytteren
har efterladt sig talrige Spor. De bestaar dels af Randbemærkninger, baade
paa Latin og Dansk, med Ordforklaringer og Litteraturhenvisninger o.a.,
* Den nævnes dog ikke blandt de Bøger, som Abraham Lehn købte ved den Lejlig
hed, men den kan selvfølgelig ad anden Vej være kommet til ham.
Acta Philologien XXVI/3
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dels af Rettelser og Tydeliggørelse af Bogstaver, Tilføjelse af Accenttegn,
Understregninger, Notabener eller Kryds i Margenen m.m. At Noterne maa
stamme fra en lærd Mand, er givet, og at de maa stamme fra Tiden forud
for Abraham Lehns Erhvervelse af Bogen, er lige saa afgjort. Skriften i
Noterne henviser dem til den tidligere Del af 18. Aarhundrede. Det er bemær
kelsesværdigt, at de ikke findes overalt i Bogen, men kun i visse Afsnit, og
som paavist af Langager samler de sig i det væsentlige om de Steder, som
er benyttet af Holberg. I en Oversigt p. 22—23 har han udførligt gjort
Rede for Fordelingen. De Arbejder, hvor Holberg har benyttet Utopia og
hentet Ideer, Motiver eller Citater, er følgende, ordnet efter Kildestederne
i Utopia: Moralske Fabler, Fabel Nr. 65 (Utopia p. 5—25); Epistler, Dele
af Ep. 494 (Utopia p. 10—18) ; Skæmtedigte, første Digt (Utopia p. 15—17);
Moralske Fabler Nr. 17, 115, 16 (Utopia p. 26—34); Niels Klim Kap. 1
(Utopia p. 37—38), samme Kap. 11 Citat fra Utopia (Utopia p. 85); Jeppe
paa Bjerget 1. Akt (Utopia p. 157(6)—160), samme 2.—4. Akt Scene 3
(Utopia p. 191—217); Niels Klim Kap. 11 Citat fra Catul 64,14, men citeret
efter Ordlyden i Utopia (Utopia p. 219); Jacob von Tyboe (Utopia p. 257—
58, 266—68); Den pantsatte Bondedreng (Utopia p. 271—83); Jeppe paa
Bjerget 4. Akt (Utopia p. 255—56, 283—85), samme 5. Akt (Utopia p.
292—95); Det arabiske Pulver (Utopia p. 362—68). De fremhævede Sider
i Utopia viser, hvor Holbergs Kildesteder i det foreliggende Eksemplar er
forsynet med Noter o.s.v. Uden for Kildestederne og deres nærmeste Omgi
velser forekommer Noter kun ganske undtagelsesvis, saaledes navnlig paa
Siderne p. 162—88, og som Regel indskrænker de sig til Understregninger
eller Forbedringer af Teksten ved Smaarettelser. Noterne har saaledes
uomtvistelig en bestemt Relation til Holbergs Arbejder Jeppe paa Bjerget,
Den pantsatte Bondedreng, Moralske Fabler, Niels Klim, første Skæmtedigt
og Epistel 494. En særlig nøje Forbindelse findes der som vist af Langager
mellem Noterne og Jeppe paa Bjerget. De begynder samtidig med Kilde
stoffet til Komedien. Akterne i Jeppe paa Bjerget følger nøje Kapitelind
delingen i Utopia undtagen i Skellet mellem 3. og 4. Akt, og netop her er der
i Bogens Margen trukket en kraftig Blækstreg. Ingen kan være i Tvivl om,
at der maa være en Forbindelse mellem Bogens Noter og Holbergs berøm
teste Komedie. En lignende Forbindelse, omend mindre afgørende, paaviser
Langager ved Den pantsatte Bondedreng, hvor Kildestoffet i Utopia slutter
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med Ordene Luit laqveo, qvi pugnavit dolo — Ved Strikken led den, som
ved Rænker stred — hvor der er tilføjet et Par Accenttegn, de eneste Noter
i Utopias 5. Bog og et Bevis for, at Læseren har hæftet sig ved disse Ord.

Stregen som skiller mellem Kildestoffet til 3. og 4. Akt af Jeppe paa Bjerget.

Her ændrer Holberg som bekendt Gangen i Handlingen og giver den en
lykkelig Afslutning.
Ogsaa med Niels Klims underjordiske Rejse er der en tydelig Forbindelse,
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idet den orienterende Randbemærkning Iter in Utopiam ved Begyndelsen
af den fingerede Rejse (2. Bog, Kap. 2) er understreget, jf. den latinske Titel
paa Niels Klim : Nicolai Klimii Iter Subterraneum. Som fremhævet af Lang
ager er der et tydeligt Slægtskab mellem Begyndelsen af Niels Klim og
Begyndelsen af Rejsen i Utopia*, som da ogsaa bærer Spor af at være læst
grundigt. Holberg nævner som bekendt et Par Gange — i Indledningerne
til Moralske Tanker 1744 og til Moralske Fabler 1751 — Utopia mellem
Parallellerne til Niels Klim, ligesom han i Niels Klim har et Par direkte
Citater fra Utopia.
Af de mange Mærker, Rettelser og egentlige Noter i Bogen er det selv
følge hg navnlig de sidste, der har Interesse. De bestaar som nævnt væsentlig
af Litteraturhenvisninger og Ordforklaringer paa Dansk og paa Latin. I de
talrige Litteraturhenvisninger henvises der som paavist af Langager til
ialt 8 Værker. Hyppige er navnlig Henvisninger til et latinsk-tysk Leksikon
Georg Math. König, Gazophylacium latinitatis, Nürnberg 1668, en enkelt
Gang henvises til en anden latinsk Haandbog C. B. Becman, Manuductio ad
latinam linguam. De findes begge i Universitetsbiblioteket, hvortil de er
kommet kort efter Branden 1728. Et Sted henvises til »Officina Textoris«,
et Værk af den franske Filosof og Digter Jo. Ravisius Textor (d. 1524), som
udkom i flere Udgaver, hvoraf 3 findes paa Kgl. Bibliotek. De nævnte 3
Værker er ikke omtalt i Chr. Bruuns Fortegnelse over en Del af L. Holbergs
Bibliotek 1869. Foruden disse er der Henvisninger til en Række klassiske
Forfattere: Agellius (Aulus Gellius), Apulejus, Seneca, Sueton og Vergil,
de 3 første er dog kun nævnt i Henvisninger til Königs Leksikon, mens der
er direkte Henvisninger til de to sidste. De er alle benyttet af Holberg i hans
litterære Virksomhed (Billeskov Jansen, Holberg som Epigrammatiker og
Essayist), og det fremgaar af Bruuns ovennævnte Fortegnelse, at Holberg
har ejet Værker af Apulejus, Seneca, Sueton og Vergil, og om Aulus Gellius
nævner Billeskov Jansen anf. Sted II 170: »Holberg læste i denne Tid
* Niels Klim : Aimo 1664, postquam in Academia Hafniensi utroque examine defunctus eram, et Characterem, qui dicitur Laudabilis, suffragiis Tribunalium, tam
Philosophorum, quam Theologorum, emerueram, reditui in patriam me accingo. . .
Jf. Utopia: Postquam annos non paucos inter arnicas literas, & suauissimos socios
haud sané otiosus laborator consumpsi; iamque ad finem feré studiorum anni
laberentur, placuit tandem manum ferulæ subducere, & peregrinas terras, & alios
Orbis incolas visere.........
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(1737—39) GeUius" Noctes atticæ«. Om Holbergs store Fortrolighed med de
klassiske Forfattere foreligger der i øvrigt direkte Udtalelser fra Samtiden
(Langager S. 30).

Utopias 2. Bog 2. Kap. med Begyndelsen af Rejsen i Utopia.

Mere end noget andet er det dog de danske Notater, som maa være
afgørende for Identificeringen af Bogens gamle Ejer. De danske Noter (med
de latinske Ord, hvortil de er knyttet) er følgende: S. 8 cauda refugo (rett.

162

ERIK KROMAN

til refugô) tractu in tortuola coibat volumina] Rumpen den slæbede langt ef
ter och löb samen i omdrejede buchter och kringler. S. 11 adhæsè] An satis
Latinè? Lego: hæsitans sludderagtig (med andet Blæk er tilføjet:) Legitur
tn: Adhæsè stamlend Lex: Köningii. — perorare] udføre. S. 14 extimam]
yderste. S. 17 sectores] Prangere. — pustini (rett, til pistini) redemtor]
Fæste Møllere. S. 23 ganeas] Ganea vel ganeum Kippe, Ølkielder eller Horehuusz. — fascinis] Hexerie. — ganeo] liderlig forsuppet eller forhoret Knegt.
S. 51 remorum] aarer. S. 185 personam] skabilchen. Som man ser udtrykker
Kommentatoren sig paa en fri, ukonventionel Maade, som ingenlunde mod
siger, at han kan være identisk med Holberg. De enkelte Ord genfindes
for største Delen i Holbergs Værker, og de fandtes i hvert Fald i Tidens
Sprog.
Ogsaa Retskrivningen er stort set i Overensstemmelse med, hvad man
kender til Holbergs Retskrivning, som man møder i hans forholdsvis faa
skriftlige Efterladenskaber. Der er bevaret en Række Breve (udgivet med
Facs. af Verner Dahlerup), hans Vota som Professor (udg. ved Ejler Nystrøm) samt et Brudstykke af Manuskriptet til Epistel 447 (Ny kgl. Sml.
2020,4°, udg. i Faks. af August Gyldenborg) og Manuskriptet til Helte
historierne, hvor Titelblad og Indledning er egenhændige (Oslo Univ. Bibi.,
Foto Ms. 40, 4° i Kgl. Bibi.). Holbergs trykte Værker kommer her ikke i
Betragtning, idet Retskrivningen i disse er korrigeret af Afskrivere og
Sættere. Den kgl. Skriver Johannes Laverentsen havde allerede i Danske
Lov 1683 gennemført en fast, forenklet dansk Retskrivning, som han ogsaa
benyttede i de Værker, han trykte, efter at han var blevet kongelig Bog
trykker og Universitetsbogtryklier (saaledes Frederik I Vs Bibel). Denne
Retskrivning, som blandt andet gennemførte store Bogstaver i Substantiver
og efterhaanden ogsaa benyttedes af andre Trykkerier, slog imidlertid først
igennem hos de private Skribenter i 2. Halvdel af 18. Aarhundrede. Endnu
i Holbergtiden var Retskrivningen højst inkonsekvent. Det gælder ogsaa
Holberg, selv om hans Retskrivning er forholdsvis enkel. Holbergs Retskriv
ning ændredes i øvrigt i Løbet af hans Skribentvirksomhed, og man har
ingen Efterretning om, hvorledes han skrev i sine unge Dage før 1714, da
det første bevarede Brev er skrevet. Sandsynligvis skal Noterne i Utopia
netop henføres til denne tidlige Tid. Han siger selv i Orthographiske An
merkninger: »Jeg giorde ogsaa adskillige Reiser, og hver gang jeg kom
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hiem, var jeg udi samme Tilstand som Jean de France, idet at mit Moders
Maal vilde ikke synderlig flyde for mig: Thi man kan let glemme det som
man aldrig har forstaaet tilgavns. Endelig, da jeg skulde skride til solide
Ting, og skrive Dansk, kunde jeg ikke hitte paa Ordene, vidste ey heller at
orthographere dem ret. Jeg skrev derfore ligesom Ordene udi en Hast
kunde falde mig ind«. Det er derfor ikke overraskende, at der i Noterne kan
findes enkelte Ord skrevet paa en mere gammeldags Maade, end man finder
i Holbergs Manuskripter (och, buchter, skabilchen). Det kan i øvrigt bemær
kes, at hans Usikkerhed i de unge Aar kan staa i en vis Forbindelse med, at
han i Bergen havde gaaet i tysk Skole.
Først og fremmest er det dog Skriften i Notaterne, specielt i de danske,
der maa være afgørende for en Identificering af Skriveren. Langager, der
var klar over dette Spørgsmaals Vigtighed, henvendte sig allerede i Foraaret
1950 paa Rigsarkivet for at faa en Udtalelse. Jeg havde Inspektion paa
Læsesalen, og efter at have set paa Noterne og Sammenligningsmaterialet i
Holbergbrevene skal jeg have erklæret, at jeg ikke saa, der var noget, der
talte imod, at det kunde være Holberg, der havde skrevet Noterne, men at
det kunde være vanskeligt at bevise det. Der gik derefter flere Aar, i hvilke
Langager fortsatte sine Granskninger, og først efter at Manuskriptet i det
væsentlige var skrevet, opsøgte han mig igen paa Rigsarkivet og fortalte,
hvad jeg i sin Tid havde sagt. Jeg havde da ganske glemt Sagen, men efter
at jeg igen havde set paa Problemet, svarede jeg, at jeg godt kunde staa
ved min tidligere Udtalelse. Langager bad mig beholde Bogen nogle Dage
for at se lidt nærmere paa Noterne, hvad jeg indvilligede i. Jeg gennemgik
nu de enkelte Bogstaver og bemærkede derved navnlig, at Hovedet paa
g hyppigt havde noget, der lignede et Par Horn. Det viste sig at stamme fra,
at g var skrevet paa en ejendommelig Maade som et j uden Prik, hvorefter
der var tilføjet en Hage eller Bue, som dannede den nederste Del af Hovedet,
hvorved »Benene« oftere kom til at rage op over Hovedet som et Par Horn.
Da jeg derefter gennemgik Holbergbrevene, fandt jeg samme Ejendommelig
hed i det ældste Holbergbrev, Brevet fra 1714, derimod ikke i de senere
Breve. Det var en saa sjælden Bogstavform — jeg har aldrig hverken før
eller senere fundet en tilsvarende andetsteds — at jeg, naar man tog alle de
øvrige Forhold, som var fremdraget af Langager, i Betragtning — ikke
betænkte mig paa at udtale, at Noterne efter min Mening maatte være
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skrevet af Ludvig Holberg. Efter Langagers Ønske gav jeg ham en skriftlig
Erklæring derom, som blev trykt i Bogen, der udkom det følgende Aar. Jeg
skal nedenfor komme lidt nærmere ind paa Spørgsmaalet om Identificeringen
af Haandskriften.
Et ganske særligt Problem udgør Navnet paa Bindets Inderside Rasmus
Anderson paa Een-öe. Da det er skrevet med samme Haand som Noterne,

Eksempler paa den særlige g-Form i Brevet fra 1714 (til venstre) og i Utopia (til højre).

er det uløselig forbundet med disse. Den, der har skrevet Noterne, har ogsaa
skrevet Navnet. Hvis Noterne er skrevet af Holberg, maa ogsaa Navnet
være skrevet af ham. Langager har da ogsaa forgæves eftersøgt en Mand
af Navnet Rasmus Andersøn mellem Datidens Lærde i Leksika og andre
Steder. Derimod er det virkelig lykkedes ham at finde en Rasmus Andersøn
paa Enø, den kile 0 ved Karrebæksminde. Langagers Undersøgelse ved
rørende denne 0 er en hel lille topografisk Studie, hvortil han har foretaget
Undersøgelser saavel i Landsarkivet som paa Gavnø, hvortil Enø i sin Tid
hørte, og han har tilmed besøgt Enø.
Enø havde 8 Fæstegaarde og 3 Gadehuse. Ifølge Matriklen 1688 beboedes
Acta philologica XXVI/3
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den 5. Gaard af Rasmus Andersøn. Han nævnes ligeledes tillige med sin Af
gift af Gaard Nr. 5 i Skødet 1693, hvorved Knud Thott til Gavnø (1638—
1702) købte Enø, som indtil da havde hørt til Saltø Gods. I Kirkebogen for

Paaskriften paa Indersiden af Bindet.

Karrebæk Sogn, som begynder 1679, staar Rasmus Andersøn »af Enøe«
eller »paa Enøe«, som han benævnes, i Tidsrummet 1681—1703 indført 8
Gange som Fader og 32 Gange som Fadder. Fadderne til hans Børn og hans
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Medfaddere, som viser hans Omgangsfæller, er stadig den samme Kreds af
den stedlige Bonde- og Fiskerbefolkning, hvoriblandt oftest, som det siges,
»de 5 Anderssønner af Enøe alle«. 1729 9. Marts blev Rasmus Andersøn
af Enøe begravet, gi. 86 Aar. Andre af Navnet Rasmus Andersøn forekom
mer ikke paa Enø i Gavnøs Fæsteprotokoller og Jordebøger eller andre
Dokumenter. Øen har ikke i ældre Tid haft nogen Skole. Først 1729, da
Anna Helvig Thott ved Sofie Thotts Død blev Eneejer af Gavnø, opførte
hun en Skole paa Øen, og Larsenius Drejer blev ansat som Skolelærer, men
flyttede atter derfra 1735. Først fra 1742 holdtes der til Stadighed Skole paa
Øen. I det Aar ansattes en Skoleholder ved Navn Niels Christian Lerche,
som var ustuderet og havde lært Snedkerhaandværk. Nogen Skoleholder
af Navnet Rasmus Andersøn har der ikke været paa Enø. At Fæstebonden
Rasmus Andersøn, som døde 1729, skulde have kunnet læse og kommentere
Utopia er selvfølgelig, som Langager siger, ganske uden for Mulighedernes
Grænse. Sandsynligheden taler for, at han hverken har kunnet læse eller
skrive, men højst, som man ser det af andre af Fæstebønderne paa Enøs
Underskrifter, har kunnet tegne Forbogstaverne af sit Navn.
Det kan saaledes — af gode Grunde — ikke være Rasmus Andersøn paa
Enø, som selv har skrevet sit Navn paa Indersiden af Bindet om Utopia.
Som Professor Skautrup rigtigt har bemærket, vilde en Mand paa Enø
sandsynligvis heller ikke skrive sig Rasmus Andersøn paa Enø. Det vilde
kun en anden gøre, saaledes som man ser Sognepræsten i Karrebæk gøre det.
Han selv vilde blot skrive Rasmus Andersøn eller Rasmus Andersøn Enø.
Naar det da paa Forhaand er udelukket, at Rasmus Andersøn har skrevet
Navnet i Utopia, kan dets Forekomst ikke være noget Argument mod, at
Holberg har skrevet det. Det vilde ikke være mere forstaaeligt, om en
hvilken som helst anden havde skrevet Navnet. Langager har derfor med
fuld Ret givet sin Bog Titlen Rasmus Andersøn paa Een-øe eller Ludvig
Holberg. Paa den anden Side kan det kun være Genstand for Gætteri, med
hvilke Tanker Holberg har skrevet Navnet. Er det en Mystifikation?
Holberg yndede som bekendt Pseudonymer. Desværre mangler vi jo fuld
stændig Sammenligningsmateriale i andre Bøger, som Holberg har ejet.
I øvrigt er det paa ingen Maade nødvendigt at opfatte Navnet som et
Ejermærke, selv om det er skrevet paa Indersiden af Bindet. Holberg kan
af en eller anden Grund have villet fæste Navnet i sin Erindring. Hvorledes

168

ERIK KROMAN

Sidste Side af det ældste bevarede Holbergbrev, Ansøgningen til Kongen o. Nytaarl714.
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Slutningen, af Brev til Hans Gram dat. Amsterdam 21. Maj 1714.

Slutningen af Brev til Gehejmeraad Chr. Sehestedt dat. Rom 29. Dec. 1715.
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Holberg har faaet fat i Navnet, kan man dog ikke have nogen Mening om.
Det kan ikke paavises, at Holberg har haft nogen som helst Forbindelse med
Enø, selv om han nok paa visse Tidspunkter af sit Liv har haft Forbindelse
med Gavnøs Ejer, den store Bogsamler Otto Thott. Saaledes fortæller han i
sin Selvbiografi, at han traf ham i Paris under sine Besøg paa Bibliotekerne,
og ogsaa senere havde han en vis Forbindelse med ham (jf. Professor Brix
i Berlingske Aftenavis 5. og 7. Aug. 1959).
Tandlæge Langagers Bog fik ved sin Fremkomst særdeles anerkendende
Anmeldelser af Sv. Kragh-Jacobsen i Berlingske Morgenavis og af Aage
Hansen i Dagens Nyheder og var i flere Uger Forsidestof i de fleste af
Landets Aviser. Ogsaa Professor Brix gik hurtigt ind for Bogens Resultater
og skrev i Berlingske Aftenavis flere Artikler i Tilknytning dertil. Derimod
blev den — af baade Bogen og Tandlæge Langager uvedkommende Grunde
— Genstand for et temmelig urimeligt og ret personligt formet Angreb af
Kai Friis Møller i Politiken. Den deraf opstaaede Polemik, hvori ogsaa jeg
tog Del, endte dog med, at Kai Friis Møller anerkendte, at Noterne maatte
være skrevet af Holberg, hvorimod han holdt fast ved, at Navnet maatte
være skrevet af en anden. Mere privat har Bogen faaet Tilslutning blandt
større Kredse inden for Sagkundskaben, og kim ganske enkelte har ytret
en vis Skepsis. Hverken fra den ene eller den anden Side er der dog frem
kommet nogen egentlig dybtgaaende Anmeldelse i de Aar, der er gaaet, efter
at Bogen fremkom. Selv om jeg kan siges at være Part i Sagen, idet min
Udtalelse om Skriften er trykt i Bogen, har jeg dog ment mig berettiget til
at tage Sagen op til Gennemdrøftelse. Den nævnte Udtalelse er da ogsaa
min eneste Andel i Bogen, som i alt væsentligt var færdigskrevet, inden
Langager henvendte sig til mig.
Da Skriften nødvendigvis maa være et Hovedpunkt i Bevisførelsen for,
at det er Holberg, der har skrevet Noterne, kan der være Grund til at gaa
ind paa Spørgsmaalet om, hvad der maa kræves, for at man med Sandsynlig
hed skal kunne identificere to Stykker Haandskrift som skrevet af samme
Person. Det kan være et temmelig vanskeligt Problem. En Mands Skrift
ændres som bekendt som Regel noget i Løbet af hans Levetid, men ogsaa
Skrift, der er skrevet nogenlunde samtidig af samme Mand, kan være yderst
forskellig. Der vil normalt være stor Forskel paa, om man skriver Notitser,
Koncepter o. lign, til eget Brug, eller om man skriver til andre. Her kan der
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atter være stor Forskel paa, om man skriver til gode Venner eller Slægtninge,
som er fortrolige med ens Haandskrift, eller man skriver til fremmede. Det
er dog stærkt individuelt varierende, og der er Mennesker, som praktisk
talt i alle Tilfælde skriver nogenlunde ens. Til disse hørte Holberg i hvert
Fald ikke. Man sammenligne f. Ex. de 3 første Breve i Dahlerups Udgave af
Holbergs Breve, som er omtrent samtidige. Hvis de ikke alle var underskre
vet med Holbergs Navn, vilde næppe nogen umiddelbart tænke paa, at de
var skrevet med samme Haand, et godt Eksempel paa, at Haandskriftstykker kan være meget forskellige, selv om de vitterligt er skrevet af den samme.
Paa den anden Side kan to Stykker Skrift ligne hinanden meget, uden at
man tør paastaa, at det er samme Haand. Det afgørende er, om der kan paavises individuelle Særtræk, som er usædvanlige i Tidens Skrift, og som
findes i begge Stykker. Det kan derfor ikke sjældent være vanskeligt at
skehie 2 Skriverhænder fra hinanden, fordi de mangler individuelle Træk.
Holbergs Skrift kan ikke egentlig kaldes særpræget. Han skriver en Skrift,
som stort set er Tidens Skrift i Begyndelsen af 18. Aarhundrede. Som det
var almindeligt, anvender han latinsk Skrift, naar han skriver Latin, og i
romanske Ord samt i Navne (baade Personnavne og Stednavne) og gotisk
Skrift, naar han skriver Dansk (og Tysk). Den gotiske Skrift er den forenk
lede nygotiske Skrift, som trængte igennem i 2. Halvdel af 17. Aarhundrede
som en Reaktion mod den tidligere efterhaanden stærkt snørklede Skrift.
Den var endnu i Begyndelsen af 18. Aarhundrede ret enkel. Først lidt ind i
Aarhundredet, i Rokokotiden, bliver den atter mere snørklet. Men som man
kan vente, er Holbergs Skrift ikke uden personlige Træk. Som et saadant
kan først og fremmest nævnes den ovenfor omtalte g-Form, som forekom
mer gentagne Gange i det ældste bevarede Brev fra Begyndelsen af 1714,
Ansøgningen til Kongen. Man finder den for øvrigt ikke alene i dette Brev,
men ogsaa i Brevet til Sehested 1715, hvor den tydeligt ses i Underskriften.
Muligvis forekommer den ogsaa i andre af de ældre Breve, men den er vanske
lig at skelne i Faksimileudgaven. Man kan selvfølgelig ikke paastaa, at
Holberg er den eneste, der har brugt et saadant g, men det maa i hvert
Fald være en meget lille Kreds, som har haft den Skrivevane. Hvis Noterne
ikke er skrevet af Holberg, men af en anden, som brugte den samme g-Form,
maa vedkommende ligesom Holberg have været Ejer af Utopia og have
interesseret sig for de samme Stykker, hvad der vel næppe er tænkeligt.
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Det nævnte Træk er tilmed ikke det eneste Særtræk, som findes baade i
Holbergs Breve og i Noterne. Nævnes kan saaledes k, hvor Holberg bruger
en Majuskelform baade som Begyndelsesbogstav og inde i Ord. Dette er
ikke ualmindeligt i 18. Aarhundrede, Bogstavet har dog som Regel en særlig
Form, som nogenlunde svarer til den, som ogsaa bliver den almindelige hos
Holberg. Men i det ældste Brev har det en ren Majuskelform, som ganske
svarer til den, der findes i Noterne. Endvidere kan nævnes d, som undertiden

Den særlige latinske e-Form i Brev 21. Maj 1714 og i Epistel 447 (til venstre) samt i
Utopia (til højre).

har en lang og flad Overlængde baade i Brevene og Noterne, saaledes i
Navnet Ludvig Holberg i Underskrifterne og i Navnet Rasmus Andersøn
i Utopia. Ordet sammen er i Noterne skrevet med eet m med Streg over som
Tegn for Fordobling. Dette Fordoblingstegn, som var en Fortsættelse af
den gamle Nasalstreg, er ret almindeligt fra Begyndelsen af 17. Aarh. til
ind i 19. Aarh., men ikke mange bruger det saa konsekvent som Holberg.*
Af yderligere Fællestræk for Noterne og Holbergs Breve og Manuskripter
har Langager gjort opmærksom paa, at baade i Noterne i Utopia og i
Brevene samt i Manuskriptet til Epistel 447 er det latinske e undertiden
tydeliggjort nøjagtig paa samme Maade ved en tilføjet ekstra Bue, og at
manglende Bogstaver og Ord indføjes paa ganske samme Maade i Utopia og
i Holbergs Manuskripter.
* Jf. Gyldenborg, Ludvig Holbergs Epistel 447 S. 14.
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Der skal endelig fremhæves et Træk, som er meget karakteristisk for
Holberg. Mens de fleste har en Tilbøjelighed til at skrive enten skraat
opad eller skraat nedad, skriver Holberg næsten altid sine Linjer i en opad-

Holbergs Navn i det Bodleyanske Biblioteks Indtegningsprotokol 18. April 1706.
Allerede her ses den karakteristiske krumme Linie.

krummet Bue, saaledes at Slutningen kommer til at ligge højere end Begyn
delsen. Man ser det i praktisk talt alle Holbergs Breve saavel som i hans
bevarede Manuskripter, og ogsaa Noterne viser samme Ejendommelighed,
saa vidt den snævre Plads tillader det.
Disse yderligere Fællestræk gør det endnu vanskeligere at tænke sig, at
nogen anden end Ludvig Holberg kan have skrevet Noterne. Her over for
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betyder det intet, at der er enkelte Træk i disse, som ikke kan paavises i de
bevarede Holbergbreve og Manuskripter*, ligesom det var Tilfældet med
Ortografien. Da Notaterne som før nævnt snarest maa henføres til en tidlig
Periode af Holbergs Liv, og Brevene først begynder 1714, og det egenhæn
dige Materiale overhovedet er stærkt begrænset, er det kun naturligt, at der
i Noterne kan være Træk, som ikke har Paralleller i Brevene og Manuskrip
terne.

Navnet Rasmus Anderson paa Bindets Inderside og samme Navn sammensat af Typer
fra Holbergs egenhændige Breve og Manuskripter.

Langager har foretaget det Eksperiment, at han har sammenstillet Bog
staver fra Holbergs Breve og Manuskripter til Navnet Rasmus Anderson og
har derved faaet et Navnetræk, der er i slaaende Overensstemmelse med
Navnet i Utopia. Man kan roligt paastaa, at dette Eksperiment ikke havde
kunnet lade sig gøre, hvis Navnet her ikke var skrevet af Ludvig Holberg.
Som omtalt er der forskelligt, der tyder paa, at Noterne i Utopia snarest
maa henføres til en Tid, som ligger forud for de første bevarede Breve.
*

k-Formen i skabilchen har jeg ikke fundet i Brevene og Manuskripterne, æ skri
ves i Noterne paa 2 Maader, dels saaledes, som vi nu skriver det, dels med en
Bue paa højre Side, derimod ikke med den høje Bue (ikke det tyske ä, saaledes
som Dahlerup gengiver det) som i Ansøgningen 1714 og en Række Breve indtil
Slutningen af 1720erne, da han gaar over til at bruge det almindelige æ. Dette
finder man dog ogsaa i det latinske Brev til Sehested fra 1715.
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Professor Brix har (i Berlingske Aftenavis 27/2 1957) gjort opmærksom paa,
at de Kryds eller Kors*, som i større Stykker af Bogen med jævne Mellem
rum er anbragt i Margenen, sandsynligvis viser, at Holberg har benyttet

Sideme 22—23 med Kryds (Kors) og Noter.

Bogen ved Undervisning**. Dette er utvivlsomt rigtigt. Krydsene følger
største Delen af de Stykker, som er gennemrettet, forsynet med Noter
o.s.v.*** Det forklarer samtidig den minutiøse Bearbejdelse og Kommen* Jf. Epistel 504 : Min Herre seer af de Kaars jeg har tegnet udi Bredden af Philippi
Bedrifter, hvor ofte hand defigurerer Historien ved uvedkommende Vidtløftig
heder og gemeen Kiærlinge-Sladder. (Der er Tale om Gregorius Letis Værk:
Vita del catol Re Filippo II Monarco delle Spagne. Cølln 1679.).
** »de synes at afdele Bidermanns tekst i stykker, der angiver et pensum, paalagt
en elev som lektie ved undervisning. En saadan afkrydsning har altid været
anvendt i skolebøger: »Derfra og dertil!«.«.
*** Kryds (eller Kors) findes paa Siderne 6—25, 38—58, 161—187, som Regel med
et Mellemrum af 15—20 Linier.
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tering af Teksten, som Holberg næppe almindelig har anvendt ved de Bøger,
han læste. Krydsene saavel som Noterne m.m. maa derfor sandsynligvis
henføres til hans Huslærertid, som falder imellem Aarene 1702 og 1709.
Holbergs grundige Arbejde med Bidermanns Utopia i hans Ungdom
forklarer den store Fortrolighed, han har haft med dette Værk, som han
Gang paa Gang vender tilbage til. Selv om Noterne m.m. i alt væsentligt
maa henføres til denne tidlige Tid, er det selvfølgelig ikke udelukket, at
visse Enkeltheder kan stamme fra en senere Tid, da han tog de forskellige
Emner op til litterær Behandling. Som saadanne kan f. Eks. nævnes Stregen,
hvor 4. Akt af Jeppe paa Bjerget begynder, og Accenttegnene i Sætningen
Luit laqveo qvi pugnavit dolo. Ingen af disse Steder er der Kryds i Margenen,
lige saa lidt som der er andre Noter eller Mærker i Nærheden. Derimod har
Begyndelsen af Iter in Utopia øjensynlig været benyttet til Undervisning.
Holberg har utvivlsomt oftere haft Bogen i Hænde. Naar Bladene forskellige
Steder er stærkt slidt, skyldes det maaske ikke udelukkende Benyttelsen i
Huslærertiden. De direkte Citater i Niels Klim forudsætter nødvendigvis,
som Langager siger, at han har afskrevet dem efter Teksten med Bogen
foran sig.

Summary.

In 1957 E. Langager published a book entitled “Rasmus Andersen paa
Een-øe eller Ludvig Holberg’’, in which he pointed out that a copy of
Bidermann’s “Utopia”, which he had acquired at the public sale of the
books of the late Th. A. Müller, the well-known Holberg scholar, in March
1950, must have belonged to Holberg. At its publication Langager’s book
made quite a sensation, as otherwise no books from Ludvig Holberg’s
library are known now, the whole collection of his books, which he be
queathed to Sorø Akademi, as is well-known, was lost at the fire of the
Academy in 1813. It was of the greater interest, as the “Utopia”, which,
if anything, must be described as a collection of anecdotes within the frame
work of a fictitious journey, has furnished motifs and source material for
a number of Holberg’s best known works, such comedies as “Jeppe paa
Bjerget” and “Den pantsatte Bondedreng”, “Niels Klim” and several of
his moral fables, ep .'sties and jesting poems.

RASMUS ANDERSØN PAA EEN-ØE eller LUDVIG HOLBERG

177

Langager’s copy of the “Utopia” contained a large number of marginal
notes — in Danish and Latin — which chiefly were found in the very
passages which Holberg had utilized in his works. As furthermore they
were written in a hand from the beginning of the 18th century, it soon
occurred to Langager that it was Holberg himself who had written the
notes. During the following years he made a great many investigations in
order to obtain proof that this was really so. The contents of the book are
the results of these investigations by Langager.
From a stamp on the title page showing the letters R L with a baron's
coronet above them it appeared that the book had been sold from the
library of Oreby Castle at the public sale in 1939. Investigations made in
this library by Langager showed that the founder of the library, Abraham
Lehn, the great book-collector, must have acquired the book soon after
Holberg’s death, whereas it was not possible to establish the way in which
he had obtained the book. Langager then began comparing Holberg’s
language and handwriting in his letters and extant manuscripts with the
notes in the “Utopia”, seeking assistance in various ways, thus as regards
the handwriting, which must be a main point, especially in the Public
Record Office. From these investigations it appeared that there were various
interesting similarities between the handwriting in the notes and Holberg’s
hand in the letters and manuscripts. It was particularly characteristic that
Holberg’s lines practically always are curved upwards. This trait, which
already occurs in Holberg’s name in the register of the Bodleian Library
in Oxford 1706, is also found everywhere in the notes, in so far as permitted
by the narrow space. A most peculiar trait is the shape of the letter g,
which in the notes as well as Holberg’s earliest letter from 1714 mostly
is written as a j without a dot and with a hook or curve which closes the
head of the letter below. Likewise, a hook is added to the Latin form of e,
when the eye by accident has been closed. This is found also in the letters
and the manuscripts. Among other traits common to the notes and the
other documents the shapes of d and k may be mentioned. It is hardly
imaginable that anybody else had these peculiarities in his handwriting
and at the same time was interested in the same passages in the “Utopia”
as Holberg, so it must necessarily be concluded that it was Holberg him
self who wrote the notes and was owner of the book.
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On the inside of the binding, written by the same hand as that which
wrote the notes, the book has the name of Rasmus Andersen paa Een-øe.
Langager shows that at Holberg’s time there was actually on the small
island Enø near Næstved a farmer bearing this name. Like all other peasants
in those times he could presumably neither read nor write, and it is out
of the question that he should have been able to write notes on a Latin
work. The name, however, need by no means be considered the name of
an owner. Holberg may for some unknown reason have wanted to retain
the name.
As pointed out by the late professor Brix the crosses found at regular
distances of 15—20 lines on the margin of parts of the book which are
provided with notes, suggest that the book was used for teaching purposes.
The notes therefore probably originate from the period between 1702 and
1709 when Holberg was a private tutor, which is in agreement with the
fact that the notes have some comparatively early features in the spelling.
This also explains Holberg’s great familiarity with this work, to which he
recurs again and again and utilizes in his works. This does not rule out the
possibility that certain marks and underlinings referring to Holberg’s works
may have been added later.

