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Jortale.

—

Venne Bog er sä stor og sä indholdsrig i sit Omfang

og i sin Tanke sä oprigtig og velment, at den sikkert vil

kunne bære sig selv. Dens Hensigt, mä jeg antage, er tyde¬

ligen udviklet i Indledningen. Dens ydre Plan er kortelig

sat fra hinanden ved de opstillede Kapitler og disses Afde¬

linger; jeg troer pä en Mäde i dette Skrift at have oprullet

et Livsbillede fra en interessant Periode hos os i det 19de
Arhundrede; men et sädant Galleri af Breve, med deres Ram¬

mer og Omgivelser, er dog kun et Mosaikarbejde, hvor man

mere mä se pä den hele Samvirkning af Tegning og Farver,

end pä den enkelte Del, eller Stift som det hedder i Mosaiken.

Den indre Plan, den ändelige Sammenhæng, det Lys som

burde skinne igjennem, mä jeg overlade til Læseren selv at

søge, i det Häb at det er at finde

En 2den fortsættende Samling af lignende Indhold vilde

jeg vel nok være istand til at levere, men det mä da bero

pä, hvorvidt Publikum vil se sig opfordret til at understøtte

dette nærværende Forsøg.

d. 3dje Nov. 1867.

P. Hjort.
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Indledning.

Dlangsommelig Tid skede det, at jeg instinktmæssig hen¬

lagde de fleste Breve, jeg modtog, i nogle Skuffer uden at gjøre

mig Rede for nogetsomhelst Formäl dermed. Først efter Artien¬
der vägnede Spørgsmälet om et Hvorfor; og jeg tænkte mig da

som Grunde til Opbevarelsen: Respekten, Interessen, Venskabet

og den Anvendelse, at flere af dem engang kunde tjene til at op¬

friske, forklare, bevise med, el. a. lign. Ankommen her til Byen,

i Aret 1850, traf jeg til at fortælle min gamle Kammerat Andr.

Bølling, Bibliotekar ved d. St. Kgl. Bibliotek, om denne min

Samling, just som han var begyndt pä at foranstalte, med Grams

og Andres, en Samling af Danskes Breve; og det blev da en

foreløbig Aftale, at han med Tiden mäske kunde fä en god Del
af min Samling med til hin. Men sä opstod efter Bøllings Død

den Tanke hos mig, at udgive en Brevbog ligesom Mynsters

Pavelses, Heibergs, Sibberns. Den Forskjel imellem min Sam¬

ling og disse Nævntes, at det ikke blev mig og andre i en

Brev=Vexling, men ikkun Andre, der her kom til at skildre

dem selv og deres Forhold til mig og til Tiden i Almindelighed,

syntes snarere at være anbefalende end frarädende ved en Sam¬

lings Udgivelse, som min, da dette væsentlig forøgede Indholdets

Mangfoldighed.

Vil man dernæst høre, da nu Sagen er kommen til Ud¬

førelse, hvad jeg har tænkt mig som den muelige Nytte og For¬

nøjelse (utile et dulce) af en sädan Samlings Tilblivelse, da
var det især det Efterstäende:
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Man mä deraf kunne lære at kjende rigtigere, fuldstændi¬
gere, undertiden mäske endog ganske fra nyt af, visse Forholds

eller Tildragelsers Karakter og sande Væsen; i Almindelighed

modtage bekræftende, forøgende, rettende Indtryk og Forestillinger
om Medborgere, være sig privat stillede eller offentlig fremträdte,

om Skribenter og Bøger, om navnkundige Jævnaldrende og hi¬

storiske Personer samt om Menneskens Domme over sädanne.

Man kan samle Træk til Nutidens og nærmeste Fortids almin¬

delige Skildring, til en ældre Skiks Forstäelse nutildags, til

Sprogets, Smagens, Skrivemädens og Retskrivningens Ejen¬
dommeligheder, til det afvigende Standpunkts Iagttagelse, hvor¬

fra Talemäder og Vendinger sommetider benyttes, til Brevstilen

overhovedet og til de individuelle Tonarters Opfattelse, hvori der
kan skrives imellem Forbundne, f. Ex. P. E. Müllers overordent¬

lige Høflighed, Hauchs ändrige Djærvhed, Wilsters Trang til at

spøge eller Hang til at kimse, Mynsters geniale Bestemthed,

Estrups ædle Omhyggelighed, Molbechs bugnende Ordfylde, o. s.

fr. —Grundsætning og Tænkemäde hos Læserne kunde vel under¬

tiden bestyrkes eller renses og Træk samles til det menneskelige

Hjertes Fotografi. Fremdeles kunne Bidrag hentes til Special¬

historien, f. Ex. til Beretning om det i 1849 efter Demokraters

Ønske nedlagte, istedenfor efter Christian VIII's Kgl. Vilje og

skjønne Plan, samt varme Videnskabsynderes Anskuelse, til Ud¬

videlse og særegen Gavn bestemte Sorø Akademi; til Opfattelse

af det ejendommelige Samliv imellem soranske Lærde under hin

Stiftelses Blomstring den sidste Gang, o. s. fr. Endelig kunde

mäske ogsä en Erkjendelse af det Retfærdiggjørende fremgä, som

jeg er sikker pä, der mä ligge i et og andet Brev, imod den

Miskjendelse og Forfølgelse, som visse Modstanderes Lidenskabe¬

lighed i min modnere Alder fik sat i Gang imod mig i vor Lite¬

ratur. — Et og andet mere end hvad her er antydet føler jeg

at den Læser, som af sin Bog kan uddrage succum et sanguinem,
i Stilhed skal have den Tilfredsstillelse efterhänden at samle sig,

hvis han kommer den hele Bog igjennem.

Men flere ved deres partikulære Indhold sær mærkelige Breve



III

har jeg samlet i tvende cahiers, for at efterlade dem ved min

Død til d. St. Kgl. Bibliotek, da Hr. Justitsräd Bruun har

billiget Bøllings Opfordring. När og til Hvem disse Papirer

engang, stykkevis eller mere i Sammenhæng, kunde udlänes, vil

den Bestyrende til sin Tid afgjøre. Ingen Personer, men endnu
mindre Sandheden mä krænkes.

Til yderste Ramme eller Overblik af denne store — i og

for sig — usammenhængende Masse har jeg valgt en Inddeling

efter mine Livsaldere og mine Stillinger i dem, indenfor hvilke

Afdelinger igjen de forskjællige Skrivendes Forhold til mig afgav

alle de naturlige Underafdelinger. Den sidste af hine første
Overafdelinger, nemlig hele min Manddomsalder, indeholder selv¬

følgelig det mangfoldigste Stof, og den er derfor igjen afdelt

a) dels i Rubrikker for de i Forhold til mig mest fremtrædende

Personligheder, hvilke Rubrikker sä benævnes efter dem f. Ex. med

J. P. Mynster, I. L. Heiberg, I. C. Hauch, P. D. Atterbom,

Chr. Wilster, Chr. Molbech, Chr. af Augustenborg, H. F. I.
Estrup, D. A. Renck, N. Fogtmann, o. s. fr.; b) dels i sä¬

danne, som omfatte Smäklasser, og benævnes f. Ex. „Damer“

„Mine Brødre“, „D. Dsk. Børneven“, o. s. fr.; c) dels i

stor broget Rubrik, benævnet: „Mange Andre“ (fra Abrahamson

og O. D. Bloch, forbi Geijer, O. Lehmann og Rask til Tscher¬
ning og H. C. Ørsted), i hvilken kun pä Grund af hver Sorts

ringe Antal Alt säledes er slagen i Hob, men ingenlunde af

Hensyn til en Anskuelse hos mig om Nogens Vigtighed eller Uvig¬
tighed eller min personlige Smag el. a. lign.

Hvad forresten en sädan de enkelte Breves muelige Uvigtig¬

hed angäer, da mä jeg bede om at turde henvende Læserens Op¬

mærksomhed pä, at mangen et Brev har fäet sin Plads her i
Samlingen som et supplerende, belysende, henpegende Element i

Bogens forskjellige ideelt sammenhængende Skildringer, og ikke

med Retfærdighed kan opfattes, hvis det isoleret betragtedes som
noget for sig Bestäende eller Gjældende. Mindst vilde man der¬

for træffe det Rigtige, om man regnede denne Brevsamling til

Morskabslæsningen, som det hedder. Tværtimod, den er ren

*
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Alvorslæsning. Jeg kunde derfor ogsä haft Lyst til at kalde

den, hvad jeg kaldte mit soranske Program af 1829:
Tanker til nøjere Eftertanke.

Thi det er dog egentlig Hensigten med Udgivelsen: at hjælpe

Læseren til at belære sig selv om og ved andre Medmenne¬

sker. Den kunde derfor ogsä betegnes som „Psychologisk“ Illu¬

strering af en Lærds Livsforhold, eller med andre Navne, när

de blot sigtede til Sjælens naturhistoriske Belysning ved Exem¬

pler. Taget fra den literære Side, kunde man ogsä sige, at Sam¬

lingen i dens Helhed var et Forsøg pä at skrive memoires ved

Hjælp af mange Medlevendes Tanke og Tale. Somme Breve

kunne blot lignes med de Stænk, hvormed man væder en ludende

Blomst, eller kjøler en blussende Kind. Smäbreve har jeg

undertiden tagen med for 1 eneste ändigt Ords Skyld. Jeg

elsker alt virkelig Menneskeligt, og agter højt hvert sjæleligt

Livsblink. Jeg mä til Tider finde det blege Grä og det funk¬

lende Blä lige interessante.

Af samme Grunde vil man forstä min Mening om Vigtig¬

heden af enkelte Indledninger og Anmærkninger, pä hvilke jeg har

anvendt ikke ringe Flid, idet at jeg tillagde deres Tilstedeværelse

megen Vægt, säfremt det kunde lykkes mig at gjøre dem til det,

jeg havde sat mig for Øje, at de skulde blive til i sidstangivne

Retning — en Ting, som forresten er vanskeligere, end mangen

vist forestiller sig. Jeg stoler heri pä velvillige Læseres tilvante

Takt eller medfødte Følelse.

Ved Brevenes Underskrifter har jeg fulgt den Regel, at

1ste eller 2den Gang gjengives de nøjagtigt, men när flere ens

følge pä hinanden, sä er oftest Liniernes Fordeling trukken noget

sammen, og Navnet selv forkortet. — Ved Kommatering og Sæt¬

ningsfordeling er alt virkeligen Karakteriserende søgt bevaret.

Ganske enkelte Breve, som vare skrevne med Latin, ere dog satte

med Dansk. — Sperret Tryk er sædvanlig, undtagen i Embeds¬
breve, Forfatterens.

Tilsidst har jeg om Texten at bemærke, at hvor strængt

ogsä Sandhed, eller den nøjagtigste Gjengivelse, har været min
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første Lov ved dens Behandling, sä har jeg dog ikke pedantisk

eller usandt — undladt at rette Skrivfejl og Uagtsomheder og

endnu mindre forsømt min Pligt som Offentliggjører, at slette

et eller andet enkelt Udtryk, som Brevskriveren havde ladet løbe

med i Tillid til Brevhemmeligheden, den jeg naturligvis hverken

vilde eller kunde bryde. Men virkelige Domme om Ting og

Personer har jeg derimod altid respekteret, enten det sä galdt

Andre eller mig selv; kun Novelsmagen el. Studentens Lyst el.

Jomfruens Hang el. Nyfigenheden, hvor stort et Krav de under

andre Forhold monne have pä en for dem skikket Skildring, har

jeg ikke kunnet tænke pä at rette mig efter i Valget af det, som

overhovedet medtoges. Mit Stof er jo Virkelighed, som jeg

fønsker man skal lære at kjende, ikke Opfindelse, som jeg ønsker

man skal fä til at nyde, hvorfor man ikke vil miskjende det, när

jeg uden Slør har meddelt det Härde eller Skarpe, for at det

Historiske kunde bevares i dets Renhed, og dog tillige stadig har

mindedes det gamle: ne supra crepidamt — Man vil da, som

jeg häber, skjønne af disse Betragtninger, at min Udgaves Motto

ret egentlig mä være det, som man vil finde pä den næste Side.

Den Sententsens Form fra det attende Arhundrede, hvori jeg der

har henstillet den, er bäde sonor og populær. Til Erasmus fra

Rotterdams Adagiorum Chiliades quat. Paris. 1571, fol. er der

vedhængt fl. Samlg., bl. a. Joh. UIpii Adag., hvor der, col. 1226,

tales som om Galen mä holdes for Ophavsmanden, thi allerede

hos ham findes den Sætning: pldog ö IIIdxov aldd päl¬
Lov nalysetæ. Joh. Ulpius siger derom: Istud seu prover¬

bium, sen apophthegma, innuit, nullum hominem tam carum

nobis esse debere, ut in illius gratiam veritas ullo supprimatur

modo.

Kjøbenhavn d. 31. Marts 1867.

P. Hjort.



Motto:

Amicus Socrates, amicus Plato, magis amica Veritas.



Jørste Kapitel.

Ynglingens Adttædelse i Livet.

—

a. Brev fra en Bedstemoder.

b. fra tvende Ungdomslærere.

c. fra min Fader om hjemlige Begivenheder.



Kiære Peder Hiort !*)

ieg takker Dig, og Din gode Fader som stedse finder for¬
nøyelse ved at glæde sin Moder — ia min Ven det glæder

mig Inderlig at Du nu har lært den rette og Eneste Vei til

lyksalighed baade her og hidset — bliv stedse Klippe fast paa den
og lad ingen smigrere*) eller forførere forlede dig paa Afveie

men bliv dine Kiære Forældres glæde som ingen Ting sparer

for Dig af aldt det som kan giøre Dig lykkelig og til en

Nyttig Borger for Dine Medmennesker Herren styrke og

bevare Dig min Ven

bed din gode Moder at tage Penge til mine Skoe hos

Din gode Fader af dem ieg skal have for de Æg ieg har

sendt Dem — og sig din gode Moder Tak for uleiligheden —
nu ræster Kiærlig hilsen til Dine gode Forældre og Søskende,

din gode Bestemoder med Familie — er de samtlig ved hel¬

*) Det fulde Navn, som Publikum, efter mine Modstanderes og Om¬
taleres Exempel, siden sä hyppig behagede at nævne mig med, fik jeg
allerede hos somme i Familien i min Ungdom — og, mens jeg korri¬
gerer dette Blad, modtager jeg fra En af de russiske Herrer pä Fre¬

ftdensborg, pä H. K. H. Storfyrstens Vegne, et Brev med Udskri
Msr. le Prof. Dr. Peder Hjort (korrekt: ikke med t).

*) Gamle Molr Else synes i dette Prognostikon at have været en rigtig
og sägammel Edda; thi man vil se nogle Sider strax herefter

—senere hen i Bogen, at jeg kom i flere Situasjoner, hvor et Brev
om det mäske ikke ligefrem „smigrede“ mig — dog yderst let kunde
have virket pä mig som et Smigerbrev, hvis jeg havde haft et mere
fængeligt Naturel. Mäske blev mig Det, som flere, selv Sporon,
helt ubilligen kaldte min Stolthed, netop mit Skjold imod sädanne
extreme Venligheder.
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breden skal det hiertelig glæde mig Himlen beskytte Dig

min Ven det ønsker Din Bestemoder

Castrup d 31 October 1808

*)E Hjort

Skive d. 16. Maji 1810.

Kjereste Ven!

Hvad De tænker om mig veed jeg ikke, men hvad De har

Grund til at tænke indseer jeg, og finder det lidet smigrende

for mig selv. At reise fra Kjøbenhavn uden at sige Dem Far¬
vel, var mig meget ukjert; men Omstændighederne tillode det

dengang ikke anderledes. — Men hvi skriver han da ikke, den

Qvistgaard? tænker De. Mon han har tabt Erindringen on
vort Venskab, enten i Porten, i Stadsgraven, paa Bæltet, eller

andensteds2 og jeg svarer oprigtigen: Nej, den taber jeg aldrig.

Han er kanskee, tænker De videre, saa glad over sin Attestats,
og saa henreven af jydske Fornøielser, at han glemmer at han

og i Kjøbenhavn priste sig lykkelig — og jeg forsikkrer atter:

Nej, jeg er mindre glad end da jeg travede 4 à 5 Gange

*) Hendes ældste Søn, Kanselliräd ogBirkedommer Chr. Hjort, ejede
dengang Fuglebjerg og Kastrup i Sjælland, som han siden solgte til
Etatsräd Neergaard, den sä højt agtede Carl Neergaards Fader.
Han selv boede pä F—g, hans Moder pä K—p, som hun tildels
styrede for ham. Min Fader var hendes yngste Søn.

Hendes Mand var Peder H—, i sin senere Alder Ejer af Claus¬
holm i Jylland. Da han var c. 60 Ar gammel, indstillede han sig,
utilfreds med Administrasjonen i hans Egn, til Juridisk Examen,
fik den, og blev Herredsfoged i Hinds og Lysgärds Herreder, † 1789.

Den gamle Mands Examen vakte Studenternes store Opmærksomhed.
En Professor sagde: Ja, derom ere de Lærde slet ikke enige. Men
min Bedstefader svarede: skal vi vente pä det sä fär vi bie, indtil
der er ingen fler af dem. Den bekjendte Moralist Konferentsräd
Prof. Balthazar Gebhard v. Obelitz fremhævede, at foruden de 8
Sider af Samvittigheden havde flere Systematikere funden 4 nye
Retninger i „hver“ Den gamle Iyde udbrød: Hillemænd, hele 321
Og jeg har sämænd funden, at man undertiden kunde have vanske¬

ligt nok ved at komme ud af det med den ene, som Vorherre har

pälagt os alle. En tredje god Spøg, som mest morede Studenterne,
har jeg desværre glemt.

Han var overmäde stærk. Han udførte f. Ex. det Experiment,

at gä op ad Loftstrappen med en Tønde Rug under hver Arm.
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daglig op paa det theologiske Auditorium, og gik derpaa en

Tour ned til Dem for at læse enten om Hector eller nogen

af de andre gode Mænd i Nissens Anthologie. Saa er det
da ogsaa en løjerlig Stær, den Qvistgaard, tænker De endelig,

og dertil svarer jeg: Ia, og ønsker at De deraf vil, saa godt

som De kan, forklare min senere Opførsel imod Dem og

være overbeviist om, at den hverken er en Følge af Glemsom¬

Hidtil har jeghed eller Uskjønsomhed mod Deres Venskab. —

vaklet i min Bestemmelse med Hensyn til Fremtiden, og Frygt

for ikke at kunne komme til at anvende min Tid hensigts¬

mæssigen, og overeensstemmende med mit Ønske og min viden¬

skabelige Trang, har tit gjort mig mindre tilfreds end jeg
maaskee burde være. Nu synes jeg igjen at have noget Haab

i denne Henseende, da jeg, efter alvorlig Overvejelse, har taget

den Beslutning at reise til Kjøbenhavn igjen, og benytte de

Midler, som der maatte tilbydes mig til videre Dannelse.

Jeg venter igjen at kunne faae nogle Conditioner,*) og har

da i Sinde at gaae ind i det pædagogiske Seminarium, og

berede mig til at kunne søge en Tjeneste i Skolefaget, ifald

jeg dertil skulde troe mig bedre skikket. — Her bliver jeg til
Mikkelsdag, thi min forrige Lærer har nogle Elever, som jeg i

den Tid maa undervise. Min øvrige Beskjeftigelse gaaer meest

ud paa at præke, hvortil jeg her har mere Lejlighed end jeg
ønsker, og end en Begynder kan befinde sig vel ved at have.

Dersom jeg ej var overbeviist om Deres Venskab for mig,
da skulde jeg have skaanet Dem for en saa lang Beskrivelse

over mine egne Anliggender. Men da jeg ej kan tvivle paa
Deres Deeltagelse, saa haaber jeg at den vil tale til min Und¬

skyldning. — Ofte sysselsætter mig Tanken om Dem, hvor¬

ledes De med Deres sædvanlige Flid og Dybsindighed gaaer

continuo progressu fremad i Videnskabernes skjønne og store

Rige. Dette er og det eneste af deres Fortrin, kjereste Ven !
jeg kunde fristes til at misunde Dem, dog være De vis paa

*) Dengang det almindelige Navn pä Timer at informere i.
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jeg gjør det ikke, men ønsker Dem Lykke og mig selv Lykke til

at kunne betræde Videnskabernes Vej med Held som De.

Ikke skal jeg beraabe mig paa mit eget Exempel, naar jeg
beder Dem at De snart vil anvende en Fritime, hvoraf jeg veed

Deres Drivtighed kun levner Dem faae, til at skrive et langt
Brev til mig. Her i Egnen er vist intet Nyt som kan inter¬
essere Dem; thi at Foraaret er barskt, og Grøden desaarsag

langsom, at Coursen er slet, og Levnetsmidler dyre; derom

—fejler det ikke at jo Sjælland og Kjøbenhavn kan vidne.

Med Biskop Bloch*) har jeg havt den Ære at tale siden Han

kom fra Hovedstaden. Han talte ret til Deres Roes, hvilket
var mig saa meget kjerere, som jeg kjendte Dem, og kunde af

ganske Hjerte stemme i med Ham.

Tør jeg til Slutning bede Dem formelde min yd¬

mygste Respect for Deres Hr. Fader, hvis Yndest jeg lige

saa gjerne vilde udbede mig for Fremtiden, som jeg vil

stræbe ej at være den uværdig. Deres kjere Sødskende

og De modtage herved min oprigtigste Hilsen. Endelig

skjenke De mig Deres bestandige Venskab, saa vist som

jeg altid er
Deres

forbundneoghengivne

Gvistgaard.*)

Hr. Lambrechts *) beder jeg meget hilset.

2) Dengang Biskop i Viborg, min Faders Formand i Holmens Provsti
bl. a. agtet som kyndig i Græsk; han oversatte Fenophons Mærkvær¬
digheder.

2) Var siden Rektor v. Slagelse Skole: † 1850 som Præst i Agerup
ved Roeskilde, meget agtet som gejstlig Taler, hvem de Stænder¬

deputerede oftere hørte.Han kom først til Universitetet i Aaret
1807, i en Alder af 26 Ar, efter at have været Degn i Skive i 4 Ar.

*) En Søster af min Fader var gift med Stiftsrevisor L— i Bergen;
Sønnen Carl † 1833 pä Bornholm som Herredsfoged. Hans Søn
kom til Uruguay, blev stor Qvægavler, har 5 Døttre og 3 kjæmpe¬

mæssige Sønner, hvilke sidste han lod opdrage protestantisk i Kjø¬
benhavn. Tyve Tusind Fär og flere Tusind Oxer ere hans Rig¬
domme. Disse 3 Slægtninge behagede mig særdeles meget, men

Adskilligt behagede slet ikke dem, f. Ex. Kirsebær.
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Christiania den 26. November 1813.

De modtage, kjæreste Hjort, min forbindtligste Tak saa¬

vel for Deres Venskab, medens vi vandrede sammen i det
kjære Danmark,)) som og for deres venlige Brev og de der¬

med følgende 2de Portraiter af mine lige høit elskede og

agtede Lærere.*) De skulle hænge for stedse i min Stue,

minde mig baade om de Aar, jeg som Student tilbragte i

Kjøbenhavn, og om hvor meget jeg skylder disse 2 Mænds

Yndest og Venskab — og de skulle tillige venligen minde mig
om deres Giver. Det glædede mig ret inderlig at see af

Deres Brev, at De levede vel og var vel tilmode: man be¬

høver det Sidste ret i denne Tid. Ogsaa jeg er, Gud skee

Lov, frisk og munter. Jeg kommer næsten ikke til Nogen,

uden til Sverdrup og Treschow, har meget at bestille; men

finder min Syssel usigelig interessant, og er hjertelig glad

ved at kunne leve blot for mit Yndlings=Studium. Stod

det saa godt til med Fædrelandet som med mig, var jeg
lykkelig.

Jeg læser over Amos, Dommernes Bog, Indledning til
det Hebr. Sprog og theol. Encyelopædie og har 10 Studenter,

som høre mig — den 1ste og den 4de Forelæsning har jeg

ogsaa 3 Candidater som Tilhørere af. Professor Platou
har over Norges Historie et meget talrigt Auditorium. Tre¬

schow vil vist ogsaa faae Mange, naar han begynder sine

Forelæsninger over Philosophemerne i den nordiske Mythologie,

hvilke han endnu ei har begyndt. Rathke hører jeg med megen

Fornøielse over Geologien: det er ret en Glæde at bestige med
ham snart Nordkaps steile Klipper, snart Ruslands Bjerge,

snart Madeiras høie Basaltstøtter. Det maa være herligt at

) Han var min elskede Lærer fra Forär 1809 til Efterär 1811, og
min tro Omgangsven fra 1811—13.

*) Professorerne Treschow og Sverdrup,som jeg, ved deres Afsked
fra Kbhavn. til Norge, pä StudenternesVegne havde besørget stukne
i Kobber af A. Flint. (Sml. Krit. Bdr. Kirk.=ethisk Afd. S.
VVII).
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have vandret saa vidt omkring. Hvor tungt vi føle Savnet

af vore Bøger, behøver jeg ei at sige Deml Jeg har 7

Bøger med migl Selv mine Excerpter fra Kongens Biblio¬
thek o. s. v. ligge i Kjøbenhavn. Skolens meget gode Biblio¬

thek er vor eneste Trøst.

Naar De seer Bonnevie,*) da hils ham ret meget og ret

venlig fra mig. Hans Nora til Svea*) har ubeskrivelig glædet

*)En Nordmand, cand. theol., Løjtnant i et af Livregimenterne under

Krigen med England, siden Præst i Norge, han holdt Talen ved
Treschow.Studenternes Fest for

*) Et varslende Digt, som udkom 1813 hos den bekjendte A. Seidelin,
Broder til K. H. S—, sälydende:

Nora til Svea.

1813. Af A. Bonnevie.

Vanslægtet Søsterlandl ufrie Dverges Hjem !

Jeg nævner dem med Gru, en Skjændsel for sin Stamme

den Asaslægt, som først blandt mine Fjeld' drogfrem,

og dine Sønner blev — O Thorl det var den amme

Men, Svea ! Dine Børn har glemt de Dyders Navn,
som dybt hiin Helteflok grundfæstede i Norden,

dem kjende de ey meer, — og kun ved deres Savn
udmærke de dit Sted blandt Rigerne paa Jorden.
Fra dig har Vasas Aand i Vrede fjernet sigl

Som Jette du ham saae fra Fjeldet ned at stige;

fri var hans stærke Aand, — og Frihed gav han dig;
men — var det Frihed til hans Ætt at myrde — svige ?

Der var en Tid, men akl forlængst den gik forbil

Da vore Børn med Rett hinanden nævnte Brødre;

de vare djerve Mænd, retfærdige og frie;

op, Svea I Du og jeg de lykkeligste Mødre!
End sidder jeg saa sæl paa Dovres stolte Tind

og seer med Vellyst ned paa Sønners Helteskare;

med Trofasthed og Mod de gaae i Fædres Trin
—at offre Liv og Alt for Frihed at forsvare;

Staalklædte gaae de frem, med Sværd i kraftfuld Arm,

i ærlig, aaben Kamp at fælde Landets Fjender;

for Ære og for Drot slaaer vældigt Nordmands Barm,

kun kjendt af Navn hos ham er Ordets Overvinder
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mig: jeg forelæste mine Tilhørere den den samme Dag, da

jeg havde endt Forelæsningen; thi den var, som tonede den

Det er en anden Slægt, du skuer i dit Skjød!
vantreven er den Ætt, der kun ved Hunger trætter

sin tappre Fjende, som med Smilen seer hans Nød,
mens selv med stjaalent*) Brød den sig i Tryghed mætter;

vantreven er den Ætt, der vælger føde Ord,

Opdigtelse og List og underfundig Tale

for Staal, i Kamp med Mænd; — den Skik er ny i Nord
Ol Sveal at den først blev kjendt i dine Dale !

Hvad har forvildet dig? Hvor kom det dig i Sind

at attraae Herskernavn blandt mine frie Sønner?

Tilvisse, Svea! Du er falsk men mere blind,

At du ey seer det Hæld, som Norges Dyrker lønner.
Glad lever han, som fri; kun Retfærds milde Bud,

paa Fædres gamle Viis, han fro og villig lyder;
hengiven mod sin Drot, med Tillid til sin Gud,

den Troskabs Eed, han svor, en Nordmand aldrig bryder.
Dn vilst betage ham en gammel, hellig Tro?1

Omsonst med Snildhed du din vakkre Hensigt blotter;
du hidtil eene var, men du saae gjerne To,

—der havde Skik, som du, at svige — skifte Drotter!
Du, som saa reent har glemt din Adel og dit Værd,

som saae din Manddom og din Kraft saa brat at blegne,
at du maa bruge — Sult, hvor Fædre brugte —Sværd,

og laane*) fremmed Drot fra Sydens kjelne Egne !

Dn vil formaste dig at strække Hærskerspir
ud over Slægten, som Skjoldungen leder 21

Ved Odinl Sveal her du et Exempel giler
paa størst Afsindighed iblandt Afsindigheder. —
Men, som dit store Meed, saa og dit Middel er;
du haaber Tillid selv hos Norges Søn at vække,

og glemmer, at din Færd kun Niddingsstempel bær;
blandt Nordmænd meer end Nok til —Afsky at opvække!

Forgjeves haaber dn hans Slaverie til Løn,

*)Det sædv. Ukjendskab til Modersmälet, som holder Participiet
for et Adjektiv, der kan bøjes i Intetkjøn med tillagt t.

*) Den franske Marsjal Bernadotte, Prinds af Pontecorvo,
valgtes til Kronprinds i Sverrig i Aret 1810.
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fra mit Inderste. Hr. Koefoed*) bringe de venlig min Hilsen:
jeg tænker mangen Stund vemodig glad tilbage paa de Glæ¬

*) Overlærer ved. Frue Skole i Kbhavn, Forf. til den vidtbekjendte
„Kofods Historie“, som afløste Abraham Kalls i vore Skoler.

han har sin Liid til Gud, sin Stolthed og sit Glavind, †)

og evig dyb Foragt for Træskheds feyge Søn;
du har kun fremmed Guld og — hjemmeavlet Avind !
Skue hist ham rolig staae bereed til mandig Striid!

— end dyssed Hunger ny hans Kjæmpemod i Dvale !

Send, Sveal dine Børn, om det dig lyster, did,

at de med Skam og Skræk maae lytte til hans Tale:
Hal væbn dig, slægfred Søn af Asers gamle Slægt!

Stævn frem til ærlig KampI lad Stridsbasunen høre!

Da skalst du føle dybt det Glavinds fulde Vægt,

som — med usvækket Arm — de ægte Sønner føre.
Med blegen Hunger vi ey slutte skiændig Pagt,

ey rane vi dit Brød for dig din Kraft at røve;
men for hvert Offer, du en langsom Død har bragt,

skal Hævnens Lynsværd brat din skumle Pande kløve
Du est en ussel Træl, din Arv er Slaverie !

Du raser! — vover du den stolte Tanke nære

om Herredom i Nord 21 —Neyl heller døe som frie

end lene som en Træl, og kalde Trællen —Herre

Saa lidt som Herskerrett, du haabe Brodernavn

og fælles Brodervagt ved fælles Drot — at vinde !

Vi liden Ære kun os spaae, som lidet Gavn,
—ved os paa nye til dig, troløse Folkl at binde.

Med sledske Ord i Mund, din Hu dog stander til
at slavelænke Norl — Hal Slægt af Pharisæer !

Ey mere lumskelig, naar Guld han vinde vil,
—sig teer, med skumle Blik, den usleste Hebræer.

Neyl som Naturen selv, med Kjølens stærke Ryg,
saa Kraften skal, ved Sværd, din Udaad Grændser sætte !

Ey Vold, ey List, ey Tid — stol derpaa du kun tryg !

skal Mindet om din Daad blandt Norges Fjeld udslette.

Vend om, Fornedrede l lær først i Fædrestavn

at skatte Dyd og Mod og Nordiskhed og Ærel

†) I ældre Dansk var Glavind = Landse, f. Ex. Glavindstage
(hos Vedel) = Spydstage. Fra 18. Arh., f. Ex. hos Ewald,
tages det som Sværd, efter Fr. glaive. Endnu i Nucl. Lat.
fra 1763 oversættes hasta ved Glavind pä S. 585.
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der, Latinskolens Lærere og Disciple skjænkede mig: dem Alle

min hengivne Hilsen! Naar De kommer til Moldenhavers,

da være de af den Godhed at nedlægge min forbindtligste

Hilsen. Jeg er vis paa, at Carl Moldenhaver*) endnu med

venligt Sind erindrer mig: siig De ham, at jeg med Glæde

stoler derpaa, Bølling,*) Schow,*) Dichman (Gustav*) og

Vilhelm5)), Thomsen*) — kort alle mine Venner maa De

endelig hilse: jeg vilde gjerne, naar jeg kunde, skrive dem alle
til; men jeg maa indskrænke mig til at svare.

De beder om et langt Brev — dette er ei kort, og dog

havde jeg tænkt at skrive kun nogle Linier; nam per quod

quis peccat per idem punitur et idem! Dog jeg troede

mig hos Dem, og skrev, hvad der faldt mig ind. Lev De nu
vel, kjæreste Hjort! og vær med oprigtig Hengivenhed hilset

fra Deres

Ven Hersleb.i Hast.

— — som jegDe have den Godhed at besørge indlagte

ei faaer Tid at skrive, og De altsaa ei heller kan besørge. Lev vel!

Ribe Bispegaard d. 25. Martii 1812.

Kjere Peder !

Storken er kommen, dog ikke paa min Gaard, men paa

Tobakshandler Kochs Huus, hvis Rede jeg kan see ved mit
Pult. Din Moder var den første, som saae den fra mit

da kanst du Nor og Dan tilbyde Brodernavn;
men — Herskerzepteret — det skalst du aldrig bære!
Hvis ey, saa drag dit Sværd, om du endnu har Mod

til, som det bør sig Mænd, i Kamp mod Mænd at træde;
at tørstig haanet Jord inddrikke maae dit Blod,
og graadig Ulv og Ravn dig værdig Gravsang qvæde ! 11

*) siden Justitsräd, Inspektør pä Læsesalen ved Kgs. Bibl. 2) Overbibl.
2) Præstved Kgs. Bibl., † 1864. 1838.1v. Døvst. Inst.,

*) Rektor pä Herlufsh., † 1853.*) Præst i Kastellet, † 1835.
2)Assessor i Højesteret, † 1859.

2
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Vindue, og vi blev alle glade*). Stakkels Sydling ankom

et stærkt Sneeveir d. 24. Marts om Eftermiddagen mellem1

og 2. Jeg er ellers vred paa den, thi den stjæler bestandig

fra min Gaards Rede og pynter og udbedrer sin dermed.

Jeg bliver det endnu mere, hvis jeg ikke faaer et heelt Par

paa min Gaard. I Fjor var der kun en enkelt umage
langbenet Person. Det er ellers synderligt, at Kochs Stork

i mange Aar har været den første som kom til Egnen, og

kom altid noget før de andre, og bestjal alle Byens Reder for

at reparere sin. Jaar kom den usædvanlig tidligt; thi efter

gammelt Sagn skal Storken først drage over det røde Hav i
Dag, som efter Almanakken er Mariæ Bebudelses Dag. Du

begriber, at dette Sagn staaer i Forbindelse med, eller har givet

Anledning til et andet Almuesagn, at det er Storken, som
bringer Børnene; hvilket kan have sin gode Grund, naar man

taler i Figurer.

For at gaae fra Folkesagn til Folkegavn melder jeg Dig,

at vor Koncert i Søndags løb ret vel af. Jeg var heldig

med Talen, der handlede om Kjerlighed af et varmt Hjerte.

Mit Auditorium, over 700 Mennesker, er nok det største, for

hvilket der i mange Aar er prædiket i Ribe, og skjønt

Billetterne kunde faaes for 3 Mk., indbragtes dog over 700
Rdlr. Grev Schack havde givet 100 Rdlr. for 4 Billetter.

Musiken lød ikke stærkt nok, da man havde sat den i Koret.
Mængden var derfor ikke heller saa rolig, især under den sidste

Afdeling, som man kunde have ønsket. Under min Tale
herskede derimod den skjønneste Orden og Tavshed. Næste

Gang prøve vi nok paa at stille Musiken paa Orgelet. Jeg
formoder den vil tage sig bedre ud der.

*) Man har i dette gode gammeldags Brev den daværende ripensiske,
og Skiks Portræt. Det er somtildels alm. jydske, Tænkemädes

skrevet af den troskyldige, før den græske Tid i Rom gjældende, Cato

major.

i
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Indkomsten, som uddeles til Huusarme, var rund efter

vor lille Byes Leilighed. Domkirken tog sig godt ud med de

mange Lys. Orgelpillerne var behængt med Lamper og Krandse.

I alle Lysekronerne, som tildeels var ophængt for den Fest

brændte Voxlys; paa hver Stolpille paa Gulvet brændte ogsaa

Lys. Da jeg ikke vilde have, at Oplysningen skulde fradrages

det til saa ædelt Brug indkomne, og ligesaa lidet, at den

fattige Kirke, hvis Jordegods Helfried*) solgte og derved plyn¬
drede eller rettere afklædte den, skulde have denne uventede

Udgift, saa havde jeg formaaet Stiftamtmanden til i Forening
med mig at afholde denne Omkostning, som Byen og især

Kirkens sparsommelige Værge, den akkurate Stiftsrevisor, tykkes

saare vel om.

Min gode Line*) havde belavet sig paa kold Anretning til

om Aftenen, indbudt vor Residentsstads. første Honoratiores,

hvortil kom 2 vakkre Provster og nogle Præster fra Nabo¬

lauget og deslige andre Landsbyemennesker item Grev Schack

fra Gram. Vi vare omtrent 40 Personer og spiste i begge

Værelserne under neden. Forstuen kom første Gang til Ære

ved den Leilighed, da Dørren til Gaarden var aflukket og

dækket med Tæpper, foran hvilke stod et stort Bord, hvorpaa

Maden blev skaaret for og derfra bragt om. Herrefærden gik

af til alles Fornøielse. Mandfolkene i Storstuen vare muntre;
Koner og Piger i Dagligstuen vare jydske; jeg gik for det

meste fra det ene Værelse til det andet og lod Selskabet spise

for mig. — Nu veed jeg da, min kjere Søn, at Du har faaet

en fuldstændig Beskrivelse over denne Høitidelighed i vor Kirke,
som Du kan troe har gjort Opsigt nok i vor Stad. At din

Søster Nikoline sang med i et Par Kor, siger Du dig vel

*) H— var en meget selvrädende Stiftamtmand.Borgerne i Ribe kla¬

gede over, at han havde ladet tage 30 Alen af Tärnet under Pä¬
skud af, at det ellers vilde blæse om.

*) min Moder hed Marie Pauline.

2*
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selv. Soloen og Duetterne bleve sjungne af Stiftsfysikus Hoff¬

Hansen, min Amanuensis Ussing og Adjunkt Tetens Hansen.

Nu om noget Andet. Sterkodder har jeg læst med
megen Fornøielse. Der var kun en „lysegrøn Lyst“,*) som jeg

ikke kunde faae ned. Det øvrige gled som Manna. Bogen

beholder jeg. Du maa kjøbe Dig en nye for min Regning.

Jeg lægger heri en gal Femdalers Seddel, som jeg har faaet

mellem min Tiende, og kan naturligviis frit gjøre min Eed
paa, at jeg ikke veed, fra hvilken Bonde den er kommen. Tael

med Lind, om den kan blive omvexlet paa Banken, saa

kan Du for den kjøbe Dig en nye Sterkodder og beholde
Resten selv.

Du skylder mig i øvrigt Regnskab for Adskilligt, som Du

ikke maa glemme! Var Du paa Almindelig Hospital og

fandt Du den Søllerød*) og gav ham 5 Rdlr.2 Du maa

gjentage denne Gang til ham, naar Din Examen er forbi, og
da give ham 5 Rdlr. paa nye. Har Du talt med Moster

Sofie i Vartov om det Brev jeg sendte? Du maa ogsaa

lægge en Femdalers Seddel i et Stykke hvidt Papir, forseglet

med en Oblat, og derpaa bringe Moster det til Paaskeæg fra

Din Moder. Hvorledes gaaer det Lambrechts 23) Saasnart
Din Examen er forbi, skal Du skrive til min Moder paa

Førsløv og melde hende det. Jeg lægger en Tyvedalers¬

seddel i Brevet. De 10 gives til dem, jeg nævnte oven for;
de 10 ere til Papir hos Paludan, jeg kan ikke undvære deslige

Papir, hverken paa mit Kontoir eller til mine Skoledrenge,

som øde mig en forfærdelig Hob.

Jeg har i disse Dage faaet et ungt Menneske i mit

Huus, ved Navn Brandt, som skal agere min Skriver, følge

mig paa Visitatser og være mig til personlig Tjeneste. Han
er Søn af en Degn her i Stiftet, som er min kjødelige Fætter,

*) Se Stærkod. 1812, S. 7; 1832, S. 11; 1849, S. 114.

*) en forulykket Student.

*) Se Brevet fra Qvistgaard, S. 12.
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17 Aar og lader fix nok. Min store Hans i Stalden

ligger syg af Feber. Jeg var tilfreds jeg havde mine Heste,

jeg troer de kunde kurere ham; thi en mere barnagtig Længsel,
end den gamle Karl har yttret efter disse Heste, har jeg ikke i

Hast seet Mage til. Løverdagen d. 4. April mod Aften venter

jeg at de blive redne ind i min Gaard. For sin Sygdom
har den gamle Abekat slet ikke givet sig, men at han ikke efter

sit Ønske og min givne Tilladelse kunde afhente de kjere
Bester ved at gaae en 6 Miil efter dem til Varde, det vaander

han sig daglig for. Naar jeg nu faaer Hestene, kommer der

og en Koedreng, min Mesterskomager Dyreborgs Søn, saa vi
blive en Snees Mennesker daglig at foere. Jeg har faaet mig

et Par kapitale Grise, som skal blive fede til Julen, da jeg

venter at Du har den Ære at komme med til Polsegilde.

Nyt i mit Huus passerer der ellers ikke, som Du kan

begribe; thi at Høns lægge Æg og at Duer klække Unger op,

er ikke værdt at fortælle. Dog har jeg, siden Du var her,

faaet vel et Halvhundrede Gjester paa mit Tag, som sladdrer

og qviddrer ret artig i Solskin over os, siddende enten langs

paa Rygaasen af det store Huus*) eller i Toppen af det høie

Træe ved Lysthuset i Haven. Deres Familienavn er Stær.

Nu veed jeg da, at Du har faaet et Brev, som kan gaae
for tre, om det skulde gjelde. — Hvor meget Papir har Du

faaet til Sangbogen af Smith22) Er det hans Mening, at

jeg skulde selv forlægge den? Det kan og vil jeg ikke. Hils

mig nu smukt Dine gode Huusfolks) dem paa Gammel¬

torv*) - Din Thesen*) og hvem ellers Du vil.

FaderDin

v. K. Hjort.

*) Sædvanlig benævnet Puggaard.
2) Som Garnisonsprovst udgav min Fader i Krigen en Sangbog for

Soldaterstanden, 1810, som Regjeringen uddelte.
*) Min Mormoder og to Mostre.
*)En i sin Tid alm. kjendt Mand,Justitsräd Jens M. Lind, Ejer af

flere Bryggergärde i Kbhavn. og Administrator i Rigsbanken; han
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Ribe Bispegaard d. 30. Nov. 1813.

Du kan, min gode Moslemin, tilskrive din evige og
uforanderlige Skjebne Feilgrebet, hvis jeg, som jeg formoder,

har lagt 1 Rbd. i Brevet istedet for 5, som jeg havde til¬
tænkt Dig. Vred er Du da vel ikke blevet, fordi Du fik

Seddelen, men jeg gad dog have staaet i en Krog og seet Dit

Ansigt, da Du tog den Een=Rigsbd. frem til Haandskillinger fra
mig i Stedet for Livrenteselskabets Indkomst, som Du tabte

i Aar. Derimod skal jeg bede dig, at Du tilskriver min gode
Villie det, at jeg endog paa en blot Formodning om at have

taget feil putter en Fem=Rigsbanksdalerseddel i dette Brev, og

sender Dig.
Din politiske Tro, kan jeg sige Dig, stemmer i det Hele

ikke saa lidt endda overeens med min, skjønt jeg just ikke seer

Tingene fra den Side, som Du maaskee betragter dem. Jeg
har nu eengang for Alle, som Du veed eller maaskee här be¬

merket, sat mig for at jeg ikke vil politisere, knap mundtlig
end mindre skriftlig. Imidlertid maa jeg dog sige Dig, at det

ikke heller er gaaet mit Øre forbi, at Engelland offentlig har

vedgaaet, at Østerrig ei endnu havde ratificeret den mellem de
andre fiendtlige Magter indgangne Traktat om Norges Af¬

staaelse. Det gamle Keiserhuus i Vien er ikke for nye Adel
og nyt Fyrsteblod, saa Pontekorvo fra denne Side neppe er

meget høit anskreven. Vi ere og bør desuagtet ei heller være trygge,

men holde redeligt vort Ord, slaae som vore Fædre, †) og saa

beboede dengang det store No. 7 pä Vestergade; han var en Ung¬
idomsven af min Fader fra Odense af, hvor denne havde güet

MinSkolen under den højtansete Tauber, som døde i Roeskilde.

ældste Broder Niels ægtede hans næstældste Datter Karen, som blev
Moder til den fra Tønder i 1864 forjagne bekjendte Provst Jens
Matthias L. Hjort.

*) Den Nordmand, fra Studenteräret, som jeg var bleven fortroligst
med. Jeg traf ham siden, i 1861, i Christiania som Romsdals af¬
gäede Amtmand og kunde hilse ham fra Rondaerne, Bjergtoppe i
Romsdalen, som jeg havde seet fra Klingenberg af i Gudbrandsdalen.

Om Vi den Gang vare istand hertil, er meget tvivlsomt, dersom†)
mit Citat efter Geh.=Räd P. C. Stemann, i Krit. Bdr. Pol. Afd.
S. 74, er rigtigt, hvilket jeg ikke kan omtvivle.
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give vor Sag i Alstyrerens Haand, hvorved jeg nok tænker

det samme, som Du paa din Facon kalder den evige Skjebnes
høiere Love.

Lad mig nu see at Papiret, uberøvet, og Hørren, vel ind¬

pakket, og alt det øvrige, Du har faaet Begjering om i for¬

skjellige Breve, kommer ordentlig med Skipperen.

Til Kolding sendte Moder forleden Lærred til Dig og

Bedstemoder. Det kommer vel og. Levvel! Hils omkring
Dig, Don Pedrol fra Din Fader

v. K. Hjort.

Ribe d. 12. August 1815.

Min kjere Peder !

Dit Brev af 5te Julii, hvori Du meldte mig, at Du ei

havde Lyst til at tage juridisk Examen, overraskede mig ikke,

men det bedrøvede mig, fordi jeg nu med Vished saae Dig paa
den Afvei, hvor jeg alt længe havde formodet Dig. — Jeg

lod Dig vente efter Svar, fordi jeg ikke vilde saare Dig ved

at skrive Dig de Sandheder, mit Hjerte tilsagde mig, der i

dine Øine havde faaet Udseende af Bebreidelser. Din Moder

var desuden ikke hjemme, og hende vilde jeg i det mindste
først gjøre bekjendt med din Færd. Hun kom, og skrev Dig

til paa Din Geburtsdag i sin sædvanlige bløde og elskelige

Tone. Din Søster skrev Dig og et Brev til, som vidnede

om, at hun erkjendte, hvad Børn skylde Forældre. — Jeg havde

efter min Overbeviisning Grund til at troe, at Du, naar Du
som Søn og Broder havde læst disse Breve, vilde have sparet

mig for den Uleilighed at skrive i samme Sag som Fader.

Især var der Træk i din Moders Brev, som, saavidt mig

synes maatte gaae et Barn til Hjerte og faae ham til at

føie sig efter en god Moders Ønske, om han end derved skulde

have gjort større Opoffrelser, end dem, der fordres af Dig.*)

*) Desværre er dette Brev gäen tabt.
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Men jeg seer, jeg har taget feil og gjort en urigtig Bereg¬

ning over det Indtryk, som din Moders og Søsters Breve
maatte gjøre, som over de Forsætter, sønlig Kjerlighed og

barnlig Omhu for os vilde frembringe hos Dig. Du har

end ikke, saavidt mig er bekjendt, givet Din Moder eet Ord
til Svar paa hendes Brev, som det dog vel havde fortjent.

Jeg maa da, hvor nødig jeg endog vil, gjøre Ende paa

denne Sag ved at sige Dig min Mening. — For Alvor har
Du dog vel intet Øieblik kunnet troe, at de Luftkasteller, Du

har bygget om din Fremtids Held, naar Du fik Lov til at

studere Filosofie og Æstetik med hinanden, kunde aflokke en

erfaren Mand, som selv har vandret med aabne Øine ad

Studeringernes Bane, Andet end et Smiil? Jeg har seet

Exempler i Sneseviis paa unge Mennesker med gode Hoveder,

som, fordi de bortødslede de Aar, i hvilke de vare skikkede til

at tage Examina, der ledte til Pligtpost, Kald og Levebrød, paa
brødløse Studier og alt for tidligt, skjønt derfor ikke slet, For¬

fatterskab, aldeles have forspildt deres Vel for deres hele Liv.

Jeg holder for meget af Dig, til at vide Dig paa en

Bane, som leder saa lige til Nullitet, eller at give mit Minde
til, at Du, uden at have paalidelige Tilflugtskilder, skulde vove

Dig ud paa en Vei, paa hvilken jeg selv har seet saa mangen

brav Gut ynkeligen vansmægte. For dit eget Vels Skyld,

og slet ikke af nogen Grille, er det altsaa min bestemte og

uforanderlige Villie, og mit Bud til Dig som Fader, at Du

skal fuldende din juridiske Bane, og derved skaffe Dig en

lovlig Adkomst til at erholde Tjeneste i Fædrelandet. Du

bør derfor redeligen lægge ethvert noksaa kjert Arbeide og

enhver nok saa behagelig Syssel tilside og ene vaage og virke

og arbeide for at naae det Maal, jeg efter modent Overlæg har

sat Dig.*) — Jeg venter ikke, at Du hidtil aldeles har spildt

*) Jeg mindes godt fra min Drengealder at have hørt min Fader sige:
Han bliver vist Advokat, han har sädant Snakketøj.
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den Tid, Du har anvendt paa det Juridiske,*) og naar Du

da som god Søn og fornuftig Yngling river Dig løs fra alle
dette Studium uvedkommende Ting og som ærekjer Student

griber Sagen an, har jeg ikke den mindste Tvivl om, at Du

jo udfører Sagen saaledes, at Du har ingen Vanære, og jeg
ingen Harme af den. Men det raader jeg Dig som er¬

faren Mand, og det paalægger jeg Dig som Ven, at Du fra
Nu af indtil Du er færdig med din Examen, aldeles afholder
Dig fra alle Allotria, de være Dig end saa behagelige som de ville.

Naar Du da, vil Gud, i næste Aar er blevet Kandidatus,
saa kan Du med et roligt Sind tage fat paa dine Yndlings¬

studier, om de end beholde det Tiltrækkende, de nu have, for

Dig. Jeg skal da, om og saavidt jeg kan, med Fornøielse

bidrage til, at Du kan tage Magistergrad, reise udenlands,

eller putte Dig ind i Filosofien til Ørerne, eller hvad andet

Du til den Tid maatte ønske eller ville, som gavnligt for Dig.
Her har Du altsaa, min kjere Søn, min Villie saa

rent ud, som jeg burde give Dig den, da Du selv har ladet

det komme saa vidt, at jeg maatte tale som Fader.

Efterretning om den virkelig behagelige Høitid, som jeg foran¬

ledigede, og deels forestod deels medvirkede til, paa vor Konges

Festdag,*) har, troer jeg nok, din gode Moder skrevet om til

Familien. Jeg tillægger altsaa kun for min Deel, at det var
en af de ægte Glædesdage, jeg har nydt i mit Liv, da jeg

ikke blot opfyldte en god Borgers Pligt i min Kreds, men

og udførte til Frederiks Hæder, hvad mit taknemmelige

Hjerte tilsagde. Talen, jeg holdt i Domkirken, skal Du faae

at see; thi jeg lader den trykke. — Herovre gaaer Alt ved det
Gamle. Jeg har i Aar havt en meget betydelig Udgift, da

jeg har ladet Kjøkkenlængden og alle Udhuse eftersee paa Tag
og Fag, som vist ikke er skeet saaledes i mange Aar. Det vil

*) Jeg formener mit hele Liv igjennem at have haft Nytte af dette
Studium, især da af Ørsteds personlige Undervisning.

*) Kroningsfesten pä Frederiksborg.



26

koste mere, naar jeg, om jeg lever, skal til næste Aar have fat

paa Stuehuset.

Jeg har vist sagt det før, men gjentager det med beraad
Hu, at jeg ingensinde, end ikke paa Amager, har havt saa

grundet Aarsag til at spare, som i dette Aar.
Lev bel, min Sønl Hils om Digl Kys Nanna 17

Jeg er Din tro Fader

v. K. Hjort.

*) min yngste Søster, som var til Oplærelse i Kbhavn.
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(Til P. Hj. i Ribe.)
Kjøbenhavn d. 16de Oct. 1815.

Inderlig kiære Ven !

Gid jeg fandt og befandt mig i alle, eller dog i nogle,
Maader saa vel som De, der i blussende Sundhed og Ung¬

dom, i en elskelig og elsket Families Skiød, endnu uforstyrret

af nogen blandt Livets ængstende Misforhold endnu ikke ned¬
trykt ved nogen af dets uafvæltelige Byrder, nyder saamange

af dets reneste og mest skyldfrie Glæder: da skulde jeg ogsaa,
til nogen Giengield for det idag modtagne,*) hvorved De ret

har glædet mig, skrive Dem et ret smukt og interessant Brev

til. Men nu, da jeg mangler alt det ovenanførte, som vel
ikke hertil er absolut fornødent, men dog et meget kraftigt

Hielpemiddel, kan De ikke vente Dem noget saadant, og maa,

ikke som Æsthetiker, men i al Fald som Studiosus theo¬

logiæ, der har at beflitte sig paa christelig Mildhed Fromhed

og Skaansomhed, tage til Takke med at jeg skriver Løst og
Fast, som det vil falde mig i Pennen — og det vel at mærke,

med omtaagede Øine ved Lys, og med en vis Ørhed og Tung¬

hed i Hovedet, der ligesom trækker dette mechanisk ned til

Papiret — i Stedet for at det, hævet som Thorvaldsens
paa Eckertsbergs Portrait, skulde vende sig om ikke mod „den

blaae Himmel“ dog mod det gibsede Loft.
I Sandhed, jeg har været ret fornøiet med Dem ved

den første hastige Giennemlæsning af det Tilsendte (hvoraf

det første Ark, med nogle Bogstavrettelser af mig ljeg har ikke

forandret et eneste Ord) alt i Aften er expederet til Bogtr.).

*) Bidrag til Mdskr. Athene, forfattede i Ribe under en Feriereise.
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Det er udentvivl det smukkeste — jeg formoder ogsaa noget

af det Bedste — i Deres hidtil leverede Bedømmelser af

Konstsager!). (I Forbigaaende, jeg har ikke siden Deres Bort¬
reise hørt Noget om det Forrige. De veed, jeg lever i en

indskrænket Kreds, og seer fast aldrig nogen Konstner, eller

Nogen, der interesserer sig for slige Ting.) Og i Sandhed,
der findes maaskee ikke Een i hele Kiøbenh., der kunde skrive,

hvad De har skrevet, under lignende Betingelser, uden at
have Malerierne for Øie — ja selv forflyttet til Verdens

Ende, nemlig til Ribe, der har altid forekommet mig at ligge

som i en Udørk (om De vil, en Udkant) af Danmark. I

øvrigt kan jeg ikke ret sige Dem noget om Deres Beskrivelser

over Eckertsbergs og Thorvaldsens Mesterværker førend jeg

seer dem trykte; thi baade synes det mig, som ethvert Aands¬

arbeide tager sig ganske anderledes ud, og træder først rigtig

frem paa Prent (ligesom jeg ogsaa overhovedet er en Hader

af at læse Andet i Manuskript, end Breve); og i Særde¬

leshed forekommer det mig, som Deres fatale Haand foraar¬

sager, at jeg aldrig er i Stand til ret at fatte Aanden i hvad

De har skrevet, før jeg — uden halsbrækkende Umage — kan

læse det trykket. Imidlertid maa jeg dog, for at trøste Dem
lidt herover, sige Dem, at jeg ikke blot med Interesse men ogsaa

med Kiærlighed har læst, hvad jeg idag modtog fra Dem;

thi Alt hvad der kommer fra Dem, er mig saare kiært. Jeg

kan vel heller ikke ved noget Arbeide af Dem fornegte den

lille Deel af kritisk Sands, jeg besidder (som maaskee kun for

meget sover ved mine egne); men jeg glæder mig dobbelt og

tredobbelt ved det Gode og Smukke hos Dem, fordi Deres

Hæder er mig personligen vigtig — fordi De Selb er mig

hiertelig og inderlig kiær, og fordi det er mig et saare glæde¬
ligt og skiønt Haab, at De i Tidens Fylde vil vinde Dem en

udmærket Plads som Forfatter. Mange vilde maaskee i denne

*) Se Krit. Bdr. o. s. v., Konsthistorisk Afdeling, 1854, og Mdskr.
Athene for 1815.



31

Yttring af mig see en Virkning af Partiskhed — og Selv er

De vel beskeden nok, til at troe det — Men De veed, jeg

har aldrig just viist mig meget lemfældig eller skaansom imod
Dem, og at mange Enkeltheder have mishaget mig. Men jeg

dømmer efter hvad De hidtil har leveret i det Hele, og

fordrer naturligviis, at De vedbliver at gaae frem saa hel¬

digt, som De har begyndt. Jeg skriver heller ikke dette for at

rose eller smigre Dem; thi jeg troer Dem ophøiet over den

lave Forfængelighed, der er al ægte Hæders og Æresfølelses

Grav. Men hvorfor skulde jeg ikke med Oprigtighed yde Dem
mit Bifald, hvor jeg troer, De med Rette fortiener det ?

og hvorfor skulde jeg ikke troe, at ogsaa dette Bifald vil være

Dem opmuntrende og ei ukiært? — Jeg for min Deel vil
aldrig ophøre at glæde mig over, at jeg var den, der først

gav Dem den Idee at træde op i Athene — og det, med

Hensyn til Publicum, saa beskedent som de har giort det

thi baade har De alt gavnet Litteraturen, og De vil giøre det

end mere. Kun alvorlig Villie, og stadig Fremskriden!

Deres Embedsstudier ville dog, ved Deres lette Nemme, levne

Dem Otium nok; men det værste er, at der er vel Meget,

som har Fordring paa dette Otium. — Men hvad vil dette

endnu sige imod den Tid, naar engang en ikke poetisk=idealsk,

men virkelig=levende Skiønhed bemægtiger sig Deres hele
Studium: — Saa, god Nat Æsthetik! — dog dette er (til¬

deels) kun Spøg; og jeg troer ikke engang en Seraphine eller

Balsora kan være saa farlig for denne, som Fogtmanns Re¬

scripter og Corpus Juris. - Det fornøier mig forresten ret

hierteligt, at De har opnaaet Deres Ønske, og er bleven disse

tørre Beenrade qvit. Den theologiske Bane ligger Deres

Aand og Stemning langt nærmere; og jeg begriber egentlig

slet ikke ret, hvorledes De har kunnet forvilde Dem ind i

Jurisprudentsen*).

*) Jo, fra Dreng af bestemte man mig til Advokat. Jeg forestillede mig
ikke videre, hvad dette var; jeg venererede Navnene Schønheyder,
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For at komme tilbage til Æsthetiken, maa jeg sige Dem,

at jeg har moret mig meget ved i denne Tid at læse endeel
æsthetiske Recensioner i Heidelberger Jahrbücher, hvor der findes

adskillige meget gode (blandt andet een over Goethes Werke,

af F. S. — mon ikke Fridr. Schlegel?) — Jeg har foresat
mig, Tid efter anden at gaae ikke blot disse Jahrbücher, men

ogsaa Hallische og Jenaische Litteraturzeitung igiennem, for at
læse og optegne de bedste og vigtigste æsthetiske Recensioner.

Man lærer i Grunden mere heraf, end af at læse de kiedsomme¬

lige æsthetiske Lærebøger. Og levede jeg i Tydskland, vilde
jeg foretage mig det vist ikke ilde lønnende Arbeide, at udgive

en udvalgt Samling af gode æsthetiske Recensioner fra Lessing

til vore Dage. Det maa endog være ret moersomt, imellem

at læse nogle daarlige Recensioner af dette Slags, for Con¬

trastens Skyld, og ganske lærerigt at læse og sammenligne
Recensioner fra forskiellige Tidsaldere. For Resten har jeg

intet Æsthetisk læst, men studerer Ludens Handbuch der allg.

Staatengeschichte, og Reiser i Sverrige, da jeg er betænkt paa,

om muligt, i Vinter at giøre 2den Deel af mine Breve fra

Sverrige færdig.*) Paa Onsdag eller Onsdag 8 Dage læser

jeg i det Skandinav. Selskab en lille Afhandling om Univer¬

salhistorien.

Jeg ønsker ret meget, at De i Jylland vil giøre Stykket
om de sorte Riddere færdigt. Vi have det da saa smukt

paa rede Haand til Decemberheftet; og De kan strax tænke og

tage fat paa Bemærkningerne over Tragoedierne, som jeg

meget gierne ønskede til Januarheftet. Ingemann skal, efter

Rottbøll, Klingenberg ic., tog de forskjellige Examina med Lethed og
førendjeg staktænkte i Grunden slet ikke pä Studiets Følger

midt i Forfatterskabet og gik 10 Gange hellere til Molbechs venlige
i Gyldendals Baghus end til Attestats=Avditorierne.Studerekammer

*) Man seer heraf, at Billedhugger Freunds Spøg om Molbech, da denne

Jeg kundehavde en vis Basis, i det han sagde:kom til Rom,

fordi hannæsten aldrig fä Molbech ud med mig til at bese Rom,
altid skulde sidde hjemme for at beskrive det.
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Dons,*) have skrevet 3 nye Digte, hvoriblandt, om jeg ikke

feiler, ogsaa en Tragoedie. Her er for Resten ikke meget Nyt
i Litteraturen. Grundtvigs Prøver af Saxo og Snorro vare

nok udkomme, før De reiste. Af Fr. Thaarups Statistik ere

3. og 4. Deel udkomne i disse Dage. Litteraturtidenden hænger
nu i bare Kroningsdisputatser; og Etatsraad Nissen (den juri¬

diske) og Schlegel have begyndt en ny Disputats i Skilderiet

om Doctorhatten, som den første gik Glip af, skiøndt han

meente at den burde være ham paasat alt for 25 Aar

siden. — Idag er Minerva for October udkommen. Den

indeholder det første egentlig gode Stykke, som denne Kludder¬

journal endnu har fremviist: Nogle physicalske og politiske Be¬
mærkninger over den danske Stat, af Prof. Olufsen, som vel

ere skrevne alt 1811, og derfor tildeels ikke nu passe paa den

danske Stat; men ere dog virkelig interessante og underhol¬
dende at læse. — Naturligviis skriver Olufsen nu ret par

depit og for at trodse og skade Athene; men hvor usselt dog,

at man for en saadan god Afhandling skal kiøbe et heelt, af

nogle Stumper Vers og Rahbeksk Politik, og en dito Efter¬

retning om en saakaldet reenskreven Peder Paars (et over
al Maade jammerligt Product, hvoraf R. afskriver hele Sider)

sammenkludret Hefte? — Virkelig, jeg ønskede intet mere, end

at jeg aldrig var eller blev nødt til at optage noget Maade¬

ligt i Athene — men hvorledes kan det undgaaes? — og jeg

vilde næsten foretrække, at den varede kun eet Aar endnu,

naar den da blot maatte indeholde lutter ypperlige Ting. —

Fru Brun er bleven fortørnet, som det lader, og har, skiøndt

meget høfligt, tilbagefordret et Par Stykker, der have hen¬

ligget en Tid lang hos mig. Sandt at sige bryder jeg mig

ikke stort derom; men de kunde imidlertid været meget gode til

Udfyldning. — Hvad Ath. angaaer, da maa de ikke blot søge at

1) Den rare Povel Dons var en højt voxen, følelsesfuld, i dansk Lit.
ivrig, velstuderet Kandidat, Beundrer af Øhl., Grundtvig ic., der
mere med Ord end Pen deltog i vort ändelige Røre. Ogsä mig
besøgte han et par Gange, men jeg var hans store Blidhed for skarp.
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virke for dens Tarv i Ribe (og bl. a. endelig skaffe mig en

Tale af Deres Fader); men vi maae ogsaa efter Deres Til¬
bagekomst søge at faae nogle raske, yngre, modige Medarbeidere,

hvortil jeg tænker, De kan virke noget. Der behøves saadanne,

om noget ret Kraftigt med Varighed skal virkes. Hvor skiønt,

naar Mange dog vilde forene sig til det ene Maal: Konsten

og Fædrelandet! — og ikke arbeide, som Rahbek, paa at ad¬

splitte Kræfterne, og fremme det Slette og Daarlige og Ube¬
tydelige, allene for at see sit Navn trykt paa et Omslag af

Karduuspapir ! — Fra Bruun*) har jeg havt Brev fra Berlin,
hvor han med Howitz*) lever fortræffeligt, og allerede er

*) Rasmus Emil Bruun, en Barndoms=Kammerat af mig, en ud¬
mærket Mediciner, med filosofisk Blik. † som Lektor og Prosektor
ved Universitetet i 1819.

*) Den bekjendte vittige Læge, som forskrev sig i Filosofiens blinde Be¬
kjæmpelse. Han var morsom, men det näede naturligvis ikke dybt.
Da Homøopatien kom op, sagde han: Intet er lettere end at prøve
dens Sandhedl Sygdommen skal jo hæves ved at drive den til det
Højeste, altsä siger jeg blot til den Syge: Blodet stiger Dem til
Hovedet, De har Hovedpine? Velanl Stil Dem i Deres Sofa

pä Hovedet med Hælene mod Væggen og bliv stäende säledes i en
Snes Timer ic., da kureres De ufejlbarlig ved Hahnemanns Op¬
dagelse. — En Sommermorgen noget tidlig gik jeg pä Landet,i
1821, der var yderst fä Mennesker pä Gaden, men Howitz mødte
jeg dog munter og smilende. Hvorhen? räbte han. Ud pä Landet
at more mig i det dejlige Veirl svarede jeg. More sig2 Ja, det
er ogsä noget for sädan en spekulerende Doktor! Nej, jeg har

blev ivirket som praktisk Doktor, det er anderledes hæderligt; jeg
Nat trukken ud af min varme Seng, kom til en Kone, som gjorde

MenBarsel, og mätte sä høre alt det Vräl over en dødfødt Dreng.
dyg¬parjeg puttede ham i en Balle med varmt Vand, gav ham et

Säledestige Smæk pä Bagen, og sä skreg han op i de vilde Skyer.
Moder.har jeg allerede skabt et Menneske og vakt en hendänet

2 agde— De Prindser,Dat is wat andersl sagde Hollænderen.
Genf,han en anden Gang, have dog et Svineheld. Mens jeg var i

kommer Prinds Christian rejsende med sin dejlige Gemalinde lader

tisig forevise den botaniske Have, og knap har han gäet der
Minutter, før han, den høje Person, med sin lange Stok peger ned
pä Jorden sigende: „Den Plante hedder ikke, som der stär pä Pin¬

— —Iden, men milende,Gartnersvenden indvender tillidsfuldt
at her har den berømte Decandolle Overbestyrelsen, og altsä

Jamen jeg siger, o. s. v., svarede Prindsen med nogen Heftighed, og
gik sä videre. Men hvad nu? Dagen efter fortælle mig alle Folk

1 Genf, at vores Kronprinds har været der i Byen og korrigeret
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kommen heel ind i den nye og fremmede Verden. Til min

store Fornøielse*) har han meldt mig, at det Kongel. Biblio¬

thek i B., i Sammenligning med vores, er usselt — at det

f. Ex. mangler endog de fleste i Preussen udkommende nye
Bøger, og har ikke engang Hufelands Journaler complet. —

Bruun har en Middag hos Hufeland været i Selskab med

Moskwas Opbrænder Rostopschin. — Dr. Brandis*) forlader

nu meget haftig vort Universitet og gaaer til Berlin, i Selskab

med Dr. Bunsen,*) hvorhen han har faaet en Vocation — men,

som det hedder sig, uden Gage. Her havde han dog 400 Rbdlr.

S. V. — Vor nye Professor Astronomiæ Schumacher er an¬

kommen, men var nær sat i Fortvivlelse over hans Hunds
Opfangelse, som han dog var saa lykkelig at faae løs igien,

endnu før det dræbende Slag havde rammet den, ved et Sam¬

menstød af egne Omstændigheder. Her er endnu bestandig

Allarm over disse fattige Kreaturer, hvoraf en Tid lang daglig

1—200 ihielsloges, da Folk i Mængde bringe dem ud, deels
af Frygt, deels for at spare Skatten. En Pige er nylig bidt

af en Hund hos en Bager paa Vesterbro; Hunden slap bort,

selve Decandolle— fordi en Pind er bleven flyttet. Det mä være
en Mand, den Prindsl hed det sig, o. s. v. o. s. v.

Morsomt nok kunde jeg svare Howitz med en Pendant: Pr.
Chr. besä den mineralogiske Samling i Jena, og Prof. Leonhardt viste

Hanham en stor Raritet, en lille Smule Bjergkrystal fra Norge.
jegsvarede: Ih, hvad er det2 Jeg skal af mine Samlinger, när

kommer hjem, sende dem et par ordentlige arendalske Stykker,
som skulle betyde noget. Leonh. drejede Halsen tvivlende, men „ver¬
beugte sich“ som ægte Tydsker, da han sidenefter hørte, hvem han
havde for sig. - Det kan De kalde Held, om De vil, sagde jeg til H—;
men Deres Træk er dog især et Vidnesbyrd om Talent og Dannelse,
derover skal man ikke spotte.

Den Glæde mä nu ialfald opgives rent her i Kjøbenhavn. Men
det var ogsä kun et Lustrum efter Universitetets Stiftelse. Nu tæller
det 6—700,000 Bind.

DronningDen ældste Søn af den geniale Konf. Räd. Brandis,
Florents,Marie S. F.s Livlæge. Jeg traf ham siden i Rom og

hvor han samlede med Imm. Bekker til en Udgave af Aristoteles;
han lærte siden længe i Bonn.
Den noksom bekjendte Sproglærde og Kirkefader samt Politiker og
Anti=Däne, der i 1815 modtoges sä gjæstfrit her i Kbhavn.

3*
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og har siden ude i Landet bidt 5 Hunde ihiel og 3 Sviin

galne.

Nu er det vel Tid at holde op. Forinden beder jeg

Dem modtage og aflægge mine forbindtligste Hilsener for Deres

hele Familie, den vakkre Søster ikke at glemme. Findes andre

smukke Piger i Ribe, kan De gierne ogsaa hilse dem, og for¬

mane dem til at forlade denne Udørk, og drage herover til
Siælland. Endelig eet endnu: hvor har De det ganske ypper¬

lige, og til min Glæde danske Postpapir fra, hvorpaa det

tilsendte er skrevet? det er ganske fortrinligt, og De maa
endelig og absolut skaffe mig noget deraf. Deichmann med

Frue og Søster hilse Dem venskabeligst, og med Ønsker for

Deres Held og Glæde og snarlige Hidkomst hilses De end

mere venligt fra Deres ganske hengivne

Molbech.

E. S. Efter Løfte venter jeg bestemt med næste Post et langt

Brev, og senere hen saa ofte De kan. — Jeg maa sige Dem,

at De ikke hos Deichmann har faaet Der Held des Nor¬

dens, som De til Fabricii Klub har overladt, og at jeg endnu

ikke har hentet hos Dem den glemte Bog af Solger, som jeg
dog haaber at kunne faae.

Jeg maa dog fortælle Dem, at jeg forleden Postdag hæn¬
delsesviis kom til at skrive en kort Charakteristik over Dem

til en Dame i Jylland - De gietter vel let, hvem? Jeg

ønskede, jeg havde en Afskrift af denne Charakteristik, for at
sende Dem.*)

(Til P. Hj. i Ribe.)
Kiøbenhavn d. 23. Oct. 1815.

Kiære Hiort !

At det har været mig behageligt og fornøieligt at mod¬

tage Deres Brev, haaber jeg, De forud er overbeviist om —

*) Det var dog nok godt, at det ikke skede; thi hvorledes karakteriserer
en Elsker?
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men var De det ikke, maatte De blive det, ei alene ved min

Forsikkring, men ogsaa ved Hurtigheden, hvormed jeg besvarer

eller i det mindste giengielder det, uagtet jeg ellers som en¬

hver veed, er langsom og uefterrettelig i Correspondance, og

uagtet jeg, som Enhver ikke kan vide, i disse Dage virkelig

har været overvældet af Brevskrivning over min Evne. Jeg

haaber ogsaa at mit forrige Brev har forvisset Dem ikke blot

om Tilfredsheden, hvormed jeg har læst Deres sidste, nu trykte,

Bemærkninger over Salonens Konstværker, men ogsaa om min

hiertelige personlige Deeltagelse i dette, som i ethvert andet

Arbeide, der kommer fra Dem. Det er i Sandhed en inder¬

lig og stor Behagelighed og en meget høi Interesse, som frem¬

bringes ved den forenede Deeltagelse, hvormed man betragter

en Forfatter, som man er med Venskab hengiven, og hans Ar¬

beider; og man kan med saameget renere Følelse overgive sig

til Nydelsen af denne Behagelighed, naar man er sig bevidst, at

eie Fasthed nok i sin Dømmekraft, til at denne ei ved noget

Slags personligt Hensyn kan bestikkes. Denne Bevidsthed
har jeg; thi jeg veed, at jeg vel med forhøiet Interesse kan

betragte mine Venners Arbeide i og for sig selv, men at jeg

aldrig er i Stand til — naar det kommer an paa alvorlig

Kritik at eftergive min bedste Ven nogen Ufuldkommenhed

i hans Værk, som jeg er i Stand til at skielne og opdage.

Jeg har oftere yttret Dem (2), hvor tilfreds jeg i det Hele har

været med Deres første Forsøg i den æsthetiske Kritik; til min

Glæde har jo ogsaa Publicums Dom (for saavidt den i vor,

just ikke meget kritisk=æsthetiske Hovedstad har kunnet yttre sig
om et saadant, blot theoretisk Arbeide, der efter sin Natur

ei kan være for Mængden) stadfæstet min individuelle Kien¬

delse; og jeg tør til Deres Opmuntring dristigen spørge, om

Nogen hos os i Deres Alder er fremtraadt med noget første
Forsøg i en saa vanskelig Materie, som den æsthetiske Kritik,

—der overgik Deres? (Jeg taler her naturligviis kun om

Charakteristiken over Ingemann; thi Rec. over Frankenau, veed
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De, jeg var mindre tilfreds*) med; De havde givet Dem for
lidt Tid med denne, og De havde unegteligen behandlet den

flygtigere, end den hos os burde været behandlet — hos

os, hvor den, der, som De, med philosophiske Principier og høiere
Ideer om Konst, vil levere noget i den æsthetiske Kritik har

saa meget at kæmpe imod, saa mange eensidige Fordomme at

omstøde.) — Hvad altsaa dette angaaer, saa bør De i Sand¬

hed ikke tvivle om Deres Kald til Videnskabsmand og. Skri¬
bent, naar De vedbliver med lige sikkre og fremskridende

Trin paa den begyndte Bane. Jeg er ogsaa aldeles overbe¬

viist om, at den fuldendte Modenhed ei vil komme til at fattes
Deres Arbeider, og er derfor fuldkommen rolig, om jeg endog

opdager, at De hist og her endnu*) kunne savne den. Og

hvad der, som Deres trofaste Ven, glæder mig inderligen, er

at den Maade, hvorpaa De først har betraadt Forfatterbanen,

og som De vist er forstandig nok til endnu en Tid lang at

følge, sikkrer Dem for al skadelig og slappende Indvirkning af

Forfængelighed, uden at berøve Dem den Belønning, De bør

søge og finde i de Bedres Bifald, naar De skriver noget Godt

og Skiønt. Jeg vil nu blot ønske, at Deres udvortes Skiebne

paa alle Maader maatte fremme og begunstige Deres Aands¬
udvikling, og ikke lægge Dem nogen Hindring i Veien for at

blive for Deres Fædreland, hvad jeg venter mig i Dem. De
kan vist nok Selv ved udholdende Arbeidsomhed og ved Deres

Kræfters Concentrering udvirke meget hertil; og hvorfor skulde

vi ikke haabe, at en mild Genius ogsaa vilde ledsage Dem

paa saa skiøn og ædel en Bane? Allerede det, at De forlader

Lovkyndigheden, med sine positive, Aanden dræbende Former,

er et saare gunstigt Skridt for Deres Udvikling som Viden¬

skabsmand, og jeg tør love mig, at det theologiske Studium

*) sml. dog hans egne tidligere Ord; se Krit. Bdr. Lithist. Afd. 1 B.
S. 3—4, og Citatet der af Ingemanns med.

*)Læseren lægge dog Mærke til dette „endnu“ (i en Alder af 22 Arl)
midt i hele det forføreriske Sted !
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vil levne Dem, i det mindste i det første Aar, saamegen Tid,

at De heldigen kan fortsætte Deres philosophiske og æsthetiske

Studier, og fortsætte de begyndte Bestræbelser for at virke til
en bedre Smag og Kritik hos os. Vi have meget at kæmpe

for; men ogsaa meget at kæmpe imod; og sandelig, ville vi

udrette noget Varigt og Giennemgribende, maae vi op¬

byde alle vore Kræfter. For Konstsmag og Æsthetik er

jo egentlig intet endnu giort hos os. Endnu hviler jo Kri¬

tiken i disse Fag hos os paa de møre Levninger af den Rah¬

bek=Sanderske Skoles Theorier, eller rettere U=Theorier: thi

hvor have vel disse Herrer opstillet et fast, consequent System?

Hvor jammerligt, at saaledes i en af den Mskelige Aands

skjønneste og frugtbareste Provindser skal hos os herske en næ¬
sten død Stilstand! Hvad ere selv Oehlenschlägers æsthetiske

Forelæsninger? Jeg kan giøre Dem dette Spørgsmaal; thi

De har baade Evne og Upartiskhed til at kunne bedømme og

besvare det. De vil sande med mig, at han er for stor Dig¬

ter — nu vel ogsaa formeget Verdensmand — til at være
Kritiker og Theoretiker. — Nei, her maa Skeen tages i en an¬

den Haand. Her maa det engang heelt og kraftigt udsiges,

at en anden, en friskere og liveligere Aand rører sig nu, end
for 20—30 Aar siden i Konst og Poesie. Man bør engang

dog vække den rigtige Sands for det Skiønne, der endnu hos

de fleste slumrer, og lære dem at fatte det i alle dets Aaben¬

baringer; men derhos ogsaa især fremhæve og understøtte og

fremhielpe, hvad der er nationalt og eiendommeligt hos os

Danske; thi aldrig maa nogen Sands eller Iver for Konst

forlede os til at glemme Fædrelandet og dets Tarv; og jeg

kan, efter min rodfæstede Tænkemaade, ikke andet end ringeagte

den, hvis Fædrelandskhed kan gaae under i en tilgiort, fremmed

og unaturlig Stræben efter at individualisere sig ved at søge

Borgerskab i et Konstens og Videnskabernes Rige, der skulde
afnationalisere ham, eller, Gud bedre os, endog ophøie ham

over hans eget Fædreland. Lad saadanne Stakler drømme

sig en indbildt Tilværelse, imedens det sande Liv, der uden
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Følelse for Borgersind og Fædrelandskhed ikke er tænkeligt,

gaaer til Grunde for dem. Vi ville aldrig, under nogensom¬

helst Bestræbelse for Videnskabelighed eller Konst, glemme, at
vi først og for alting have et Fædreland at stræbe for; og at

hvad vi end i hines Sfære erhverve, maae vi ikke tænke os det

anderledes, end som en Vinding for vort Land, dets Sprog,

Litteratur, Videnskabelighed. Saadan er ogsaa min høieste

Tendents med Athene; og derfor ønsker jeg mig, ikke blot
Deres og Andre Ligesindedes og lige Begavedes kraftfulde Med¬

virkning; men jeg ønsker ogsaa en stadig, og jævn Fremgang;
thi vilde eller maatte man i en kort Tid komme frem med en

overvættes stor Mængde nye Ting og Synsmaader: da vilde

man, troer jeg, deels derved ikke virke saa meget, som naar
man kommer efterhaanden, men stadigen og vedvarende, der¬

med; deels vilde vel neppe Journalen da ret længe holde sig.

—Nok herom; vi have deri en rig Materie til mundtlig
Samtale; og hvormeget længes jeg ikke ofte efter Dem !

Saamangen Time har De opklaret og opmuntret for mig; nu

—savner jeg baade Dem og min gode, kiærlige Bruun!

Imidlertid trøster jeg mig ved, at De ikke blot er, hvor De

helst maa ønske at være; men at ogsaa der Deres Tid vist ikke
henrinder uden Frugt. — Jeg maa ikke blot gientage Dem

mit Ønske og Haab, at De medbringer Bemærkningerne over

de s. Riddere sluttede og færdige; men jeg maa ogsaa, i An¬
ledning af Deres Brev, bede Dem om Noget. De kan tænke,

i hvor høi Grad det, De skriver om Ribe Domkirke, inter¬

esserede mig. Jeg bliver nu ikke tilfreds eller rolig, eller lader

Dem være i Ro, naar De ikke medbringer en lille Prodromus

til det, De engang i sin Tid vil skrive om denne Kirke (scil.

en ordentlig Antiquarisk=technisk Beskrivelse). Hvad der i denne

Prodromus skal staae (den kan jo hedde: Et Par Ord, eller

Nogle Ord, om Ribe Domkirke), overlader jeg naturligviis

ganske til Dem Selv; men den maa være saa stor, at den i
det mindste fylder ⅓ trykt Ark (eller 3 af Deres saakaldte

Blade, o: skrevne Halvark), og jeg har allerede bestemt, at
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med den skal Athenes Decemberhefte begynde. Kom derfor nu

ikke hertil uden denne; thi saa Gud naade Deml Jeg er¬

klærer Dem in der*) Reichsacht der Iöbl. „Athene“. —Alvor¬

ligen! De vil fornøie mig uendeligen ved et saadant lille Stykke,
og interessere mange Læsere. — Glem ikke at eftersee Terp¬

agers Ripæ Cimbricæl — Glem heller ikke at skrive mig til, og

lad mig vide, naar vi kunne vente Dem, og uendelig mange
andre Ting.

Rummet forbyder nu mere Snakken; altsaa ogsaa Nyhe¬

ders Fortælling, hvoraf der til Lykke heller ingen gives. At

Brandis forlader vort Universitet for at gaae til Berlin, troer

jeg, at jeg sidste Gang meldte Dem. — Carl Moldenhawer
har været til jurid. Specimen; Professorerne have ei villet

antage hans Specimina, fordi hans Grundsætninger ei stemte

overeens med deres; nu gaaer han ikke denne Gang op til
mundtlig Examen, ja, som det lod paa hans og Bøllings2)

Yttringer, maaskee slet ikke. Paa Bibliotheket er for Resten

Alt ved det Gamle, saavelsom i Litteraturen, hvor jeg ikke veed

det mindste Nye, uden at 1. Deel af Møllers Livius er færdig
hos Deichmann. Bruun i Berlin lærer en Jødekone Madam

Herz Dansk, eller rettere fortsætter Sibberns Underviisning;

og til den Ende er idag sendt ham Ambergs dansk=tydske Lexi¬
kon. Dr. Bunsen, som følger med Brandis, har nylig giort

en Fodreise i Siælland, seet Jettestuen i Udleire, Jægerspriis

m. m. — Endelig: Fru Dannemann er falden i Unaade, og

Hendes Døttre blive herskal være relegeret til Svendborg.

og ophøies, som det hedder sig, i Adelstanden. Lev vel, gode,

*)Igjen 1 af de 1000 danske Exempler pä, at man kunde trænge til
en sädan Anstalt, som der sattes i Gang syv Ar efter i Sorø. Selv

hele Mänedsskrift for Literatur er fuldt af slige Smäfeil, end sige de
andre Aviser og Tidsskrifter.

*)Den sä nidkjære Overbibliotekar, Justitsr. A. Bølling, som bl. a. har

Indretning pä d. St.den store Fortjeneste af Katalogets fortrinlige
Kgl. Bibltotek, samt af den nye Brevsamlin var en Plejesøn af

Bibl., og levede der iden gamle Moldenh., Werlauffs Formand ved

Huset endnu en Tid efter sin teol. Attestats med egregie. Hans
Fader hed Andersen.
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kiære Hiortl — Alle her hilse Dem mange Gange. Hilsener
fra mig beder jeg Dem paa bedste Maade at bringe Deres

hele Familie; — lev vel og tænk ofte paa Deres ganske hengivne
Molbech.

E. S. En speciel Hilsen maa De bringe Deres Dem
kiære, mig desværre ukiendte Søster!! — Glem ikke at an¬

befale Athene hos Deres Fader — og skriv mig til!

Anm. Den opmærksomme Læser vil sikkert billige det, at
jeg kalder det en sand Guds Lykke, „när en 22=ärig Yngling,
med blussende Sundhed o. s. v., slipper vel faren fra et sädant

Chr.Venskabets, Inderlighedens og Forkjælelsens Styrtebad.
Molbech mente sä fuldkommen ærligt hvad han sagde, idet han
udtalte det, og man følte sä dybt, hvor kjærlig han ret kunde
være stemt. Det var derfor kanske en Lykke for mig og fl. A.,

at han tillige kunde vise sig som en sä afgjort Don Juan i
Venskabsforholdet. Mere end en Gang friede han, säledes som
i Ovenstaaende, til mit Venskabs ubetingede Händslag og fik det
— den første Gang — med fuld Tillid og Glæde; jeg var ind¬

tagen i ham og takkede Gud for ham. Men da han sä siden
slog op med mig, gav jeg vel tilsidst (igjen) efter for Deich¬
manns alvorlige Forsikkringer om, at M— „sä inderlig ønskede
in gratiam redirø“: men hans 2det skriftlige Frieri kunde dog
ikke vække hele den forrige Tillid og Varme. Mellem Schouw

og M— kom lignende Tilstande frem; med Grundtvig mä de
ogsä antages at have dannet sig. See dennes

Farvel til C. Molbech. 1813.

(Qvædlinger S. 390.)

„Saa er det vist, saa har du dig udvundet

Af Vennelykken, som os sammenbandt !—
2c.

Og naar engang du ikke meer saa stolt

Mit Venskab vrager og bortkaster koldt,
Et Hjerte haver jeg med Dig at skifte.“

Og jeg har hørt om endnu Flere, der uventet bleve forsmäede,
ligesom Grundtvig og jeg; men jeg samler ikke Anekdoter her,

bruger kun Livstræk til Skildring af det menneskelige Hjerte.jeg
I 2det Bind følge de til det Ovenstäende svarende Breve om

den 2den Trolovelse.
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Herlufsholm d. 21 Jan. 1817.

Det Brev, som De for en fjorten Dage siden var saa

god at tilskrive mig, har glædet mig meget, saavel fordi jeg

derved overbevises om Deres velvillige Sindelag mod mig,
hvorpaa jeg sætter megen Priis, som ogsaa fordi jeg deraf

fuldkommen lærte at kjende Deres Tanker om de danske Hexa¬
metre. Hvad Baggesens Hexametre angaaer, da har De vist

Ret deri, at de ere formeget roste af ham selv og af andre;

og naar De indskrænker Deres Daddel dertil, har jeg ingen

videre Anke at fremføre. Men naar De ligefrem siger, at

Hexametrene i Thora ere uden al Slags Hensyn usle, da troer

jeg, at Deres billige Uvillie mod selve Digtet og Sproget i

samme har givet Dem et ondt Øie, om jeg saa maa sige, mod
Versemaalet med; thi dette forekommer mig dog at være taale¬

ligt; men jeg indrømmer gjerne, at saadant har intet Værd,

naar ikke Indhold og Behandling svarer dertil. Det danske
Sprogs Natur er virkelig saadan, at man maa lade sig nøie

med det Middelmaadige i Hexametrer. Trochæernes Overvægt,

de mange sløvtlydende Eer i Enden af Ordene, Mangel paa

Ord, som have Tonen paa den sidste Stavelse, ere, saavidt jeg

kan mærke, Hovedaarsagerne til, at de danske Hexametre ere
mindre vægtige og vellydende i Almindelighed, end de tydske og

svenske, for ikke at tale om de Gamles Hexametre. — Oehlen¬

schlägers Frederiksberg har jeg endnu ikke faaet; men jeg har

forskrevet samme og længes derefter. Hans lille Elegie over

Grevinde Schimmelmann behagede mig meget ved sin simple
Skjønhed og besynderlige Kraft. Mere og mere befæstes jeg i

den Overbeviisning, som man dog skulde tiltroe ethvert for¬
nuftigt Menneske, at det er Ideen og Følelsen, som er skjøn,

og ikke Ordene. Ligesom Fichte i sin Anviisning til det salige

Liv bemærker, at ved en Billedstøtte er det ikke Stenen, men den

udtrykte Tanke, som er skjøn. At lempe Tanke og Følelse efter
Ordene, er det samme som at tilskjære Kroppen efter Klæderne.

Jeg forsikkrer Dem endnu engang, at De ved Deres 12 Pa¬

ragrapher har lagt mig denne Sag mere paa Hjerte, og der¬
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for glæder jeg mig derover, saavel for Deres og min Skyld,

som for de Fleres, der ved Dem vilde faae Øinene aabnede.

De kan ellers neppe troe, hvor mange og ivrige Tilhængere

Baggesen endnu har her i Egnen; især mærker jeg, at Thora

har mange Tilbedere; Gud maa vide, hvorfor; thi mig fore¬
kommer det smagløst for det Meste og langt udspundet, og

prosaisk er det fra Ende til anden, som De rigtig har be¬

mærket.

Nylig har jeg hørt, at Baggesen har indstævnet Dem for

Forligelses=Commissionen; men at der intet Forlig blev sluttet.
Jeg vilde dog ønske, at De maatte slippe for Proces, hvilken

altid, om man endog har den retfærdigste Sag, dog er ube¬

hagelig og ubeleilig. Men kan det ikke andet være, nu saa

faaer det saa at være. Det samme siger jeg om de Forføl¬

gelser, De taler om. Mod saadant er en god Samvittighed

det bedste Skjold. Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Og i denne Sag har De vist en god Samvittighed, ja har en

ikke ganske ringe Fortjeneste; saasandt det er fortjenstligt, lige¬
saavel at blotte det Onde som at fremstille det Gode. — Naar

jeg læser noget, hvor der tales af eller om Baggesen, tænker

jeg ofte paa, at dette eller hiint endnu kunde have givet Dem

flere Vaaben ihænde imod ham. Saaledes synes det mig

mærkeligt nok, at han selv siger, at han har lært sin lette

Versification af Dandserinder (Se Tilskriften til Md. Schall*),

og taler sammesteds om Sprogets Dands til Rimets

Melodier, hvilket Udtryk synes mig at være ret characteristisk

for Baggesens fleste poetiske Arbeider. Ligeledes finder jeg i

P. A. Heibergs Skuespil, 2den Deel i Fortalen til Holger Tydske,

Adskilligt, som forekommer mig værdt at omtale. Denne skarp¬

synede Mand fandt nemlig allerede dengang mange Pletter hos

Baggesen, fandt i hans Labyrint mange falske og digtede Fø¬

lelser og ingen National=Aand, dadlede hans Svulst og unyt¬

tige Iagen efter fremmede Ord og Vendinger, og hans Klager

1) Bg.'s Dsk. Værk. 2den Udg. 3, 139. - Sml. hans Danfana, S. 112.
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over Miskjendelse. Dette er ikke uvigtigt; thi man seer heraf, at

han forhen har været mindet; og det er glædeligt blandt saa¬

mange Jabrødre dog at finde een dygtig Dommer.
Med megen Indignation har jeg læst G. N. Tofts*)

naragtige Brev til Heiberg. Har De ikke Lyst til at tugte
Karl, og med det samme give Heiberg et lille Snert ?den

Dog, Heibergs Bog har jeg endnu ikke faaet, men faaer

den snart; men i hans Løier kan man dog taale, hvad man
ikke bør taale i Tofts Knurren. Jeg veed nok, at De just

ikke er Ingemann gunstig; men jeg troer, at De er billig; og

dette er tilstrækkeligt.*) - Det vil glæde mig meget, om De
undertiden vil skrive mig til; dog dette tillader Deres Tid vel

ikke; men saa beder jeg, at De i det mindste vil bevare om
mig en velvillig Erindring.

Deres hengivne
N. Fogtmann.

E. S. Schönheyder,*) som i Dag reiser til Kjøbenhavn, og

Waage*) samt Pastor Petersen*) hilser Dem meget.

Lev vel !

Ribe først i 1817.
Kjere Søn!

Du har i saare lang Tid ikke seet Brev fra mig. Jeg

vilde, efter Overlæg, ikke have med Dine Paragrapher at be¬
stille, jeg vilde ikke forstyrre Dig ved nok saa beføiede Klager

over den kostbare Tid, Du spildte, og allermindst vilde jeg som
Fader skjænde for de Penge, jeg maatte udgive for Dig, uden

at de anvendtes til Dine Studeringers Fremme. Tak mig

altsaa, i det mindste i Hjertet, for min lange Tavshed.

*) sml. Krit. Bdr. Lithist. Afd. S. 59.

*) Jeg havde samme Tanke. Se Krit. Bdr. Lithist. Afd. B. 2, S. 143,
o. fl. St.

*) Mægtig. Borgermester i Næstved, ældste Søn af min Velynder den
—berømte Kammeradvokat I. M. Sch¬

*)Dengang Adjunkt pä Herlufsh.
*) Præst i Lille=Næstved, Slægtning af Sch—
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Din Oplysning om Harpen, som Du nu maa procedere

om, har dog vel fra Financernes Side indbragt Mere, end

Sagen koster, saa Du vel i Øieblikket kan rede for Dig. Jeg
længes ret efter det, som Du behøver, Frihed for Distraktion

og Ro til at læse til Din Embedsexamen, og begge Dele er

Du vel saa fornuftig at give Dig selv, naar Processen er endt.

Maatte det Bryderie, Du forsætlig har paadraget Dig, have

denne Virkning, skal jeg aldrig nævne den Sag tiere

At især Din gode Moder vilde fornøie sig, ifald Du, ikke

i Aviserne, men i et privat Brev, kunde melde noget virkelig

Godt om Din Sags Gang, tør jeg vel ikke ved*) at sige Dig.
Hils omkring Dig, i St. Pedersstræde og hvem af vore

Venner Du ellers seer. Her er Alt ved det Gamle, ogsaa med

Hensyn til vore endelige Ønsker for Dit sande Vel og mit

kjerlige Sindelag mod Dig som Fader.

P. K. Hjort.

Ribe Bispegaard den 5te Juli 1817.

Kjere Søn !

Forretninger have hindret mig fra at besvare Dit Brev til
Din Moder af 28de forrige Maaned før i Dag. Jeg vil

ikke lægge den mindste Hindring for det, Du anseer for Din

Lykke, og giver Dig derfor Tilladelse til at modtage det Til¬

bud, Bertouch har gjort Dig. Dine Forældres Ønsker skulle

ledsage Dig paa din Reise, og gid vi maa see Dig karsk og glad

at vende tilbage. Du er gammel nok til at burde kunne styre

for Dig selv, og jeg elsker Dig som Fader saa høit, at jeg
opoffrer alle de Forventninger, som jeg har gjort mig om Din

tilkommende Stilling, da de slet ikke synes at passe med Dine

Planer.

Jeg har hidtil gjort for Dig, hvad jeg kunde, stundom

maaskee mere, end jeg burde som Fader for de mange Flere:

men hvad jeg gjorde, havde Dit Vel til Øiemed, og kan Du

*) „tør ved“ er ægte Jydsk.
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nu naae det ad en anden Vei, end den, jeg efter mit Sind

havde udkastet, saa gak med Gud, og søg Tilfredshed paa den !
At jeg ønsker Niels til Moder, naar Du forlader Byen,

er ikke saa sært. Dit Tøi som Du ikke tager med, saasom

Seng, Pult og deslige, følger vel af sig selv med Kammeret.

Saasnart det kan lade sig gjøre, ønsker jeg og bestemt Efterret¬
ning om, hvorvidt Niels kan modtage og udfylde din Plads hos

Reinhardts*). Tøiet til Kraver har Du vel nu faaet fra din

Moder, men om Du nu kan bruge det som Hovmester, veed

jeg ikke.

Da Du, efter Dit Brev, faaer 10 3 12 Hundrede til

Extrapenge, gjør Du vel nu ikke Regning paa Penge fra Din

Moder, som jeg ikke heller nu kan sende.

At Dit Løfte om at tilbagebetale mig nogle af de sidste

Penge, Du modtog, nu maa bortfalde, siger jeg mig selv.

Om Din Proces med Baggesen, er jeg af den Mening,

at Du bør intet Skridt gjøre uden den værdige Etatsraad

Schønheiders Minde og Samtykke, da han vist ogsaa i din
Fraværelse vil føre den til et hæderligt Udfald.

Jeg beder Dig kjerlig at hilse Familien fra os alle, og

Iat give min søde Nanna et Kys for det deilige Piberør.

lang Tid har ingen Foræring moret mig saa meget, som den.

Guds Fred! Din Fader

P. K. Hjort.

Forord. Dette og det næstfølgende Brev aftrykkes her,
fordi man i offentl. Blade har spottet og tvivlet om den
og for sig uvigtige —Sags Rigtighed.

Halle den 20sten November 1817.

Wohlgebohrner,

Hochgeehrtester Herr Doctor.

Ew. Wohlgebohrnen Schreiben vom 4ten d. M. wegen Erlangung

der philosophischen Doctorwürde nebst der beygefügten Abhandlung habe ich

*) Jeg underviste der nuværende Baron C. Hambro og tvende Sønner
af General Oxholm.
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sogleich bey der Facultät zum Umlauf und Vortrag gebracht, worauf

dieselbe auch solche bewilliget hat.*) Es ist daher meine Schuldigkeit
Ihnen das ausgefertigte Diplom zu überschicken, und es überkommt hie¬

bey wie immer gewöhnlich in zwey Originalen mit Siegel und Unter¬
schrift und 10 anderen Exemplaren zur beliebigen Mittheiluug an Be¬
kannte. * Ich beschließe mit dem Wunsche, daß es in aller Absicht zu
IhrerZufriedenheit und Vergnügen gereiche, und verbleibe mit Hochachtung

Ew. Wohlgebohrnen

ergebensterDiener

3. C. C. Küdiger.

Glauchau 16. Nov. 1844.
Dyrebare gamle Ven !

Endelig er det lykkedes mig at komme dit Diplom, som jeg maatte
tro forsvundet, rigtig paa Spor. Det er fundet, men kun i eet Exem¬

plar, og det beroer nu paa, om Du vil anvende Trykkeomkostningerne

derpaa og hvad der ellers hænger ved. De betræffende Yttringer i Prof.
Leos Brev til mig læse Du her. Efter at have sagt, at hans Forsøg,
at faae et Exemplar tilkjøbs hos Pedellen, var bleven til Vand, bliver

han ved:

„Der Decan hat mir die Kosten des neuen Abdrucks zwischen 4—5
Rthlr. berechnet. Glauben sie also, daß Hjort diese Procedur wünscht,

so lasse ich sogleich dazu schreiten, und Sie haben dann wohl auch die
Güte, mich wissen zu lassen, in welcher Weise und in wie viel Exemplaren ich

das Diplom an Ihren Freund schicken soll, ob durch die Post, ob durch Sie,
oder durch wen. Sie werden die Kosten vielleicht zu groß finden; allein

die Druckereien sehen eines Theils einen Diplomdruck an wie die Lohnkut¬
scher eine Gevatterfuhre; und dann, da der Druck durch den Decan be¬

sorgt werden muß, lassen sich die Pedelle nicht umgehen mit ihren ewigen
Gebühren.“

Du vil nu, kjære Ven, paa alle disse Spørgsmaal give mig be¬
timeligt Svar (da Du seer, at Professor Leo venter derpaa), helst gjen¬
nem Ditlevsen,*) som uden Tvivl vil tilskrive mig til samme Tid. - De

kjerligste Hilsener til Prof. Wegener (som nu uden Tvivl vil have faaet

sin Tegning over Orlamunds Ruiner;*) udlagt derfor 2 Rthlr. 8 Ngr.

— betales til Reitzel — maatte han kun være tilfreds dermed), til Prof.
Ingemann, Dr. Kierkegaard, Pastor Fenger og alle Venner !

Din hengivne gamle Ven

A. G. Kudelbach.

—
*) Se udførligere i Krit. Bdr. Kirkl. Afd. XXXI—III.
2) Rejse.Disse forsvandt pä et nær pä min lange
3) Boghdl. Ditlevsen var R.'s Svoger.
*) Til hans interessante Program om Carl Danske, fra 1844.
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(Men jeg forfulgte ikke den Sag videre, da det var mig
nok at konstatere det Diploms Tilværelse. Det sidste originale

Exemplar havde jeg indleveret i 1821 pä Universitets=Direksjo¬

nens Kontor, med min Ansøgning om Lektoratet, hvor det siden
var bortkommen.)

(To Breve til min Fader.)

3.

Kjøbenhavn d. 4. Juli 1818.

S. T.

Hr. Biskop V. K. Hjort, Ridder af Dannebrogen!

Ret inderlig glædede det mig at modtage Skrivelse fra

Dig, min gamle høitagtede Ven og Broder! Endnu mere vilde

det have glædet mig, om jeg kunde have givet Dig noget til¬

fredsstillende Svar paa det omskrevne Anliggende. Men der

staaer aldeles ingen Stiftelse eller Legat under min Bestyrelse.

Hvad det Fletscherske Legat angaaer, da seer jeg af dit Brev,

at først Janzon siden Adler forhen udbetalte det; altsaa de
tydske Hofpræster! Formodentlig er dette Stipendium, da

den sidste tydske Hofpræst, Christiani, i Aaret 1810 afgik, bleven

henlagt under en anden Bestyrelse.Jeg har i disse Dage

spurgt Etatsraad Engelstoft om denne Sag, men han kan in¬

gen Oplysning give mig derom. Biskop Münter er bortreist,

ellers havde jeg henvendt mig til ham. Naar han kommer
hjem fra sin tydske Reise, kan jeg muligen hos ham erholde

nogen Underretning, som jeg da med Fornøielse skal med¬
dele Dig.

At din ældste Søns Fremgangsmaade ikke i alle Dele

kan behage Dig, føler jeg tilfulde. Dog har jeg det bedste

Haab, at dit Faderhjerte vil opleve megen saavel sand Hæder

som sand Glæde af ham. Det Ubesindige i hans Yttringer bør
tilgives Ynglingen, og det Arrogante deri er en Smitte af Ti¬

dens slemme Modetone. Begge Feil ville Alder, Erfaring og

modnende Viisdom af sig selv udslette. I hans Paragrapher
4
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mod Baggesen har han talt mangt et vigtigt, værdigt og dyre¬

bart Ord, som under Sandhedens, Smagens og Moralitetens

Ægide staaer urokket og seirende, uagtet Modpartens tilsyne¬
ladende Triumph paa den juridiske, i deslige Forhandlinger

uafgjørende, Kampplads. — For dine yngre Sønner kan jeg da,

som Du seer, for Øieblikket desværre intet udrette. Skulde
der i andre Henseender være noget, hvori jeg kan tjene dem og

Dig, da skal jeg med sand Beredvillighed gribe Leiligheden der¬

til og opfylde Anmodningen derom.

Naar Du komer til Kjøbenhavn, stoler jeg paa, at Du

besøger mig, og glæder mig ved mundtlig Samtale om saa

mangen Gjenstand, der har fælles Interesse for os begge, men
hvorom skriftlig Meddelelse er for vidtløftig og formedelst vore

Forretninger umulig.

Bevar stedse i broderlig Erindring
Din oprigtig hengivne

Liebenberg*).

b.

Kjøbenhavn d. 13. Juli 1818.

Deres Højærværdigheds Brev til mig af 4de Juli, hvilket

først idag er kommet i mine Hænder, har overrasket mig paa

en behagelig Maade; deels fordi det har kaldet mig min Barn¬
doms Dage i Erindring, i hvilke jeg bestemt, skjønt kun dun¬

kelt, husker, at Deres Højærværdighed stundom fra Amager be¬

søgte min saa tidlig mig berøvede Fader*), deels fordi det
giver mig Lejlighed til at tilskrive Dem i Anledning af Deres

Søns Sag mod Baggesen.

Volo aliqvid in juvene, qvod amputem *),

*)Kong Frederik VI's Konfessjonarius, † 1828. Han efterfulgtes af
J. P. Mynster. Han skattedes i mange Familier, f. Ex. hos Lin¬
dencrones og Hegermanns.

*) Han var en Tid Læge pä Christianshavn.

*) o: Jeg vil hos en Yngling have noget til at beskjære.
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siger træffende Cicero, og dette maae vi her ej forglemme.
Jeg har — og det er mig kjært at have Lejlighed til udtrykke¬

ligen at bevidne det — jeg har ikke været Anledning til Deres
Søns Beslutning i denne Henseende; han meddelte mig endog

sine første Paragrapher, efterat have leveret dem til Trykken,

hvilket ogsaa var Grunden til, at Fortalen til dem imod mit

Raad blev, som den eengang var skrevet. — Men siden har jeg

anseet det for min Pligt at gjøre for ham i denne Sag, hvad

jeg kunde; uden dog nogensinde at opfordre ham til noget nyt

Skridt; kun ved at advare og raade ham, naar noget allerede

var begyndt. — Men hvorledes man end anseer hans Frem¬

færd, er det dog aabenbart, at det, han har foretaget, er at

føre Honettitetens Sag imod — imod noget, der i det mindste

ej var Honettitet. Jeg bruger disse Udtryk, fordi jeg engang

hørte en af vore anseeteste Embedsmænd bruge dem netop om

Deres Søn. At et ungt Menneske har en saa levende Følelse

for Sandhed og Ret og en saa udholdende Standhaftighed i

at tale og virke for begge, maae dog i ethvert Tilfælde glæde,
om man end mener, at meget kunde være taget paa en bedre

Maade.

Hvad Dommens og fornødne Actstykkers Udgivelse an¬

gaaer, da har jeg holdt den for nødvendig, for at Publicum

kan see, hvorledes Dommens Præmisser lyde, og at Baggesen

havde været bedre tjent med, ingen Dom at forlange, end at

erholde en saa betinget Mortification. Hvad de tolv Para¬

grapher angaaer, er jeg ej den eneste, der holder for, at Deres
Søn for dem burde været aldeles frifundet; og i Sagen om

Trylleharpen bør det blive bekjendt, hvilke Beviser han havde,

for at man kan see, hvor meget han havde for sig.
Imidlertid har jeg ingenlunde tænkt paa, at Deres Høj¬

ærværdighed skulde fremme disse Acters Udgivelse. Her maae

være en Misforstaaelse. — Noget ganske andet er der derimod,

hvortil Deres Højærværdighed maaskee kunde bidrage. Det

er, at Deres Søn kunde befries fra den Privatcensur, han
4*
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ifølge Forordningen af 1799 skulde være underkastet. Hvor
ubehagelig en saadan er, vil Deres Højærværdighed sikkert

føle. Man har sagt mig, at der i Cancelliet, da Etatsraad

Schønheider havde søgt om denne Fritagelse, har været Dis¬

sens; de meest Anseete af Cancelliets Medlemmer skulde dog

have været for Fritagelsen; men uden Kongens Tilladelse kan

Sagen ej afgjøres, og Præsidentens Betænkeligheder ved at
forestille Kongen den maatte overvindes. Hvor let det er i

Danmark, naar nogen personligen henvender sig til de højeste
og den allerhøjeste af Autoriteterne, at faae udvirket, hvad der

i sig selv er billigt, er bekjendt. Billig i sig selv er denne

Dispensation, deels fordi Deres Søn dog i saa meget er af

Retten fundet at have Ret, deels fordi hans Fremtids Vel dog
kan lide derved, at han skal staae under privat Censur, og han

dog er et ungt Menneske, der giver de bedste Forhaabninger,

deels endeligen, fordi Opsynet med trykte Skrifter alligevel er
strengt i Danmark, saaat speciel Censur for nogle enkelte er

overflødig, og af flere Grunde. — At virke for, at Deres Søn

kunde opnaae denne Dispensation, troer jeg Deres Højærvær¬

dighed kunde uden at fornægte Deres Grundsætninger eller at

ansees for at blande Dem i Deres Søns Sag.

Tilgiv, at jeg tager mig den Frihed saa uforbeholdent at
forestille Dem dette. At gjøre noget for Deres Søn, hvor

jeg kan, dertil er jeg altid bered. — Jeg glæder mig ved at

knytte en Forbindelse med en af min Faders kjære Venner

og anbefaler mig til Deres Højærværdigheds Yndest.

Ærbødig

5. C. Sibbern.

Jeg beder Deres Højærværdighed undskylde den Hast, hvor¬
med dette Brev er skrevet.
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(Til P. Hjort i Rom.)
Kjøbenhavn Tirsdag d. 6te Octb. 1818.

Deres Brev af 1ste og 3die Sept. fik jeg midt i forrige

Uge. Da de behøver hastigt Svar, opsætter jeg ej længere at

skrive, ligesom jeg da ogsaa til næste Postdag ikke kan vente
stort andre Efterretninger at meddele Dem, end de ere, jeg alle¬

rede nu har. Deres tidligere Breve i Sommer har jeg begge

faaet. Jeg har talt angaaende Dem med Holm, Reinhardt,

Justitsraad Lind, Ørsted og flere. Alle mene og jeg ligesaa,
at De bør rejse hjem strax for at tage en Embedsexamen,

hvilken De saa vil. Til den juridiske gavner et Ophold i

Heidelberg Dem ej tilstrækkelig nok, for at opholde Hjemrejsen;
og til theologisk Embedsexamen læser De sikkert ogsaa bedst her.

— Dertil kommer at Nyerup har sagt mig, at han veed et
baade fordeelagtigt og behageligt Arbejde for Dem, naar De

kan komme snart. Oberhofmarschallen vil have en Fortegnelse

trykt over Kunstkammeret. Spengler, der ej tør udføre det
uden en litterarisk, i at skrive øvet, Medhjelper, har bedet sin

gode Ven Nyerup om at foreslaae ham nogen, og han har fore¬

slaaet Dem. Dermed var altsaa noget at tjene, medens De
tillige kunde læse til den Embedsexamen, de hurtigst kunde

tage. Dog deslige Ting kunne betænkes nærmere, naar De

kommer. — Jeg forudsætter altsaa, at De kommer snarest

mueligt. Det Scheelske Legat har jeg vel erkyndiget mig om hos

Engelstoft, men ej videre tænkt paa; thi rejser De hjem, som
jeg venter, saa kan De jo ej faae det; og til at sætte Dem

i Stand til at blive udenlands, er det langt fra at være stort

nok, som jeg formoder; thi i Universitetsjournalen og i Hof¬

manns Fundatser findes Bestemmelser angaaende en Mængde

Stipendier, hvert paa 20 Rdlr., og et Rejsestipendium, hvis

Capital kun er 1000 Rdlr.; andet har jeg ej kunnet erfare

derom, da Engelstoft har sagt mig, at Universitetet dermed har

ej at gjøre. Den, der har Ret at bortgive det, er en Scheel paa

en Gaard i Sjælland, hvis Formue er derangeret, og som jeg

jeg ikke veed nogen Addresse til, og som plejer, som jeg hører,
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lade dem, der have tilskrevet ham, bie længe paa Svar fra sig

Dog, som sagt, dersom De rejser hjem, kan De ej gjøre For¬
dring paa noget Stipendium, ej heller vente noget, og at rejse

hjem raade alle Dem til, medmindre De skulle see Udveje

til at subsistere udenlands, i hvilket Tilfælde De dog vel neppe
vilde kunne gjøre noget for Deres Sødskende. — Men hvorfra

tager De Penge til at rejse hjem for, spørger jeg mig selv. Af

Deres Brev kan jeg aldeles ikke see, om De har Penge eller

ej, om Bertouch har, som han dog vel maatte, tilstaaet Dem

noget til Deres Hjemrejse, eller om Deres eneste Udvej er at

gjøre Gjeld. At De maae kunne paa en eller anden Maade

skaffe Penge til Veje til at rejse for, maae jeg formode deraf,

at De taler om at rejse til Hejdelberg. — Til Collin har jeg

talt=angaaende en offentlig Understøttelse til Hjemrejse; men
deels er det uvist, om der kan udrettes noget i denne Hen¬

seende, deels maatte det da ogsaa udtrykkelig være til Hjem¬

rejsen allene. En bedre Udvej var at tage hjem med Fre¬
gatten, som Bertouch, dersom De kan træffe den. Lad den ej

gaae fra Dem, om De paa nogen Maade kan komme til.

Hvis ej, da svar strax og opgiv et Sted i Tydskland, hvor
Breve til Dem sikkert kunne afleveres. Kan De laane noget

af danske Consuler eller Gesantere, tør De vel snarest vente,

at der tilstaaes Dem noget til saadan Gjelds Afbetaling.
Men tab ingen Tid. — Jeg addresserer dette Brev efter De¬

res i Deres næstsidste Brev opgivne Addresse til Rom; men

paa Løverdag vil jeg tillige skrive til Hejdelberg af samme Ind¬
—hold som dette, om De maaskee rejser derhen.

For Deres Moder gjøre Præsterne i Ribe Stift meget.

De skal i denne Henseende ej være bekymret; ogsaa sagde Præsten

Holm, at Etatsraad Lassen i Cancelliet, en Ven af Deres Fa¬

der, nok vil sørge for Pension fra Regjeringen. Deres Fader
var overhovedet meget afholdt. Men det forstaaer sig, at De

derfor ej maatte opsætte med at gjøre noget, for saa snart mue¬
ligt at kunne være Deres Moder til Støtte.
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Deichmanns og mange flere bede hilse. Deres litteraire
Stridigheder er det bedst ganske at glemme. Baggesen har i

den senere Tid skrevet flere skamløse Breve mod Oehl., der er

megen Striid nu i den litt. Verden, men jeg læser ikke

engang noget deraf. Mit sidste er, som mit første: Alle mene De

bør komme hjem og tage en Examen. Jeg haaber Baggesen
er sin totale Ruin nær. At Kongen ej vilde tilstaae Dem Be¬

frielse for den private Censur, dog med de Ord: for det første —

veed De vel. Dog har jeg ved denne Lejlighed seet, at hele

Cancelliet endog Kaas vil Dem vel. De havde intet imod at

indstille til Fritagelse, uagtet det var første Gang, en saadan

Fritagelse skulde gives. Saa De ogsaa fra denne Side kan

see Fremtiden med Haab imøde, naar De blot har en Examen.
Endnu eet: stol ej paa Schubart.

I Hast. Deres
Sibbern.

S. T.

Hr. Professor Sibbern.

Rom ¾i 1818.

Jeg modtog iforgaars Deres venskabelige Brev af 6te Oct.

og svarer efter Deres Forlangende øieblikkelig. De har gjort

langt mere end jeg kunde haabe, og næsten end jeg kunde ønske;

saa at jeg virkelig ikke veed, hvorledes jeg skal takke Dem.

Jeg troer at det tilmed traf lige i Examenstiden, og paa¬

skjønner saameget mere den store Tidsspilde, de for min Skyld

har paadraget Dem. Men desmere gjør det mig urolig, at jeg
ikke vel kan opfylde Deres og de Mænds Ønske, som De har

talt til om mig. Aarsagerne ere mange. Om jeg ogsaa, som

slet ikke staaer til at vente, fik Penge af Kongen, saa kunde
jeg dog høist vanskelig reise hjem. De nævnte Leiligheder

finde ikke Sted. Jeg trænger meget til Ro. Jeg har i denne
Sommer oplevet og gjennemgaaet for meget, til at ikke mit

Sind og endogsaa min hele organiske Livsproces skulde fordre,
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at jeg samlede mig igjen. Heller ikke staaer det i min Magt,

uden Forberedelse at tage Afsked med Livet, for at opretholde
det for andre, eller uden videre at blive fortrolig med den

Tanke, at jeg maa ansee som spildte de 3 sidste Aar af mit
Ophold hjemme, og derfor ganske bør søge at glemme det.

Jeg har intet derimod at sige; men et Menneskes Sind er

dog ikke saa let at dreie som en Veirhane. Det Arbeide, som
De omtaler, vilde ogsaa først dette Vinterophold i Rom gjøre

mig duelig til, saa at det, selv blot med Hensyn hertil, er

bedre, jeg ikke reiser strax.
Penge havde jeg nok af, da jeg skrev; men nu har jeg

næsten ingen. Jeg holdt nemlig tilbage af nogle Penge, jeg

sendte hjem til Kmh. B— just i de Dage, jeg skrev Demtil,

200 romerske Rigsdaler til en Hjemreise.

Men da jeg efter roligere Overlæg besluttede at blive her

til Foraaret, tog jeg ikke i Betænkning at laane til Atterbom,

som absolut skulde reise, 150 deraf. Naar jeg faaer dem

igjen er ubestemt. Jeg har altsaa kun Penge til at ligge stille

for. Og maaskee burde jeg tilbagebetale gamle B— selv disse,
da jeg jo beholdt dem til Reisepenge, men nu ikke reiser.

Dog, en Gang skal jeg dog reise fra Rom ad Hjemmet til,

og dertil gjælde de jo.
At De taler om at tage en Examen, som kunde gjøre

mig afhængig af Cancelliet, og i den Anledning forsikkrer mig

om dettes Velvillie, har undret mig. Hvad kunde det hjælpe

nu at ville tænke paa Embede? Førend jeg blev 40 Aar,

altsaa først efter femten Aars Forløb, vilde jeg ikke kunne

undvære noget til Andre. - Dersom noget skal gjøres, saa

er det allereneste at blive uafhængig af alle og blive Sag¬
fører.

For Schubart kan De være fuldkommen rolig. Jeg kjen¬

der den gode Mand for nøie. Jeg stoler paa ingen anden end
paa Guds Forsyn og Olivias Trofasthed. De To have hidtil

hjulpen mig igjennem Verden, og jeg har ikke Ret til at stole
paa nogen Tredie. I de to vigtigste Vendepunkter i mit Liv
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er jeg begge Gangene bleven fritagen for den haarde Forret¬

ning, selv at bestemme min tilkommende Virksomhed og de

nyeForhold, jeg skulde indtræde i. Tro ikke, at det er en

svag Kjærlighed til Italien, som binder mig; Klimaet er mig

imod, og jeg er aldrig fuldkommen frisk. Denne uddøde
Romerverden er jeg kold for — og min hele Reise har jeg

aldrig betragtet som nogen Fornøielse, jeg nød; men som Studium

og Forberedelse til min Uddannelse som Menneske og Tænker
er den mig uskatterlig. Glæden skal jeg først finde i mit

Hjem. Nyerup maa De endeligen takke ret meget. At han

tænkte paa mig i min Fraværelse, var meget smukt. Deich¬
manns hilser jeg paa det venligste; jeg veed, at jeg ikke er

dem ligegyldig. Dem selv takker jeg endnu engang oprigtigt

for Deres Beredvillighed og Venskab.
De bliver mig dog ikke vred sindet)), fordi jeg ikke ganske

opfylder Deres Ønsker? At gaae til Kongen er vist ikke

værdt. Jeg anseer det som en Ulykke at have for Meget med
ham at gjøre, thi man bedrager sig næsten altid.

Maaskee havde det dog været allerbedst, at reise hjem,

istedenfor blot at skrive Dem til? — Saaledes er detl Man

kan pine sig med de meest modsatte Planer, og lige klog og

lige tilfreds bliver man

Endnu vilde jeg sige Dem, naar De blot ikke misforstod

mig, at der var en Tone, eller hvad jeg skal kalde det, i

Deres Brev, som var mig aldeles fremmed. Men da jeg
aldrig før har faaet Brev fra Dem, saa kan jeg jo skuffe mig.

Jeg vilde saa nødig forsee mig imod Dem, Dem, der har gjort

saa meget for mig. Indtilvidere kan jeg kun gjengjælde med

at forsikkre Dem om, at jeg altid forbliver

Deres taknemmelige
Peder Hjort.

(Dette Brev er mig velvilligen bleven

udlänt af Hr. Konf.=Räd Sibbern.)

*) S. Anm. Jeg lader denne Germanisme pligtskyldigen stä.
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(Kjøbenhavn) 20. Martii 1820.

Da Du rejste herfra, gode Hjort, bad Du mig at skrive
til Dig engang imellem, og jeg lovede det ogsaa. Hvorledes

jeg har holdt det, veed Du selv, og Du vil spare mig Und¬

skyldninger, der dog Intet vilde undskylde.
Nu skriver jeg, for dog, inden Du kommer tilbage, at

forlige Dig med mig, i det mindste sørge for at Du ej aldeles

skal have glemt mig og vort Bekjændtskab. — Jeg længes virke¬

ligt efter Dig, baade fordi Du er Peder Hjort selv, og fordi

jeg venter at have Gavn af Dig og Alt hvad Du har seet og

—hørt, til at forstaae en Smule bedre vort Liv og vor Tid.

Imidlertid misunder jeg Dig slet ikke Dine Ferier, og det

glæder mig at Skjæbnen har givet Dig hvad Du kunde
bruge. — Hvis Du vil vide hvorledes det imidlertid er gaaet

mig, hvad jeg har levet og oplevet samt udrettet, saa har jeg

Intet at mælde, undtagen at jeg endnu nogenledes har be¬
varet mig heel og holden til det Bedre, som skal komme, at

jeg har forsøgt adskillige Ting, men intet gjort færdigt, og at

jeg endnu lige saa lidet som før seer Udsigter til nogensinde

at kunne profitere, eller profitere af, noget lærdt Haandværk

Herover kunde nu anstilles adskillige lærerige Betragtninger, men

den ufrugtbarste Materie i et Brev er Skriverens indre For¬

—fatning, og derfore gaae vi videre til ordentlige Historica.

Fra bedre Steder har Du vel nøjagtigt faaet at vide hvad

der her er skeet i Staten, Litteraturen og Familierne, og jeg
vil da kun fortælle Dig Et og Andet om vore fælleds Be¬

kjændte. — Sibbern veed Du da er gift, og lever nu som en

vel betænksom Huusfader. Som Lærer har han tabt en Deel

af sit Publicum, og det enthousiastiske Partie for ham er for¬

svundet. Hans udgivne Bog om Kjærlighed har især skaffet

ham mange Tosser paa Halsen, og jeg har endog hørt de

samme Herrer, der for et Aar siden slikkede sig om Munden

paa hans Elskovsforelæsninger, udbrede sig med megen Vittig¬

hed om det Forfejlede og Naragtige deri. Saa hastigt blive
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vi kloge her. — I Vinter har han holdt et Collegium over

den kristelige Dogmatik, og han er stærk i sin Tro og dertil

hjælpe Gud ogsaa os andrel. Mig vilde S— gjerne hjælpe
igjennem, men jeg kan nu engang ikke andet end evigt sige Nej,

og deraf bliver der aldrig nogen Philosophie. Og derfor er

Forhan ængstlig paa mine Vegne, som jeg paa hans. —
Resten er han endnu saa god og saa brav som før, og jeg

vilde gjærne skrive 12 gange 12 Paragrapher for ham, hvis

det behøvedes. — For Modsætningens Skyld maa tilføjes, at
Oehlenschläger ikke mere lastes og ikke mere læses; og at

Grundtvig nu er glemt og har selv glemt sig selv og sin Sandhed,

da hele Byen nu siger det Samme som han for 10 Aar siden
sagde alene. Endogsaa de theologiske Professorer ere nu extra

orthodoxe, og Marheineckes Dogmatik er deres Orakel, saa Du

seer, at ogsaa her gjorde Reformationsfesten sin Virkning, og
er endnu ikke forvunden; dog bliver det, som det sig bør, ved

Theorien, den gamle Praxis har man viseligt beholdt — (Dog

maa Du ikke troe at jeg er ukristeligere nu end i gamle
Dage, men man fristes meget i sin Smule Kristendom ved at

see den i saa mange Tossers Munde, og brugt til Tyrekaabe

for den gamle babyloniske Skjøge, vide: alle tydske Aviser og

franske Taler i Pairskammeret.) —Hvorledes Folk, der aldrig

have seet et Basrelief og heller ikke skjøtter om at see Sligt,

jublede ved Thorwaldsens Hjemkomst, har Du vel seet, og

maaskee fornøjet Dig derover; men jeg kan forsikre Dig, at

det var kun Publicums Spas. Men vi lade nu Publicum

være! Vor Ven Povl Møller veed Du da drog til China, i

Mangel af at kunne gaae i Kloster, og kan Ruiner opbygges,
saa haaber jeg ogsaa at see ham frisk igjen. —Hauch har

aldeles kastet sig i Naturhistorien og skriver en Disputats

om Dyrenes Bevægelsesredskaber. Rudelbach gaaer nu op til

theologisk Attestats for at faae inprimis egregie. Molbech er

i Engelland, og knurrer ogsaa derfra. Petersen har man to

Gange villet gifte, men endnu er han Ungkarl, og det tjener
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ham vel ogsaa bedst; i øvrigt har han viist mig og flere al
mulig Velvillie ved at hjælpe os i vores Græsk. Krarup der

endnu er den gamle Stoiker, vil selv skrive et Par Ord heri.

Bloch spørger ofte til Dig og trættes endnu med sine Aander D).
Münter, Schow, Estrup, Zeise, Thomsen og andre flere seer

—jeg vel, men veed intet Nyt om dem, undtagen at de leve.
Om mit eget borgerlige Liv er der heller intet videre at

sige, end at jeg stadigt har opholdt mig her, og anvendt min

Tid meget nyttigt og fornøjeligt til at informere og dimittere
—

adskillige Especer af unge Herrer*). — Jeg vilde nu vel for¬
tælle Dig Noget om vore pia desideria, om Tydskerie og

Abderisme samt smaae Gallicismer, men det er hermed som

med Politiken i vore insurgentiske og kongemorderske Tider,
hvad der er værdt at sige, er misligt, og altsaa tie vi til vi

tales ved; og saa haaber jeg vel at vi skal enes, hvad der saa

end bliver af Krønniken og GrundkløgtenJ). — En Ting endnu
vil jeg dog sige Dig til Efterretning, at de Boglærde her,

der gaae til den rette Smedde, have havt meget Hovedbrud

over hvad Du vel vilde og vil gjøre med Din tydske Doctor¬

hat, om Du her vil gaae med den, som den er, eller lade den

opflinke og galonere her; hvorpaa jeg har svaret, at jeg meente,

Du her vilde bruge den til Nathue; den, som sover synder

jo ikke, de skulde kun ikke være bange. — Lev nu vel til vi

sees, siden har det ingen Nød. Din Olivia, quam integer

laudo, har befalet mig at lade hende besørge dette til Dig, og

*) Det var O. D. Bloch (sml. Krit. Bdr. Lithist. Afd. II. XXXIV, og Svea
1831, Dansk Lit.), Morbroder til L— mangeärig Velynder og Ven
af mig. En Sygdom havde efterladt den Svækkelse hos ham, at
han pästod, at Moldenhawer, teol. Professor, som meget hørtes om
Skolesager, ved den ny Skoleforandring havde fäet ham fjernet
fra sin „Hørerplads“ ved Frue lat. Skole, og havde sat tre Hexe, unge
smukke Piger, i hans venstre Skulder, som stadigen drillede ham.
Sml. dog nedenfor hans forstandige Breve !

2) F. Ex. Andreas Saint Aubain (som Forf. Carl Bernhard).

*) To Antydninger, som ikke behøve Oplysning.
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derved har hun gjort mig en større Fornøjelse, end hun tænkte;

først at hun uagtet den Skikkelse, hvori hun har seet mig som

raadvild Samvittighedsraad og Soufkre=douleur*), dog troer

at et Brev fra mig kan fornøje Dig; dernæst fordi jeg haaber

at Du saa meget lettere vil kunne bære over med mig og mine

Skrøbeligheder, naar Du faaer disse Linier igjennem hendes

Haand. For at undgaae en ædelmodig Strid imellem hende

og mig om Postpengene, beder jeg Dig at lade Dit næste
Brev til hende gaae over Walkendorphs Collegium. - Der¬

med befales Du Gud i Vold.

Din Ven Ch. Lütken.

Kjære Hjortl For længe siden havde jeg uagtet min

Øiensvaghed skrevet, om jeg havde troet, at et Brev fra
mig var saameget værd, som Portoen vilde beløbe sig til.

Jeg befinder mig omtrent ved det Gamle. I et Par

Aar har jeg været bestemt til Overlærer og Inspecteur

ved Borgerdydskol. paa Chavn, naar Kongen vil befordre

den nuværende Captein. — Min Olsen var ved sidste

Ex. Art. den Første blandt de Indkaldte, og jeg haaber,
at han ogsaa i Fremtiden vil svare til mine Forvent¬

ninger2). Han boer hos mig her paa Regentsen. Schmidt¬

Phiseldeck, hvis Søn jeg næste Gang skal dimittere, har i
disse Dage udgivet et Værk, Europa und Amerika, som

udentvivl er det bedste, der i lang Tid her er udkommet,

og ogsaa har gjort megen Opsigt*). - Den fæle Dr.

Dampe, som siges at være Forfatter til et nederdrægtigt

*) Lütken led i den Tid forfærdeligt af Tandpine.
2

—Poul Møllers bekjendte pedissequus. Siden Rektor ved Viborg
Skole; skrev en sä ypperlig Biografi afP. Møller.

*) Hans Skrift „die Welt als Automat“er recenseret siden af Chr.
Lütken; Msk. f. Litt. B. IV. 99—133. Frederik VI sagde til ham:
Hvad er det for underlige Bøger, De skriver? De skal jo sige deri,
at det er for dyrt nu at leve i Epropa? Det mä en Mand i Deres
Stilling ikke sige offentlig. S— Ph—var nemlig Kollegiedeputeret.
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Skrift mod den ædle Sibbern, gaaer det kun daarligt: der

er frataget ham Lov til at prædike, sin Skole har han

maattet ophæve, et uxorem in adulterio cum suo ipsius
patre deprehendit. Dichman har nu ligesom Lütken

lagt Theologien tilside og studerer Philologie. T. Schow
er Lærer ved en lancastersk Skole. Møhl studerer alvor¬
ligen Medicin. Rudelbach tænker paa et theol. Profes¬

forat. Søtoft skriver aandelige Sange, som det egner en

Præstemand; han græmmer sig over at han ingen Børn

faaer og over mange andre Ting. Baggesen er aldeles

tavs. Digterne ere her i Aftagende. Oehlenschl. har

skrevet en ny Tragød., Erik Plougpenning*), som roses

overordentlig af dem, der have hørt den.

Kom snart hjem! Levvel ! Krarup.

*) Hermed mä menes Erik og Abel, som udkom 1820.



Anm.

Vredje Kapitel.

Den unge Statsborgers Vilttædelse af

Embede.

——

a. Embedsanliggender m. m.

b. Foresattes Privatbreve.

C. P. C. Stemann og nogle andre Høje Herrer.

Som fra et Medlem af Universitetsdireksjonen henhørte egentlig
Dr. Theol. Mynsters Breve herhid, men da de ere sä talrige,

vigtige og forskjelligartede, gjøre de rigtigere for sig Begyndelsen

i næste, eller fjerde, egentligHoved=Kapitlet i Bogen.



Forord. Da jeg efter fire Ars Fraværelse kom hjem
i Foräret 1821, opfordredes jeg strax unisono til at søge et
Lektorat ved den Anstalt, som skulde oprettes i Sorø; min ældste

Barndomsbekjendt, Skole= og Universitets =Ven, H. N. Clausen
begyndte, og I. Deichmann, Sibbern, Biskop Münter, Nyerup,
Heg. Lindencrone sen., Waage, Pastor Holm, Fogtmann og Fl.
fulgte i fä Dage efter. Det var jo en højst behagelig Mod¬
tagelse, og jeg skrev efter Rädene, Ansøgning om en Lærerpost i
Filosofi eller Tydsk. Mine Besøg hos Kollegieherrerne har jeg
fortalt om i Krit. Bdr. Kirk. Afd. S. XXIX—XXXIV; men
min Avdients hos Hs. M. Kongen bør her beskrives udførligt.
Da jeg var indladt og begyndte at sige, jeg var den ældste Søn

afBiskop Hjort, som ved et Ophold i Udlandet i fire Ar havde

søgt at .... afbrød Kongen mig: Der var en Søn af B—
H—,som for nogle Ar siden blev „dømt“ her ved Retterne,
det var dog vel ikke Dem? — Jo, Deres Maj., det var netop

mig; men jeg mä allerunderdanigst tillade mig at gjøre opmærk¬
som pä, at jeg dog blot mulkteredes og kun tildels, ell. i
somme Henseender, hvorimod jeg i andre ikke blot ikke dømtes
men der endog negtedes min Modstander Mortifikasjon af mine

— Det kan jeg ikke huske! — Her, for D. Maj., vildeOrd.

—jeg jo umneligen i mit Referat kunne afvige fra det Rigtige.
Hvad var da det for Pästande? — Jeg nævnede dem nu

kort men tydeligt, f. Ex. det literære Bedrageri, den pätagne
Fædrelandskjærlighed, ic. - Da udbrød Kongen: det var jo
uforskammet af Dem at sige sädan noget om en Mand som
Justitsräd Baggesen, og endnu mere uforskammet at repetere det
her for mig! (Dette var sä urigtigt, at jeg ikke tabte Fat¬
ningen.) — Deres Maj. tilgive allernädigst, at Deres positive
Spørgsmäl om disse Poster troede jeg ikke at kunne besvare ander¬
ledes end ved at nævne dem; det smerter mig dybt at have vakt
Deres Uvilje*) ved mit Svar. - Der indtraf nu en pinlig

*) De burde have sagt „Unäde“ bemærkede en Hofkyndig, da jeg for¬
talte ham Avdientsens Tildragelser.

5
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Pavse pä hele 2 el. 3 Minutter hvor jeg kun ventilerede, om
Tavsheden vel kunde betyde, at jeg skulde gä min Vej. Endelig
brød Kongen den og sagde, noget vred endnu, men kjendelig mil¬
dere: Nä, hvad vil De mig da nu? — (Ja, tænkte jeg ved
mig selv, nu kommer Humlen, sal Per Brask! men havde jeg
været koldblodigere, sä havde jeg vel tænkt: Bagefter kommer

Øll Thi Majestæten vandt intet ved denne taktiske Ven¬tyndt

Jeg svarede: Jo, jeg ønsker allerunderdanigst at meddele,ding.)

at jeg pä den Rejse har stræbt at habilitere mig (det var den¬
gang Livordet) til D. Majestæts Tjeneste, og at jeg vilde udbede
mig Tilladelse til at søge om en Plads ved det ny Akademi,
som oprettes i Sorø. — (Efter lidt Tavshed.) Ja, nu kan

De give en Ansøgning ind (og sä bukkede han).
Sädan Skjærsild, kunde man tro, havde været nok denne

Gang for en i Sligt uerfaren Mand; men der kom mere til,
og det Værre. Ligeoverfor Kongen var det jo let ikke at forløbe
sig ved den uendelige Afstand; men hos en Ligemand kunde det
blive vanskeligere. Dog sattes jeg ogsä pä den Prøve med.

Man vil mindes, at udenfor For=Gemakket til Hs. Maj.
Kongen, hvor de Avdientssøgende samles, var det store Lakejgemak,
og derudenfor igjen den nederste Repos pä Hovedtrappen, hvor
Hestgarden, sex Mand og en Fører, stod opstillet. Da jeg ved

Bortgangen nu kom herud, satte jeg min Hat pä. Der räbtes
da hohdennsh (hvilket jeg senere fik forklaret som: Hatten af!),
men det skede med sä tykt og dybt et Mæle af en gammel norsk
Vagtmester, at jeg uden at tænke pä at røre min Hat, kun
trädte hen i Retning af ham med det Spørgsmäl: Er det mäske
mig, De vil noget? Men istedenfor at gjentage sit Räb, hviss
Mening jeg ikke anede, smak han Hatten af Hovedet pä mig, 7a

ud¬den rullede langt hen ad Trappen. Er De rent forstyrret,

brød jeg, den Grovhed anklager jeg Dem for, og gik ind til den
vagthavende Officer nede i Porten. Men her viste det sig, at
dennes Herredømme kun gik over Fodgarden, og netop näede til
den Dør ved Enden af Trappen, hvor jeg var bleven fornærmet.
Meget høfligen hørte han min Klage (han hed nok Kirchhoff),
kaldte en Gefreiter ind og sagde: lad strax den Mand ved
Døren afløsel Jeg oplyste da, at det var en af den gule Garde,
pä den anden Side af Døren: — Ah, sä mä de over pä Sø¬
kadetakademiet, der boer Kmjunker Bjerregaard. Men ham traf
eg ikke, og gik da noget fortrædelig hjem, for opad Dagen at
høre Räd hos min sande Velynder Kammerherre Joh. Heger¬
mann=Lindencrone. Han sagde: det bør ikke täles, og gav sin
Forskrift. Men inden jeg fik denne fulgt, kom der Ende pä
Sagen. Snakkehovedet Provst Gutfeldt, som færdedes altid med
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Kongens Adjudanter, hørte, hvad der rygtedes, og sendte Bud til

min Ven Pastor A. K. Holm, at han skulde sende mig næste
Dag til Frants Bülow, Kongens Fortrolige. Denne vilde nu
endelig vide, hvad jeg egentlig havde gjort; men jeg havde jo
Intet gjort. Besked fik jeg derfor ikke; men Meningen lod til
at være: Et Uheld af den Art skulde jeg ikke være sä utilfreds

over. Og det kan vel ogsä være, at Fred. VI's Lyst til den
„Nädes=Handling“, 6 Ar efter at stä Fadder til min Søn, der
efter ham opkaldtes Frederik, for endel vaktes herved.)

Paa denne Directions allerunderdanigste Forestilling har

det behaget Hans Majestæt Kongen under 23de f. M. aller¬

naadigst at beskikke Dem til Lector ved Sørøe Academie i det
tydske Sprog og Litteratur med Forpligtelse tillige i

fornødent Tilfælde at overtage andet Fag ved Aca¬

demiett) samt en saadan Deel af Underviisningen i Sko¬

lens høiere Classer, som nærmere maatte bestemmes. I denne

Egenskab er Dem allernaadigst tillagt en fast aarlig Gage af

800 Rbd. Sølv, uden al Afkortning, af Sorøe Academies

Kasse fra 1ste Sept. d. A. af at regne, foruden fri Bolig for

Familie, samt visse Favne Brænde i den Qvantitet og paa
den Maade, som nærmere vil blive bestemt*). Hvad angaaer

Deres Anciennitet, da er denne af Hans Majestæt bestemt
saaledes, at De er den syvende i Ordenen blandt de ved

ovenmeldte Resolution udnævnte syv Lectorer, dog*) at de

Lectorer, der herefter maatte blive ansatte, forbeholdes den An¬
ciennitet, som Hans Majestæt ved deres Ansættelse aller¬

naadigst maatte tillægge dem. I det Directionen har den

Fornøielse at tilmelde Dem denne allerhøieste Resolution, for¬

venter den, at de indretter Dem til at kunne i det seneste

indtil Midten af næste Sept. Maaned indtræffe i Sorøe,

*) sä at det ikke over¬Dette Tillæg var mig bleven betroet iforvejen
hele Ubestemthed.sinraskede mig, som det ellers havde mättet i

*) Det blev 16 Favne, som helt opbrugtes, Familien voxede.da

*) Denne Härdhed udvistes dog ikke siden.
5*
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hvor De fra Maanedens Begyndelse vil forefinde Academiets

Director Tauber, som vil give Dem de nærmere Dem ved¬

kommende Anviisninger, saavel hvad Bolig angaaer, som i

andre Henseender.
Den herhos medfølgende Eedsformular vil Directionen

forvente med Deres Underskrift forsynet tilbage; hvorefter Deres
Bestalling vil herfra blive udleveret.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 3die Aug. 1822.

Engelstoft. Mynster.Malling. Rothe.

Kall.

Til

Hr. Lector P. Hiorth ved Sorøe Academie.

Anm. En nærmere Sandsynligheds=Fortolkning af den
ovennævnte Tillægs=Forpligtelse kunde jeg dog ikke fä. Blandt de
Mange, hvem Sagen af denne eller hin Grund interesserede,
blev det efterhänden en temmelig alm. Mening, at derved sigtedes

til en Part af de filosofiske Foredrag; Andre mente at vide, at
der tænktes pä Konsthistorie; et par Stykker, at det blot var en
fin Kam pä Nøglen for at fä Døren op for mig, da en Mening
Kollegiet stærkt havde holdt pä, at Tydsk blot, ligesom Engelsk,

skulde være Skolefag. Jeg selv, sjæleglad over en Virksomhed
og et Levebrød, gav mig Gud i Vold. — En Angst overkom mig
forresten snart. Da Interims=Skolen først i Okt. indviedes,
kaldte efter Talen Geh.=Räd Malling mig hen til sig med de
Ord: Hør, lille Hjort, De mä pä den lange Rejse have fäet
megen Øvelse i Fransk; Rothe forbliver et Arstid endnu i
Paris, sä kunde de nok læse for ham sä længe; i Begyndelsen
er der jo ikke sä meget at bestille herude. Jeg gjøs ved Tanken
om, at Bestallingen vel kunde have været päberäbt, forundredes
noget over modum procedendi, og bukkede derpä dybt, da jeg
i Øjeblikket ingen Ord kunde finde for min ivrigste Tanke. Men

siden fandt jeg tilstrækkelige. (Sml. forresten Krit. Bdr. Kirk.
Afd. S. XXXI.)

Da der om Aftenen holdtes Lærermøde, bemærkede jeg, at
Discipelmassen, som her pludselig var bragt sammen, var sä
blandet, at der først en Stund mätte høvles, førend der begyndtes

pä Polering; jeg mätte derfor langt hellere ønske at høvle pä
egne Vegne end for en Kollega, hvorfor jeg tillod mig at foreslä,
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at Adjunkt Wilster, hvem Fransk ligesom og Tydsk var tildelt i
de lavere Klasser, ogsä overtog det Fag i Rothes Klasse: sä vilde
jeg læse sä meget Tydsk i de lavere Klasser, som man vilde have.
Mit Forslag billigedes af Direktor, jeg kom til at arbejde for
mig selv, og Angesten for Bestallingen vendte ikke mer tilbage.

Til

Hr. Lector Hiort.
Sorøe d. 20 Octbr. 1822.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde

Skoler har i det mig under 12te denne Maaned communi¬

cerede Interims=Reglement f. den indvortes Orden ved Aca¬

demiet i Sorøe bestemt, at nogie Timer hver Søndag Efter¬

middag af Lectorerne i de levende Iprog skulle anvendes til
Taleøvelser i Tydsk og Fransk med dem af Eleverne, der ere

komne saa vidt, at de med Nytte deri kunne deeltage, hvilke
Timer i den for Vintersemestret autoriserede Lectionstabel ere

bestemte fra 3 til 5 Eftermiddag. Hr. Lectoren vilde derfor

rette sin Leilighed efter, fra førstkommende Søndag af, at
overtage bemeldte Conversationsøvelser i det tydske Sprog, der

kan foretages efter Veirligets Beskaffenhed, enten i Forsam¬

lingssalen eller paa Spadseregange og Excursioner*). Naar
Adjunct Wilster hertil indtræffer, skal denne Gjenstand vorde

foretagen i en speciel Lærerconference, for at faste Bestem¬

melser derom for Fremtiden kunne gives.

Tanber.

Sorøe d. 20de Octb. 1822.

Til Gjensvar paa Hr. Lectorens Skrivelse af Dags Dato

betræffende Fritagelse fra de i den Kongelige Universitetdirec¬

tions Reglement for den indvortes Orden ved Sorøe Academie

samt den af samme autoriserede Lectionstabel for indeværende

Vintersemester bestemte Taleøvelser i det tydske Sprog med de

*) herimod remonstrerede jeg ærbødigst med stærke Grunde; men be¬
gyndte naturligvis Øvelserne alligevel strax.
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af Eleverne, som deri med Nytte kunne deeltage, har jeg den

Ære at melde: At ligesom jeg isærdeleshed anseer det for

skadeligt for de i Hertugdømmene fødte og opdragne Elever,
om de af Mangel paa Øvelse skulde tabe den alt erhvervede

Færdighed i det tydske Sprog, saa staaer det ialmindelighed

ikke i min Magt, uden høiere Ordre, at dispensere Deres Vel¬

ædelhed fra nogensomhelst af de Dem i Lectionstabellen til¬

deelte *) Underviisningstimer.
Tauber.

Anm. En styg Brevvexling af sädan Art opstod ganske
natulig allerede i det nye Akademis allerførste Leve=Mäned imellem

Direktor og mig, da bäde vore Hensigter sävelsom vore Grund¬
sætninger vare sä yderst forskjellige. Der var kun en eneste Elev,
H. Malling, Søn af Toldinspektøren i Langenfelde ved Altona,
der var Broder til Gehejmeräd Malling, som kunde tale Tydsk;
men jeg tillod mig at indvende, at Frihed for regelmæssig Un¬
dervisning om Søndag=Eftermiddag syntes at mätte tilkomme
Disciplene, og forsävidt ogsä de Lærere, som ikke boede sammen
med dem at 1 Discipel kunde jeg yderst vanskelig ihele 2
Timer, især när det i Regnvejr skulde ske i Lovsangssalen, hvor
der fremsattes 2 Stole til mig og Drengen at sidde pä som to
Fugle pä deres Pinde, beskjæftige med Samtale, hvortil Stof i

hans unge Alder og i den lille By snart vilde savnes. Efter
nogle uheldige Forsøg, som den satiriske Wilster, da han kom,
med sit store praktiske Blik hjalp Disciplen, der var en fiffig
Knegt, til at le ad, bortfaldt ogsä Bestemmelsen i det snart efter

udstedte faste Reglement. - Siden, da Skolens øverste Klasse og
Akademiet selv kom i Gang, drev jeg naturligvis Tale og Ex¬
temporaløvelser med stor Iver. Endnu i 1853, i Skolelærer¬
forsaml. i Brunsvig, fandt min Forklaring af sädanne Øvelser
afgjort Bifald, som Tænke=Øvelser pä Tydsk.

Men den Grund=Differents imellem T— og mig vedlige¬
holdt sig den hele Tid, som vi tjente sammen, og brød oftere ud;

dette generede Universitetsdireksjonen adskilligt. Jeg lukkede sä¬
—mænd oftere Øjet til for at undgä Splid; men som Wilster

1) Denne „Tildeling“ var dog skeet uden mindsteForhandling med mig
jeg ikke forlangt per¬eller Forespørgsel hos mig. Desuden havde
selve Foranstaltningenssonlig Dispensasjon, men betvivlede objektivt

pædagogiske Hensigtsmæssighed.
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sagde — Tauber havde et Falkeblik til at opdage hver Lejlighed,
hvor der kunde begäes en Fadæse. Men begikkes den sä, da slog

den pä mig som Knevelen pä en Klokke*).

Sorøe d. 10 Junii 1823.

At jeg for Deres private Beqvemmeligheds Skyld ei kan
dispensere Hr. Lectoren for en Embedspligt, som De har til¬

fælles med alle Deres Colleger, behøver ingen videre Oplys¬

ning. Jeg tilføier derfor allene til Gjensvar paa Deres
Skrivelse af Dags Dato, at Deres Nærværelse ved Elevernes

Morgenforsamling, paa den Dag, De har jour*), af mig for¬

ventes, fremtidigen som hidtil, at ville finde Sted, som et
Bidrag fra Deres Side til „at Alt holdes i Orden og god

—

Skik“ (Regl. § 7) og som en Anordning fra min Side, hvor¬

til jeg er berettiget, som den „der har øverste Bestyrelse her

paa Stedet“ (§ 6), til hvilken Anordnings Efterkommelse De

ydermere tilpligtes ved det Forhold til mig, som Director, som

i den Dem allernaadigst forundte Bestalling er udtrykt.

Tauber.

Anm. T—s uheldige Opfindsomhed bragte snart en anden

Strid i Gang. Iblandt de smukke Bestemmelser for Sorø
Akademi af 1822 var den at en af Lektorerne, som jo vare
bäde Akademiets og Skolens Lærere daglig mødte ved Elevernes
Middagsbord; dette foranledigede siden, at man „vedtog den
Regel“, at den samme ogsä mødte ved Elevernes Lovsang, när

de vare opstäede. Men til den Forretning, som til al Opdragelse,
boede jo forresten 3 Adjunkter i Hus med dem. Sä fandt T—

pä, uden nogen Vedtægt, at kalde dette „at have jour“ og at be¬
stemme, at den Lektor skulde være en Slags Dag=Inspektør og
ligesom repræsentere ham. Et par Vigtigmagere mødte ogsä,
lode Eleverne forevise Ordningen i deres Skabe og Skuffer, ic. ic.

*) sml. nedenfor, i 4de Kap., tvende Breve fra Biskop Mynster af 30.
Oktbr. og 11. Nov. 1822.

*) T— vilde hver Dag som en kommanderende General have en Lektor
til sin Adjudant; det var Finessen; derfor udfandt han denne Frase,
og vilde skabe efterhänden en tilsvarende Morgen=Forretning for hver
af os fra Kl. 4l4 om Sommeren, 5ºla om Vinteren.
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Men da vi allerede havde Trin og Forskjel nok i Stiftelsen, sä
udførte jeg ingensinde et sädant Hverv, og det sämeget min¬
dre, som de udmærket flinke Adjunkter pä Stiftelsen Lütken

Wilster, Daugaard, fandt sig generede og krænkede af disse
Lektor=Visiteringer. T— sä skjævt til mig; men Fogtmann af¬
skyede dem ogfä. Siden klagede Adjunkterne formelig over Betyn¬

—gelsen og Skaden derved, og de ophævedes ogsä af Regjeringen.
Men hine sä tidlige Udvandringer til Lovsangen, om Vinteren
i Mulm og Mørke og Sne, forstyrrede de rolige Morgenstudier,
og da de ikke var Lovbestemmelse men kun Vedtægt, fä undslog
jeg mig sidenhen ogsä for dem. Men jeg begik derhos den
Feil, ikke blot at debattere Sagen med Direktor, men at udføre

mit Ønske og strax udeblive, hvorfor jeg fik den efterstäende offi¬
cielle Formaning af Direksjonen; men da jeg tillige sä deri et
Vink om, at Bestemmelsen længere hen vilde blive aldeles hævet
(se „sä længe“), sä begreb jeg, at jeg i Realiteten var pä den

rette Vej, og kun ved Naivetet skaffede T— en midlertidig Over¬
vægt, men Kolleger en billig Lettelse. Da siden sä Meget slap¬
pedes mødte Ingen akkuratere ved Elevernes Bord, hvilket var*
mig en ren Adspredelse, end netop jeg.

Det har været Directionen uventet og ubehageligt, af den

Brevvexling, som har fundet Sted mellem Dem og Director

Tauber, og som Directoren hertil har indsendt, at erfare, at

De har anseet Dem berettiget til at unddrage Dem fra den

efter hans Forslag med Hensyn til god Ordens Fremme af

Lectorerne vedtagne Regel, at disse skifteviis skulde være til¬
stæde ved Elevernes Morgenlovsang. Directionen forventer, at

De uvægerlig vedbliver at møde ved Morgen=Lovsangen efter

den vedtagne Bestemmelse, saa længe samme ikke paa be¬

hørig Maade er ophævet*).
Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler

28. Juni 1823.d.

(Underskrifterne som ovenfor pä S. 68.)

Efterat Directionen havde med sin Anbefaling tilstillet det

Kongelige danske Cancellie Deres ved Skrivelse af 24de August

1) men det blev den sä kort efter pä behørigste Mäde.
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d. A. hertil indsendte Ansøgning om at de Skrifter de herefter

maatte udgive, maatte fritages for den særdeles Censur, som

de ifølge Forordningen af 27de September 1799 § 20 skulde

være underkastede, har bemeldte Collegium underrettet Direc¬

tionen om, at det allerunderdanigst har foredraget Hans Maje¬
stæt Kongen bemeldte Deres Ansøgning, og at det derpaa har

behaget Allerhøistsamme under 23de f. M. allernaadigst at

resolvere saaledes: „Vi ville allernaadigst have Lector Hjort

ved Sorøe Academie fritaget fra den specielle Censur, som

han i Anledning af den ham under 28de Mai 1818 over¬
gangne Landsoverrets= samt Hof= og Stadsretsdom er under¬

kastet ifølge Forordningen af 27de September 1799 § 20“2)

Denne allerhøieste Resolution communiceres Dem herved

til behagelig Underretning.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler

d. 6te November 1824.

(Underskrifterne som ovenfor.)

I Anledning af Hr. Lectorens Skrivelser af 30te Septbr.
og 11te samt 26de Octbr. d. A., og efter at have indhentet

Director Taubers Erklæring, undlader Directionen ikke herved

at tilmelde, at Den under Dags Dato har tilskrevet Director

Tauber, at, ligesom Lærerforsamlingernes Natur medfører at
Lærerne der personligen indfinde sig, og dette ogsaa ved Reg¬

lement I § 40 navnligen er gjort samtlige Lectorer til Pligt,

saaledes kan § 3 i Reglementet 1 ikke forstaaes derhen, at

Director paa Grund af samme skulde være beføiet til,
naar de øvrige Lectorer af ham indbydes til ordentlig eller

*) Den gammeldags Bestemmelse fra 1799 om sädan Censur, en natur¬
lig Afføding af Universitetets ældre Forpligtelse til at give sit
Imprimatur, trykkede mig kun säre lidet, og jeg undertrykkede med
Møje Smilet, da En af Kanselliherrerne ganske oprigtig gratulerede
mig til dette Sagens Udfald. Men da jeg nu tænkte pä at udgive
Skrifter igjen, rädede Deichmann (Gyld. Bogh.'s Ejer) mig til at søge

Dispensasjonen, skjønt jeg mente, at et „Maae trykkes“ havde tagen
sig ret morsomt ud midt pä min Tydske Grammatiks 1ste Titelblad.
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overordentlig Lærerforsamling, da at forbigaae nogen enkelt

af dem og indskrænke sig til, fra denne at indhente skriftlig
Betænkning, men at det derimod vil staae Director frit for,

saafremt han under et Lærermøde maatte ansee sig paa Embeds¬

vegne fornærmet af nogen af de deri Deeltagende, da at hen¬

vende sig til denne Direction med sin Klage til nærmere

Afgjørelse.

Hvad angaaer det, som af Dem er bemærket angaaende

Misbrug i Henseende til visse Bøgers Udlaan til Disciplene

fra Bibliotheket, da vil alt det Fornødne vorde bestemt i det
nye Reglement for Bøgers Udlaan m. v., som nu er under

Omhandling.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler
3die Nov. 1827d.

(Underskrifterne som ovenfor.)

Anm. Denne Sag kom säledes: I September 1826 flyttede vi
ind i den store nye Bygning, som päbegyndtes i Foräret 23;
jeg havde den Morskab at holde den første Forelæsning der.
Fra nu af tiltoge Fejlgrebene, da langt mere skulde varetages af
den stakkels Tauber; jeg vedblev at bemærke og foreslä ifølge
pædagogisk Drift og Pligt, men jeg var gäen fremad i Indsigt
og Øvelse. Iblandt meget Andet indtraf Følgende. Biblio¬
tekstilsynets Ordning udsattes utilgivelig: man traf ofte kun
Buddet, en ældgammel Bogbinder i Kjøbsteden, som Udläner, og
ofte kun dennes Svigersøn, halv Bogbindersvend halv Skriver
hos T—, Deraf fulgte ny Uordener; bl. A. kom endog Elever
af Skolen, hentede en Stige og toge sig selv Bøger til
Läns; istedenfor Bevis gave de undertiden Hr. Kjølbye, sä hed
den forresten skikkelige Fyr, et Nik til Farvel. Herover begyndte
jeg et klagende Forslag i Sept. Mäneds Lærermøde 1827, hvor¬

over T— tabte Tälmodigheden, og hvad værre var, contenance’n.
„De er ogsä altid“, räbte han ic.; „jeg exkluderer Dem herved
for Fremtiden fra Lærermøderne, for vi kunne ikke fäledes bestandig
lade os forstyrre.“ Strax rejste jeg mig da op, gik til Vinduet,
hvor min Hat stod og bortfjernede mig med de Ord: Sä er det
vel bedst, at jeg ogsä gär bort idag. Posten var endnu ikke
gäen til Kbhavn, sä at jeg strax samme Eftermiddag kunde af¬
ende det af Kollegiet i Ovenstäende nævnte Brev af 30te s. M.
Resultatet blev det sædvanlige; men denne Gang fik T— ikke
engang mindste formelle Oplysning og tabte realiter hele Slaget.
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Da Lærerne trädte ind til næste Lærermødes Afholdelse, sad den
Exkluderede pä sin Plads igjen til Kujonernes store Forundring
og de Andres høfligste Hilsen.

Det kan ikke negtes, at Skjæbnen virkelig ikke sjælden „for¬
styrrede“ Tauber med min Person — men hvis var Skylden“
Da f. Ex. Tagværket pä den nye Bygning var rejst og Tøm¬
merpolereren fik Lov til efter gammel Skik at presentere Direktor

en Pind med en blä Sløjfe som denne under Skäler og Hurra
kulde slä ind øverst i Gavlen, mente Svendene, at de mätte

have et par Lærere med; de løb Byen rundt, men kunde slet
ingen opdrive uden — mig. Der pä Toppen vare da T— og
jeg meget fidele, som ikke sjælden ellers, men det var ham dog en
ordve — cogur, at just jeg ene kom med. —Da En engane
skulde vælges til at udjævne en Sag med Geh.=Räd Stemann
under en opstäet Utilfredshed, opfordrede Lærerne uden videre mig

til at gä til ham. - Da en Læsesal indrettedes med Aviser ic
valgte man mig til Bestyrer, jeg troer i 15 Ar, og lign. - Det
anede T—, allerede før han ankom til sin Direktorpost i 1822
thi han sagde i Kbhavn, uden at betænke, at en tilstedeværende

Ven af mig ogsä kunde have Øren at høre med da man lyk¬
ønskede ham: „Ja, när nu blot ikke denne unge Forf. til de
12 §s var bleven ansat derude; hvem ved, hvordan det vil gä
med ham d“ Rimeligvis forledede denne Frygt ham til mer
end en Utidighed imod mig. — Man har siden spurgt: Hvor¬
dan kom ogsä T—, som de sä snart igjen coute qui coute mätte

skille sig ved, ind i den Post? Jeg skal i Pædagogikens Inter¬
esse meddele, hvad jeg ved derom.

Man henvendte sig først til Rahbek Peter Erasmus og
Thorlacius om at overtage den nye Anstalts nærmeste Røgt og

Pleje, men de turde eller vilde ikke. Sä opfordredes offentlig

til at søge Posten, og der meldte sig da 1, siger En, nemlig den
unge Rektor i Kolding, Erik Gjørup Tauber, Søn af den be¬
rømte Henrik Tauber, Rektor i Odense og Roeskilde. Han havde
ved Flinkhed som Kandidat og senere ved adskillig Korrespondents
vunden den i sin Tid sä formäende Moldenhawer for sig, og
skaffet sig en Extra=Indtægt (jeg tror 200 Rdlr.) som designeret
til et teologisk Professorat. Synderlig bevendt var det nok ellers

ikke med hans Religionsindsigt; en Gang f. Ex., da han til en
af sine Fester vilde overtale mig, „som sagde sä meget muntert“
til efter de Wilsterske at skrive en Holbergsk Vise kom han til
at yttre: „Dette Sværmeri som høres ved alle Grave, men som
jeg nu ikke kan tro pä, at vi sees igjen.“ Denne Ene valgte
man sä ursus necessitate, hvilke Ord han selv i distraction kom

til at udtale engang pä fjerde Klasses Kateder,
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Hr. Lektoren har feilet i den Formening, at De kunde

nægte skriftligen at meddele Director Tauber paa hans Op¬

fordring det Forslag angaaende visse Forandringer i Elevernes
og de Skolesøgendes Læse= og Fritid, som De for ham havde

anmeldt at ville fremkomme med i en Lærerforsamling, uden

hvilken Meddelelse han ei heller vilde være noksom sat istand

til forud at indhente de fornødne Oplysninger i Henhold til

Reglementet for Bestyrelsen og Underviisningen i Almindelig¬

hed ved Sorøe Academie § 43. Men da De nu hertil di¬

recte har indsendt bemeldte Forslag, saa har Man under Dags

Dato tilstillet Director Tauber samme, og til ham over¬

ladt at foranledige Sagens nærmere Overveielse i Lærer¬
møde *).

Dette meddeles herved tjenstlig i Anledning af Deres Skri¬

velser af 7de og 30te f. M.
Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler

d. 8. Juni 1830.

(Underskrifterne som ovenfor; men Malling var død i 1829.)

Directionen for Fonden ad usus publicos undlader ikke,

i Anledning af Deres under 3die f. M. indgivne allerunder¬
danigste Andragende om en Understøttelse af Fonden til Ud¬

arbeidelsen af et Tydsk Lexicon, herved at tilkjendegive Dem,

at man ikke kan tillade sig allerunderdanigst at foredrage Hans
Majestæt dette Andragende, da der af Fonden nylig er tilstaaet

en Understøttelse til en anden Videnskabsmand i samme Øie¬

med*).

Directionen for Fonden 2d usus publicos, d. 24de Decbr. 1832.

A. W. Moltke.Møsting.

Collin.

*)Det var jo blot denne fælles Overvejelses Forhindring, jeg havde
til Formäl igjen at forhindre. Ligesom i de forrige Tilfælde op¬
fyldte Skjæbnen mit Ønske, medens den, som man siger, smurte
T— om Munden med en tom Oprejsning.

*)Se ogsä herom i Biskop Mynsters Brev af 22. Oktbr. 1832. Men
dette Lexikon udkom aldrig.
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(Nu følge 13 Privat=Skrivelser fra forskjellige Direksjons¬
Herrer. — I. Ved Formen ere disse Breve altsä langt vigtigere
end ved Indholdet.)

Kjøbenhavn d. 18. Oct. 1823.

Jeg har havt den Fornøjelse at modtage Hr. Lectorens

Johann Scotus Erigena. - Den er mig saa meget mere kiær

som jeg har den fra Deres egen Haand. Endnu har jeg ikke
kunnet have Tid til at giøre mig den nøjagtigen bekiendt, da

jeg siden jeg kom ind fra Landet har havt en Deel Forretnin¬

ger. Det skal skee med det Allerførste. Imidlertid takker jeg

Dem for den Opmærksomhed De har viist mig ved at tilstille

mig den, og er med Høiagtelse
Deres

tiensthengivne Tiener

G. Malling.

Kjøbenhavn d. 27. Sept. 1823.

Fra den Gyldendalske Boglade er mig idag tilstillet det

mig af Deres Velb. tiltænkte Exemplar af Deres: Joh. Sco¬
tus Erigena. Jeg bevidner Dem min Tak for Deres ven¬

skabelige Opmærksomhed, ligesom ogsaa foreløbigen for den For¬

nøielse, som jeg er vis paa, at Læsningen af dette Deres vi¬
skabelige Arbeide vil forskaffe mig. Jeg forbliver med Høi¬

Deresagtelse

ærbød. og hengivne

Engelstoft.
Til S. T.

Hr. Lector Hiort i Sorøe.

Kiøb. d. 21. Jan. 1824.

det mig tilstillede Ex¬Jeg takker Deres Velbyrdighed for

emplar af Deres tydske Grammatik, saavelsom for Deres

ærede Skrivelse af 17 d. M. Saavidtjeg kan dømme, har

Deres t. Grammatik betydelige Fortrin for de hidtil brugte,

blandt andre ogsaa dette, at den holder Skridt med Sprogets

nyere Uddannelse. De har aldeles Ret i at betragte (p. VIII.)
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den sunde Logik som den eneste sande Grundtypus for al Gram¬

matik, og forlange, at den skal overalt, saavidt mueligt, komme

tilsyne. Fra denne Side behandlet, maa Underviisningen selv

blive desmere frugtbar, saaledes som den vist altid i Deres

Hænder vil være. Trykken kunde have været bedre; den Gyl¬
dendalske Boghandling pleier at sørge for en bedre ved sine

Forlagsartikler. — I alt Fald er dette Noget, der ei kan til¬

regnes Forfatteren. Deres Ansøgning er idag ved Skrivelse
fra Universit. Directionen tilstillet Direct. for Fonden ad usus

publicos. Jeg troer, at i dette Tilfælde privat Anbefaling

maatte giøre det Meste, og mit Raad skulde derfor være, at
De skaffer Dem nogle formaaende Venners Recommendation

til sidstnævnte Direction, og især til Etatsr. Collin. Jeg veed
ikke, hvorvidt min personlige heri kunde formaae noget, men

jeg skal i alt Fald giøre mig en Fornøielse af at tale til

Collin derom og søge at interessere ham for Deres Andragende.
Det lader sig let begribe, at Deres nuværende Levebrød, skjønt

i Stand til at give Dem Udkomme, dog ikke kan afgive noget

Overskud til Afbetaling af Gjæld eller Forskud*).
Med Høiagtelse forbliver jeg

Deres Velbyrd.P. S. Directionens Brev til Di¬

hengivnerector T. angaaende Indførelsen

af Deres tydske Grammatik i S. Engelstoft.

Skole afgaaer idag.

Kjøbh. d. 27. April 1826.

Jeg takker Dem, høistærede Hr. Lector, for det Exemplar

af Deres nye Skrift om de høitydske Substantiver, som De
har været saa god at lade mig tilstille. Ligesom det bærer

Præg af et grundigt historisk Studium af Sproget og af den

Iagttagelsesaand, der er saa nødvendig en Betingelse for heldig

*) Da jeg ved privat Understøttelse havde uddannet mig under en
hvilket dengang ansüs ligesom en alm. lærdfirärig Udenlandsreise,

Attestatstagelse, søgte jeg om, at det Offentlige vilde overtage en ikke
betydelig Gjælds Afbetaling for mig i Udlandet.
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Sprogforskning, saaledes er det en ny Borgen for det Gavn,

De vil see Dem istand til at stifte i det Lærefag, der har et
af de meest uddannede Sprog og en af de meest udmærkede

Literaturer til Gjenstand. I samme Grad som en grundig

Sprogunderviisning er gaaet foran, i samme Grad vil den for
de Modnere bestemte Anførsel til nærmere Bekiendtskab med

den tydske Literaturs Mesterværker — navnlig dem fra det at¬

tende Aarhundredes sidste Halvdeel*) — bedre kunne opnaae sit
Øiemed. At ogsaa dette under Deres hensigtsmæssige Vei¬

ledning og agtværdige Iver for Deres Lærefag vil bevirkes,

derom er jeg ligesaa forvisset, som jeg dertil af Hjertet ønsker
Deres Bestræbelser det mueligste Held.

Med Høiagtelse forbliver jeg
Deres hengivne E.

Kiøbenh. d. 11. Nov. 1826.

Jeg bevidner Dem, høistærede Hr. Lector, min Tak for

det Exemplar af Deres Forsøg angaaende de tydske Conjuga¬

tioner, som De har været saa god at tilstille mig, ledsaget med

Deres behagelige Skrivelse af I. d. M. Med Fornøielse har

jeg læst de almindelige Bemærkninger, som De har forudskikket

S. 1—5, og med Interesse fulgt den Anvendelse, som De i

det Følgende har giort af de deri opstillede Principer. Uden
at tilegne mig nogen betydende Stemme i den egentlige Form¬

lære, erkiender jeg med Dem den alt for almindelige Feil ved

Grammatiker, at de glemme og tilsidesætte det, som er det

allervigtigste, Sprogenes egen indre, af deres eiendommelige

Liv udspringende Organismus og Retning, saa at de ofte ikke

ere andet end disse Sprogs Liigklæde eller etslags Forstening

deraf. Sprogene kunde meget vel ogsaa i Underviisningen
være, hvad de ere i deres Natur, Liv af Liv, istedet for at

blive Død af Død, hvortil Grammatikerne saa ofte giøre dem.

*) Jeg forstod nok, hvorledes Engelstoft, af sand Embedsiver og person¬
lig Velvilje, häbede at frelse mig fra det 19. Arh.s tydsk=filosofiske
Besmittelse.
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Dertil hører Historie, Logik og en ved curforisk Læsning er¬
hvervet Tact for Sprogets Aand; det er hos Lærerne*), at

disse bør findes, og de korteste Grammatiker ere da de bedste.

Det har været mig kiært at see, at De ved Deres ommeldte

Skrift har giort opmærksom paa Noget, der ikke mindre i pæ¬

dagogisk Henseende end fra Sprogenes egen Interesse fortiener
at agtes paa og at benyttes practisk.

Naar Reglementerne, paa hvilke der arbeides, ere fuld¬

endte, saa vil ogsaa Bestemmelserne angaaende det academiske

Raad blive redigerede. Men maaskee giør man sig i Sorøe

andre Forestillinger om dette Raads Functioner, end dets Hen¬

sigt medfører. Det er nemlig ikkun Disciplinar*) Sager,
som derunder komme til at henhøre, og som der skulle afgjø¬

res og paakiendes. Alt Andet vil henhøre under de sædvanlige

Lærer=Forsamlinger. Jeg forbliver med Høiagtelse Deres Vel¬

byrdigheds

ærbødige og hengivne E.

Anm. Det Sidste blev dog ikke Tilfældet! Thi det Akade¬

miske Reglement, som udstedtes 1827, bestemte, at alle Sager i de

særeg ne Akad. L.=Fors. skulde afgjøres af de fleste Stemmer. Det

ikkerlig Angst for Taubers Malkonduite, som fremkaldte dennevar

store Forandring sä fä Mäneder efter dette Brevs Afsendelse.
Dek indtraf da denne højst mærkelige Sene. Den mage¬

lige Tauber havde ikke engang gjennemlæst det særegne Akademiske
Reglement! I det første Akad. Møde var han og en anden stærkt

imod de Flestes Mening. Estrup sagde da: Vi komme vist til
at stemme om det. — Nej Tak, sagde T., det vilde jeg äbenbar
komme tilkort ved; jeg kan umueligen give efter. Den milde
Estrup tav forlegen; men Fogtmann viste nu T— Stedet om „Af¬
gjørelse ved Majoritet“ i det ny Regl.; da blev han bleg, sprang

op og gik forvirret frem og tilbage pä Gulvet. Overraskelsen
Endelig sagde En: men vi mä doghavde gjort ham mälløs.

fortsætte, Hr. Etatsräd! Hertil svarede Stakkelen da: „Vær sä
god, mine Herrer! Jeg seer jo, at jeg kun skal have ½1 Stemme;
om den kommer med eller ikke, gjør jo Intet til Sagen. Værsgo !“

*) udhævede af Engelstoft selv.
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— Endelig satte han sig nedslagen ned igjen, og der stemtes.
Se, säledes begyndte den Særegne Akademiske Anstalts Bestyrelse !

Kjøb. d. 3. Nov. 27.

Jeg lader, Høistærede, medfølge dette Par Ord, for

efter Tidens Korthed — at bevidne Dem min Tak for det mig

venskabeligen tilsendte Exemplar af den nye Udgave af Deres

tydske Grammatik, for hvilken Intet kan være mere anbefalende
end i saa kort en Tid at have oplevet Trangen til et nyt Op¬

lag. Dette Arbeide forener sig med det af Dem nyligen over

det latinske Sprog udgivne for at documentere hos Forfatteren
et fortrinligt Kald til den dybere Indtrængen i Sprogene, som

hos den historisk=forskende Tænker bliver til Sprog=Philoso¬

phie, en væsentlig Deel af Philosophie i Almindelighed og
—maaske — den rette Vei og Indgang til den Philosophie,

hvis Udbytte er, ikke Tankens Nat i Sprogets Nat, men Tan¬

kens Lys i Sprogets Klarhed. Som den, der — paa Grund

af min Alder — har nogle Erfaringer forud, tør jeg spaae

Dem, at De paa den Vei vil høste langt rigere Frugt, end

De maaskee selv ved første Øiekast har troet, ei blot som Lærd

(hvilket ogsaa per se er Ære værdt), men ogsaa, og end mere,
som Tænker og Philosoph*). Drinking deep — sobers us.

Med Høiagtelse og behagelig Erindring af gamle acade¬
miske*) Forholde

Deres hengivne E.

Kjøb. d. 22. Jan. 1828.
Høistærede !

Formodentlig vil Etatsraad Tauber allerede have givet de

samtlige Hrr. Professorer Leilighed til at yttre Deres Mening

angaaende Reglerne for Hovedcharakterens Uddragelse ved exam.

philos., hvorom han for c. 8 Dage siden blev tilskreven at

*) er nogle ret nette Skoser for mine säkaldte mystiske Meninger om
Christendom i min Scotus Erigena, 1823, og om det Andeliges Væ¬
sen i Viljens Frihed, 1825.

*)I ældre Tid hed Universitetet sædvanligst „Akademiet“

6
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overlægge med dem. Til Veiledning bleve de Regler sendte, der
følges her, og for at Udtrykket „i Analogie med ex. art.“ ikke

skulde misforstaaes (hvorpaa Hr. Profess. i Deres behagelige

Skrivelse til mig af 2den Juledag henpegede — jeg beder und¬
skyldt dens sildige Besvarelse —), anledigede jeg, at det blev ud¬

trykkelig tilføiet, at ved denne examen den ene Rubrik ikke

skulde have mere Indflydelse end den anden. (Udtrykket „Ana¬

logie“ som for Kortheds Skyld blev brugt, var nærmest meent

som refererende sig til det større Antal af Rubriker i S.

end i K.) Hvad de for Hovedcharakterens Uddragelse ved eX.

art. bestemte Regler angaaer, da kan man ikke nægte, at, naar

de analyseres nøie, jo nogle Inconseqventser synes at vise sig;

men deels ere de maaskee uundgaaelige, naar man ikke vil sub¬

stituere Talværdier (hvilket har mange Betænkeligheder), deels

ere de i deres Virkning enten temmelig ligegyldige eller uskade¬

lige, eller vel endog snarere gavnlige end skadelige, hvilket er
ved Universitetet den Mening og Anskuelse, som hyldes af

Pluraliteten af Professorerne i det philosophiske Facultet (mig

inclus.) *)

De vil snart paa officiel Vei erfare den ubehagelige Ny¬

hed, at Directionen har seet sig nødt til, formelig at suspen¬

Fore¬dere Profess. Molbech i Sorøe; da han i Vinter ingen

For¬læsninger har at holde ved Academiet, saa behøves ingen

anstaltning i saa Henseende. Hans partes i Skolen skulle

„einstweilig“ forsynes ved Vicariering.

Jeg forbliver med Høiagtelse

Deres ærbød. heng. Engelstoft.

Kjøb., 28. Juni 1828.

Høistærede Hr. Professor !

Det gjorde mig ondt, at de skulde forgieves have uleiliget

Dem hen for at beære mig med Deres Besøg, medens jeg var

*) Dette Brev tør ikke forbigäs til Mandens Karakteristik. - Det Sper¬
rede er E.'s.
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i Sorøe, ligesom at jeg ei heller selv var saa heldig at træffe
Dem hjemme. Væsentlige Forandringer ved Professorboligerne,

saaledes som De nu eengang ere indrettede og afleverede, seer

Directionen sig ikke istand til at lade foretage; i mindre vig¬
tige Ting føier den gjerne Vedkommendes Ønsker. Som et

Beviis paa det Sidste ville Hr. Professoren derfor ansee, at

den har bevilget nogle af de Punkter, Deres Andragende gik

ud paa, uden at finde nogen Mangel paa Velvillie deri, at de

øvrige ikke have kunnet samtykkes. Paa Leilighederne i og ved

Professorboligerne kan der være nogen Forskjel; Deres er bedre
end Nogles, mindre god end Andres. Man tager det som det

falder; altid kan man være vel fornøiet med det, man har i

Besiddelse (Professorerne ved Universitetet maae anderledes tage

til Takke), og ved forefaldende Optioner immer:) have Adgang

til noget Bedre2).

Med Høiagtelse Hr. Professorens
ærbød. hengivne E.

Kjøb. d. 4. May 1830.

Høistærede Hr. Professor !

Jeg har forefundet det Andragende fra Dem, hvorom De

under 25. f. M. har tilskrevet mig. Eftergivelse af det endnu
Resterende af det gjorte Laan kan Directionen neppe andrage

paa. Det vilde være altfor betænkeligt i sine Følger, om det

endog ikke var usikkert i sit Udfald. Men maaskee kan den i

det Tilbud af nogle Værker, som De har giort Academiets

Bibliothek, finde et Middel til at facilitere Deres Ønske om

at blive lettet for Byrden af hiin Gjeld. Efter hvad af sag¬

kyndige og erfarne Bibliotheksmænd er opgivet, kunne disse

) ikke ualmindelig i den Tid; flere, især Fruentimmer, sagde ogsä:
„ømmer“2)
Kollegiet viste mig i Bygningssager unegtelig Gunst; det bør og vil

Spørgsmälet her galdt en Sag, hvorved jegjeg gjerne bekjende.

Interesse.fønskede et Princip stadfæstet, hvilket nu har tabt sin

6*
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Bøger*) anslaaes til et maximum af Auctionspris af c. 100 Rdlr.

eller Noget over. Da det er saadanne Ting, som Acad. Bib¬
liothek kunde ønske, saa mener jeg, at Directionen kan, uden

at komme i Modsigelse med sine Maximer, under Formen af

denne Acqvisition, være Dem behielpelig til, hvad enten ganske
eller for største Delen at faae Dem befriet fra den Gjeld, De

endnu har til Academiet og finder Dem trykket af. At det i

saa Henseende hverken mangler paa Directionens Velvillie imod

Dem i Almindelighed eller min Redebonhed i Særdeleshed,

kan jeg have den Fornøielse at forsikkre Dem.

Ærbødigst og hengiven E.

Kiøbenhavn d. 19de Jan. 1833.

Høistærede !

Jeg modtog Deres Brev af 14de dennes netop som jeg

underskrev det Directionens Brev, der indeholder Afgiørelse af
den omskrevne Gjenstand. Da denne Afgiørelse ikke synes

ganske at stemme med Deres Forlangende, saa har jeg troet

saa meget mere at burde underrette Dem om, at Anledningen

hertil ikke er nogen Uvillie fra Directionens Side til at op¬
fylde Deres Ønske; men kun, at, siden Laanet er Dem for¬

undt ved en Kongelig Resolution, der tillige udtrykkeligen

foreskriver Tilbagebetalings Terminerne og Summerne, saa tør
Directionen ikke paa egen Haand give Tilladelse til For¬

andring heri; men hertil vilde i al Fald udfordres en nye

Kongelig Resolution og altsaa forudgaaende Forestilling, hvilket

vel ikke for den liden Udsættelse, Høistærede attraaer, var værd,

eller, som jeg antog, maaskee af Dem ønskedes, derfor valgtes

den Maade, som blev fulgt, hvorved for det Første alt er i

Orden til næste Juniitermin; og naar den kommer, kan man

jo altid nærmere see til, hvad der bidere kunde være at ønske.

*) Nogle af mig fra Italien hjembragte sjældne Værker, som jeg nu
mätte opoffre for nærmere Behovs Skyld.
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For saa vidt jeg hertil kan bidrage, skulde det være mig en
særdeles Fornøielse.

Deres hengivne

(Sperret er Forf.'s) Hansen*).

Efter Martsdagene sagde H— engang til mig: Ja, hvad er
detsäd Før havde vi 1 Konge, under hvem vi Andre styrede;
nu har vi fäet 33 Smäkonger. - Da Martsministeriet faldt,
var han tilsagt til Referat; han indfandt sig, men der var hver¬
ken Bud eller Lysene tændte. Han tændte da selv, og gik op og ned

i den store Stue; da der ingen kom, sä han sig endelig om, og
opdagede nu, at Stolene langs med Væggen vendte Ryggen udad
og at noget lä bagved; tilsidst mærkede han, at det var Monrad

Han gjorde da Støj og fik endelig Ministeren pä Benene.selv.

Af deres mærkelige Samtale kan jeg kun anføre dette af Mon¬
rad: Nej, Hansen! Tal ikke säledes! Den, som engang har
magt Magtens Sødme, ved, at det ikke er säledes. —Men

jeg tør ikke forsømme at fremhæve, at Hansen aldrig har „ladet
mig mærke“ som Talemäden lyder, at jeg gramt havde oppone¬
ret imod ham i Literaturen, hvad Sorø Akademis Existents

angik, sävelsom an densteds. Dette mä jeg dybt ære.
Hansen har mättet være ret betydelig, forsävidtsom man be¬

tænker, hvor højt A. S. Ørsted, Mynster, o. lign. Mænd skattede
ham, hvilken Indflydelse han imod Fleres Forventning somme
Gange vidste at udøve, og hvor bange egentlig hans Overmand
Geh.=Räd Rothe i Grunden var for ham. Til at udføre var

han vist overordentlig duelig. Om Forsøg af ham pä Intriger,
Forfølgelse, o. lign. hørte man ikke tale. Da Geh.=Räd Rothe
efter Waages dødelige Afgang havde opnäet Christian VIII. 's Resolu¬

sjon for, at Sorø Akademi skulde bestä og kun modificeres i dets
Virksomhed, og Geh.=Räd Adler allerede i et Privatbrev havde
meldt denne store Nyhed ud til os, gik Hansen alligevel til Kon¬
gen og satte det Heles Tilbagetagelse igjennem! I det mindre
førte han noget Lignende igjennem ved den (vistnok ganske for¬
fejlede) Lære=Anstalt pä Mørup. Melankolsk, bl. a. over sin
Hustrus tidlige Tab, egnede han sig for at hænge efter Gruble¬
rier: hertil kom, at han fra først af var en meget jævn Student

først i en modnere Alder udvikledes. Säledes sværmedeog

han f. Ex. for Badning og Svømning og pästod, at Nasjonernes

*) Direksjonsmedlem, Konferentsräd, Discipel og Yndling af A. S. Ør¬
sted, fortrinlig Kollegie=Arbejder, streng Statsøkonom, religjøs Grand¬

Han skrev den bekjendte Trøstebog for Skifteforvaltere.sker.
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livligste Perioder hang sammen med disse Øvelsers rigtige Pä¬
skjønnelse hos dem. En Broder af mig, siden død som Bestyrer
af Vordingborg Skole, kunde han aldrig noksom agte og prise,
da denne havde erklæret ham, at han levede med Kone og Barn
tilfreds af sin ringe Adjunkt=Gage og bekostede dog engang en
liden Rejse, el. lign. Han kunde overalt fordybe sig i Tingen.
Säledes skulde jeg engang spise til Middag hos Biskop Mynster
i en Ferie. M— havde prædiket til Aftensang, men nu kom
Hansen lige fra Kirken for at afhandle to Steder i Prædikenen
med M—, og vedblev i en stiv halv Time med Samtalen, skjønt
han sä Døren äben til det dækkede Bord. Det var bäde et Feil¬

greb og i sig selv ogsä fuldkommen rigtigt. Gid mange danske
Embedsmænd førte et sä sjæleligt Levnet! Men han kunde til¬
lige være slem härd, f. Ex. imod Estrups Virksomheds=Iver,
hvem man vel mä sige Hansen bortskræmmede fra Sorø.

Kbhvn. d. 6. Dec. 1835.

Kjære Hiort.

Undskyld, at jeg først efter lang Tids Forløb sender Dem

vedlagte mærkelige Actstykke tilbage med Tak for Laanet*).
Den politiske Veltalenhed skal, efter Sigende, nu gjøre saa store

Fremskridt hos os, at hiin Tale vel neppe kan blive at betragte

som andet end et umodent Forsøg, og Aanden deri vil nu al¬
deles ikke finde Bifald efter de moderne Anskuelser, der ud¬

skriges paa Gader og Stræder, takket være Skrigefriheden,

som den grønne Ungdom ikke vil lade sig betage. - Dog jeg
vil ikke plage Dem med mine politiske Ærgrelser, men ikke¬

destomindre agter jeg rigtignok at plage Dem lidt med en an¬

den Sag, nemlig med Indcassationen af de paa indlagte Sub¬

skriptionsplan*) tegnede Bidrag; Estrup har betalt; hvad der

staaer tilbage, beløber sig til 46 Rdlr. r. S., som De maaskee
ved en Anviisning kunde lade mig hæve hos Secr. Deichmann

eller remittere mig gjennem Justr. Povelsen eller paa hvilken

anden Maade, De finder for godt. Da Sagen angaaer

*) var nok min Tale pä Sorø Akad. den 28. Jan. 1828, der siden
tryktes i 1840.

*) Varme Tilhængere af Dr. Mynster som Prædikant lode hans Buste
udføre i Marmor, og opstille hjemme, da han engang var i Kirken.
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Mynster, vil De sikkert ikke lade Dem den Ulejlighed fortryde,

som jeg herved foraarsager Dem. Jeg tilføjer kun, at da Bis¬

sen var fraværende en stor Deel af Sommeren og Mynster
nu er i Roeskilde, kan Arbejdet ikke udføres, førend M. kom¬

mer tilbage, formodentlig engang i Januar, men da Bidragene

imidlertid skulle indsættes i Sparekassen, ønskede jeg dem om
muligt endnu i denne Maaned. M. har naturligviis ogsaa

sin Deel af politisk Nød og er vel anskrevet hos det unge

Danmark — man maa trøste sig til, at de unge Herrer vel

engang blive ældre og besindigere; det er heller ikke de Umyndige,
som bringe min Galde i Bevægelse, men de mange Ældre,

som burde have bedre Forstand og som dog løbe avede om¬

kring og have Skruer løse — men nu er jeg jo atter kommet
ind i Politiken — altsaa manum de tabula !

Hils mange Gange Deres gode Kone og andre godt Folk

i Sorø, Estrup ikke at forglemme, som jeg beder at gratulere

til hans Godskjøb½); jeg vil haabe, at det vil blive ham til
Gavn og Fornøjelse; her mene mange, at han har kjøbt for

dyrt*), men jeg regner ikke meget paa den Tale; det gaaer der¬

med, som naar Folk vil gifte sig — der bliver altid snakket
om Bruden, og hvem har da ikke noget at sætte ud paa hende ?

Vi skulle nu i Directionen til at betænke os i Anledning
af Estrups Plan angaaende Academiet og Skolen i Sorø og

jeg vil inderlig ønske, at der maa komme noget godt ud deraf*).

Jeg havde ret Lyst til at tale med Dem derom, naar det en¬
gang kunde træffe sig, at De kom til Byen — har De noget

paa Hjertet i den Anledning, saa hav den Godhed at skrive

*) Det gamle Kongsdal i Holbek Amt, hvortil han siden trak sig tilbage
*) dette var Estrup meget ligegyldigt, da han kjøbte — for at fä et nyt

Hjem.
3 En vis Ilfærdighed kom oftere frem hos den ædle Estrup, formo¬

dentlig en Følge af den i Stilhed spirende Brystsyge, som tilsidst fik
Bugt med hans skjønne Liv. Han skrev säledes meget snart, efter
at han havde overtagen Direktorposten definitivt, et Forslag om Aka¬
demiets Omgjørelse. Se hans Underviisning og Opdragelse ved
S. Akad. 1832.
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mig det til. Naturligviis taler De herom intet — heller ikke

om, at jeg ikke har store Tanker om et Real=Academi, men
vel om en Real=Skole i Forbindelse med eller rettere som en

Deel af den lærde Skole. — Lev vel!

Deres hengivneste

Kolderup Rosenvinge.

Lyngby d. 20. Juni 1836.

Kjære Hiort !

For lang Tid siden burde jeg have besvaret Deres kjær¬

komne Breve og takket baade for de deri indeholdte Meddelelser,
og for Deres Ulejlighed med Subskriptionen til Mynsters

Buste, og sandelig! det er ikke blot Forpligtelsen, men langt

oftere Lysten til at skrive Dem til, som jeg tit levende har
følt — et tamen mendax desideror! Jeg behøver nu ikke

vidt og bredt at forklare Dem, hvorledes de bedste Forsætter

ofte ikke blive udførte, at Aanden er villig, men Kjødet skrøbe¬

ligt ic., eller at jeg har Ærinde mange Steder, mange Jern

i Ilden, hvorfor nogle altid brændes ic. ic. Jeg vil derimod

strax gaae over til at fortælle Dem, hvorfor jeg netop nu
skriver Dem til (og det endda intet Svar paa foregaaende

Breve). — Sagen er denne: Grev Holck, som jeg jevnlig seer

her ude, har en Brodersøn, der tillige er Dattersøn af Grev

Hardenberg; han har først talt til mig om det unge Menneske,
og jeg raadede til at give ham i Deres Hænder; igaar fik

Bedstefaderen fat paa mig og bad mig at skrive Dem til, da

han agtede at rejse til Sorø.

Deres Breve fra Provindserne*) have meget glædet mig

og mange andre; især har jeg fundet Critiken over Ussings

Forslag til Realskolevæsenets Organisation ganske fortræffelig —

om et og andet havde jeg megen Lyst til at tale, vel og til at

disputere med Dem om, blandt andet om Deres Gymnasier2

da jeg ogsaa i denne Tid har adskillige Forslag paa Stabelen;

*) I Heibergs flyvende Post.

*)Det var Skade, at den elskelige Rosenvinge aldrig havde gaaen i Skole
Han var eneste Barn og dimitteredes i 1809 af U. A. Plesner, siden
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men for Øjeblikket er det mig umuligt, da Universitetets Fi¬
nantser give os alt for mange haarde Nødder at knække og

fordre i meget væsentlige Punkter Reformer. Maaske det vil blive
bedre i Ferierne, og da vil De faae et langt Brev fra mig.

Hils meget Deres gode Frue fra Deres hengivneste K. R.

Kbh. d. 4. Oct. 1836.

Kjære Hiort !

Det er mig endnu ikke muligt at give Dem fyldestgjø¬

rende Beskeed angaaende Tillisch's*) Specimen, da jeg endnu

ikke har læst alle hans Besvarelser, og det samme er Tilfældet

med de øvrige Professorer. Vi har nemlig ikke mindre end

36 juridiske Candidater denne Gang, og følgelig 288 Besva¬
relser, hvoraf nogle paa 2 3 3 Ark, at læse; dertil en Slump

Disputatser, ic. ic. Naar jeg, som jeg haaber, faaer dem

læst til paa Løverdag, skal jeg give Dem Underretning om

min og mine Collegers Mening. Hvad jeg hidtil har læst
af T. kan ikke begrunde nogen bestemt Dom, fordi det hverken

er meget godt eller meget maadeligt — rimeligviis vil hans

Spec. komme til at staae i Mellemelassen, hvis Charakteer vil
beroe paa den mundtlige Examens Udfald. Kan jeg intet

bedre sige Dem paa Løverdag, faaer De intet Brev, hvilket
ikke vil forundre Dem hos Deres næsten uforsvarlig brev¬

knappe Ven. Mange Tak for Bemærkningerne om Sorø;

jeg haaber, De har faaet mit Project angaaende Universitetet
og de lærde Skoler; det er længe siden, at jeg har bedet

Deichmann om at besørge det til Dem; jeg længes ret efter

Deres Bemærkninger derom. Hils mange Gange Deres

Frue; jeg haaber, at hendes Helbred er restitueret.

Deres hengivneste K. R.

Præst i Humble pä Langeland. Jeg husker godt nogle Gange,jeg
sadiEfterslægten som lille Dreng pä Taburetten i Examenssalen,

sä kom der en vakker Dreng med sin Lærer og hørte noget pä os
som førtes ud at kjende Verden.det var den liden Rosenvinge,

Georg T., yngste Søn af min mangeärige Ven pensjon. Oberst v.
Tillisch, af Kavalleriet, † 1845; for Tiden Herredsfoged i Bjerge Herred.
Han tog Examen om og fik landabilis.



90

(Forord. I et Arstid havde min Kollega Carl Molbech
blandt andet tilskreven mig säledes:

2.

Høistærede Hr. Collegal Jeg lider idag ubeskriveligen

af en rædsom Ørepine, saa at jeg ikke kan give mig synderlig
af med Drengenes Underviisning. Skulde De eie Basedows

Elementarwerk der Erziehung, eller hvad Bogens rette Titel

er, hvilket jeg nu ikke kan erindre nøiagtigen, vilde De forbinde
mig meget ved at laane mig Billederne til Samme, hvis

Beskuelse da paa eengang baade kunde more og gavne dem,

og give dem Anledning til Samtaler over det Seete uden min

Deeltagelse. Jeg skal staae inde for, at ic.
Fra idag Deres oprigtige Ven,

P. S. Skriftligt om De skjøtter om en ulykkelig, men
Svar udbedes. sandhedselskende Mands Venskab.

Ærbødigst

Carl Frederik Molbech.

Han besøgte mig i samme Epoke undertiden om Aftenen
men blev vred, när jeg opfordrede min Hustru, som havde flere
Smäbørn at passe, at gä tilsengs, när Kl. gik over Elleve,
da det, sagde han, var det samme, som at vise sin Gjæst pä
Døren. Engang kom han en Formiddag, da der vare Damer
indbudne til Kaffe, talte overmäde venligt og muntert, men drak
sä med et, til sommes Latter men sommes Forskrækkelse, al Flø¬
den ud som stod pä Bordet, og gav derpaa mange knubbede
Ord, fordi jeg, som kaldtes tilhjælp, fik ham lempeligst „pä
Døren“Han var Hjertens god af Naturen, kunde isandhed
være elskværdig, og viste særdeles sikker Dømmekraft, när han
ganske var ved sig selv. Han kostede mig ellers ikke sä lidt
Tid. Engang, da han en Aften gik opbragt bort, skrev han mig
næste Middag säledes til:

b.

Sorøe d. 23. Februar 1825 Kl. 4½.

(den var 3½4.)

A Dieu!

Carl Frederik Molbech,

Lector i det græske Sprog og Litteratur

afved Sorøe Akademie paa Grund
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Anbefaling til Hans Majestæt Kongen

fra den Kongelige Direction for Uni¬

versitetet og de lærde Skoler og ifølge

Hans Majestæt Kongens Bestalling af

23 Julii 1822.

Men efter sin store Godmodighed kom han snart igjen;
blev atter engang vred, fordi jeg ikke vilde høre en smudsig Hi¬
storie ud: kom sä igjen, men blev atter vred fordi jeg negtede
ham ved Aftensbordet mere end den 3dje Snaps Genever, der
havde smagt ham altfor godt.

C.

Sorøe d. 11, Marts 1826.
P. M. (en fejl Dato.)

Jeg beder Dem ærbødigst, at De idag vil vise mig den
overchristelige Velvillie og Tjenstagtighed at tage min Æde¬

Function*) paa Stiftelsen; thi anden Function ved jeg ikke,

at vi sammesteds har siden d. 4. Juli 1823.

ærbødigst
Carl Friderich Molbech.

(P. S. Raptim: quod velim excuses.)

Am Herrn, Herrn Peder Hjort, Doctor Philof.

und Lector in der d. Spr. ic. ic.

Pä Akademiets Examensbal, Vinteren 1826, drev Svækkelsen

den Ulykkelige over alle Grændser. Han tømte hvert andet Øje¬
blik de Glas Rum, som Tjenerne ombare med en Bid Brød
til de ældre Ikkedandsende, räbte sä højt, vrængede ad Direktoren,
som talte ham tilrette, sagde Flavser til de unge Damer, ic.
Jeg sad i et Sideværelse og spillede Whist med Geh.=Rädinde
Stemann og to Herrer. Da kom Direktor med store Tärer
ned ad Kinderne og vridende sine Hænder, forbi os, og M— gav
i det samme et Brøl inde i Dandsesalen, som bragte den allerede

ængstede G.=Rädinde til heftigt at gyse. Jeg betænkte mig da
ikke længere, men trädte med de Ord hen til Direktor: Vil De
lægge Händ pä ham, sä skal jeg være Mand for at bære ham

1) Der bestod den passende Bestemmelse, at en Lektor hver Middag
spiste ved Elevernes Bord med Adjunkterne, og gik i Kirke med
hver Søndag. Hvad Juli=Datoen kan sigte til, ved jeg ikke.
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hjem. Modet kom derved op i den arme Tauber. Han greb
ham i Brystet idet han räbte: „herut, Karl!“ Jeg knappede
min Kjole, omfavnede den leddeløse Oprører bagfra, udenom hans
Arme, og bar ham ned ad Trappen lige ind i hans Port, som
heldigvis var ligeoverfor den Bygning, hvor Ballet stod. Et
Uheld havde nær slagen sig til; thi da min Fange kom lidt til
Besindelse, gav han sig sä ubændigt til at vræle i mine Arme,
at Akademiets flinke Godsforvalter troede at burde dæmpe
dette ved at stoppe ham et blät Lærreds Lommetørklæde i Halsen,
men derover sprellede nu M—s sidste Kraft sä springsk, at jeg
let kunde have tabt Ligevægten ude pä Trappen. Min Händ
rystede endnu lidt, da jeg atter skulde spille de første Kort ud.

Dagen efter modtog jeg denne sä meget artige Skrivelse fra
Direktor:

Sorøe d. 6. Marts 1826.

Ved at recapitulere i Erindringen det høist ubehagelige

Optrin, der indtraf i Gaar Aftes med Lector Molbech ved
vor academiske Fest, føler jeg mig Dem, Høistærede Hr. Lector !

særdeles forbunden for den Raskhed og Beredvillighed, hvormed

De understøttede mig i at forekomme de videre Følger af en

Opførsel, der truede at forstyrre, om ei aldeles at tilintetgjøre,
den almindelige Fornøielse.

som Øieblik¬Jeg iler derfor med at sige Dem den Tak

kets Adspredelse i Gaar forhindrede mig i at tilkjendegive.

Venskabeligst

E. Tauber.

Amn. Man skulde nu troet, at den Ulykkelige var bleven
i det mindste suspenderet, men man erfor Intet)). Dog, meget

snart viste sig andre Udbrud af de samme indre Symptomer; han
holdt f. Ex. usømmelige Taler ud af Vinduet til Forbigäende; da
tog Amtmanden Geh.=Räd Stemann sig af Tingen, og en Nat
kjørte den kjæmpestærke Smed Møller med Molbech til Bidstrup.
Hans senere Skjæbne, Helbredelse og Tilbagekomst, hvorledes
han en Stund endog holdt Forelæsninger, blev atter sindssvag *)
drog afskediget til Frederiksborg ic., vedkommer ikke denne Bog.

Yttring om Grunden.*) Sml. i Mynsters Breve en særegen

*)Sml. pä Side 82 Engelstofts Brev af 22. Jan. 1828; item Myn¬
sters af 1. April s. A.
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(Flere Breve fra Gehejmeräd P. C. Stemann og nogle
Høje Herrer.andre

Sorøe 16. Decbr. 1823.

Med Taknemmelighed modtager jeg de ærede Herrers
Indbydelse til at tiltræde det under Deres Bestyrelse oprettede

Selskab for Musikøvelser, ved hvilket ikke allene den
mere cultiverede Deel af Byens Indvaanere tilbydes en be¬

hagelig Underholdning, men ved hvilket tillige for Sorøe Skoles

Elever aabnes Adgang til gavnlig Forlystelse og til Samqvem
med Ældre, hvilket er en væsentlig Betingelse for en god Op¬

—dragelse, og som disse dog desværre hidindtil saa meget have

maattet savne *).

Med særdeles Agtelse har jeg den Ære at være, de ærede
9e 0Hecrers,

forbindtlig hengivenste
P. C. Stemann.

S. T.

Herr Doctor Hiort

og

Herr Prokurator S. K. Povelsen.

d. 25. July 1825.

Da jeg i Gaar paastod*), at Hans Majestets Tilbage¬
reise ikke var opsat, hvilket den Tiid ikke var Sandhed, for¬

*) Dette var en velfortjent Snært til, at Dirkt. Tauber sä lidet viste
Interesse for i denne Retning at sætte Anstalten eller sit eget Hus

i Virksomhed. — Hovedmanden for vort lille Selskab var naturlig¬
vis vor Musiklærer, den fortrinlige Kapelmusikus Fr. Pedersen, men
han vilde endelig ikke være i Bestyrelsen. — Stemann passede pä
Alt. Ved en af de første Konserter talte han til mig med de Ord:
De burde egentlig være lidt ængstelig ved at bede sämange sammen
i dette gamle Bindingsværkshus (den store Sal over min Embeds¬

bolig, hvor foreløbig Skolens Examina m. m. holdtes), men jeg
vil dog trøste Dem med, at när man regner hver Person til 1 Td.
Rug, sä kan Antallet vel nok gä an.

Jeg havde henad Aftenen den 24de ds. Brev fra En, der var med
Hoffet i Fyn og som lod et Ord falde om, at vort Gjensyn pä
Tilbagerejsen til Kbhavn var udsat, da Kongens Tilbagerejise var op¬
sat; en Timestid efter gik jeg i et Selskab hos Geh.=R. Stemanns,
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saavidt man da endnu ingen Efterretning derom kunde have i

Siælland, saa bør jeg berigtige dette derhen;

at der i Aftes passerede en Kongelig Estafette over Bæltet,

som skulde melde i Kiøbenhavn at Hans Majestets Reise er
opsat !

Stemann.
S. T. Herr Doctor Hiort.

Anm. Denne Fasthed kom frem i det Store som i det
Smä. Som Amtmand forfulgte han til det Yderste Drenges
Frugttyverier, fik han en gammel Kone, som pä Landevejen havde

funden et Hestedækken og ikke tænkte pä at oplyse det, afstraffet,
o. lign. Han skaffede ved den Sorø Akad. Mørup Gods til¬
kjøbs for en 4. el. 5te=Del af den Sum, det kort efter var værdt
Højfortrolig med Kong Fred. VI fik han let hemmelig Tilladelse
til at kjøbe Godset uden Universitetsdireksjonens Vidende, og de
indtrædende Omstændigheder skaffede ham et ypperligt Skalkeskjul.
Godsets Beliggenhed op til Akademiets anbefalede Kjøbet i høj
Grad hvorfor den nidkjære talentfulde Godsforvalter S. K.

Povelsen tidligere oftere foreslog det; men Stemann vidste stedse
at afvise ham. Da faldt den driftige og velhavende Mand pä
selv at ville erhverve denne sä fordelagtige Ejendom i Forbindelse

med en Svoger, og en Broder, og meddelte det til St—, bestandig
endnu i den Tanke, at Akademiet dog tilsidst skulde erkjende sit eget
Vel og lægge sig derefter; han tilbød St— dog i det mindste at se
Papirerne, som viste alt sä fordelagtigt for S— A— men Nej;
han rädførte sig med mig, om det vel var rimeligt, at St—
kunde være sä blind, men jeg svarede, at vilde han ikke engang
se Papirerne sä mätte han have sine aparte Grunde. Povelsen

forberedede da alt til sin Plans Udførelse, og gik endnu engang
til St— og bad om Permissjon til at tage til Kbhavn og der¬

tilsidst skuldefra til Auksjonen stedse forberedt pä, at St—
sige: Nej, holdtl kjøb det dog helst til Os. Men St—afslog,
spøgede, og sagde: God Lykkel Altsä sige vi ved deres Hjem¬

ganskekomst: „Velkommen Hr. Herremand. Nu var Povelsen

duperet og rejste sjæleglad.

og kom hændelsesvis til at nævne den Opsættelse ved Aftenshordet.
Men St— som vidste Besked om særdeles Meget, kunde ikke godt
täle, at Nogen vidste en Hofbegivenhed før ham, og modsagde mig;
jeg replicerede ganske kort men tydeligt, og han duplicerede kategorisk
med sit Nej. Da det sä viste sig, at jeg havde haft Ret, sä fik jeg
næste Middag denne Billet, som den opmærksomme Læser vil finde
ret karakteristisk. Han var säledes i Alt en rigtig fast Mand.
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Men St— havde ræsonneret säledes: Erfarer nogensomhelst,
at S— A— vil have Godset sä skrues det op for os uden
Ende; fär Kollegiet det at vide, sä sættes endvidere Konf.=R.
Rothe i den største Forlegenhed, thi han er bäde Medlem af
Direksjonen og Formynder for det ene Kuld af Arvinger i Boet;
endelig äbnes et Spillerum for alle Slags Planer og Intriger
her pä Egnen. Altsä mä Povelsen opoffres. Auksjonen holdtes

da, Konf.=Räd Rothe sad der som Formynder: Povelsen bød; da

der sä sagdes: 1ste, 2. 3. Gangl bød ingen højere, og Rothe og
andre Vedkommende gik ind i et Sideværelse, for at aftale, om
man nu skulde gä ud og slä til. Povelsen, hans Svoger Rit¬
mester Printzen og den Tredje vare yderst spændte, hjemme i
Familien havde man den forrige Aften udmalet sig alle Behage¬
lighederne og en lille Diner ventede de trende Tredjedels=Herre¬
mænd i Sorø. Men nu kom 2den Akt. Pludselig trädte

Kanselliräd Horhoff, Byfoged i Ringsted og fra sin Fuldmægtig¬
post af Stemanns første Fortrolige, hen til Povelsen og hvidskede:
Se i min Hat henne i Vinduetl P—, i sin Spænding, hørte

dette knap, men eftertrykkeligst pä ny opfordret, lød han dog.
Medens han nu, rent forvirret ved her at læse en officiel Skri¬

velse, hvorefter han ved at kjøbe Mørup mätte umiddelbart op¬
give sin sä behagelige Stilling som S— Akademies Godsfor¬
valter, og i sin Overraskelse løb til Svogeren, til Rothe, til

Harhoff ic., trädte denne sidste op, gav et Overbud, og ikke
—længe efter tilsloges Godset Akademiet. Et Øjeblik tænkte P.

pä at trodse, træde af fra Posten, og triumfere over den listige
Overherre; Svogeren var ude af sig selv, räbte, vilde kjøbe uden
Deltagere, ic. Men besindig Klogskab sejrede dog, da man ind¬
ä, at i Penge kunde man ikke hamle op med S— A— og at

man altsä ikke kunde fä Godset pä Trods. Jeg mätte næste
Dag beundre, at min Ven P— tog sig säledes i det, som han
gjorde. — I kort Tid betalte dette Kjøb sig fire=femdobbelt for
S— A— men sidenhen igjen, da der oprettedes hint Land¬
væsensinstitut under G.=R. Mallings Svigersøn Gjersing ic. ic.,
kostede det store Tab; men det vedkommer os ikke her. To Ar efter
blev. St— Statsminister, og havde sidenefter intet at gjøre med
eller for Akademiet.

Denne Fasthed i Handling trädte endnu härdere frem i
Domme. Christendommen, sagde han engang, er en mageløs
Politimester, men sädan som Fogtmann tager Tingen, det kan i

sig selv umuelig være det Rigtigste, eller for Menneskene det
Gavnligste. En anden Gang: „Ja, Ingemann! hans Hypo¬
teser kunne mäske gjælde til Poesi, men jeg siger Dem, at om
den Drøm kunde virkeliggjøres, at jeg kom til at leve hele mit
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Liv nok engang igjennem, sä vidste jeg ikke en eneste Handling,
jeg vilde gjøre anderledes, eller en eneste Tildragelse, jeg ønskede
uskeet.“ — Men alt sädant var jo „Filosofering“ og den var
over hans Horizont; blev han blot indenfor sine Grændser sä
undgik han langt lettere Extremet. - Der taltes om de vägnende

realistiske Ideer, og Flere bekjæmpede dem og talte om klassiske
Studier med andet sligt; da sagde Stemann: I skulde vogte Jer
med den Snak, for jeg sætter mine 3 Danske Jurister, Justitsräd
Borgermester Birch i Slagelse, Prokurator Godsforvalter Povel¬

sen i Sorø og Kanselliräd Harhoff i Ringsted, imod 3 Dusin
latinske Jurister af den gjængse Slags det hele Danmark over
Han kunde ogsä have sagt: Mit Amts Skole er nok nyttigere,
end alle Manuduktører tilsammen. Da i Tyverne alle Kontorers

Revisjon omkring i Landet fandt Sted sä gjemte man dette
Stemanns tilsidst, og sendte som missus dominicus A. S. Ørsted
med den sä flinke lille Jacobsen. Ø— yttrede for mig sin over¬

—Underordentlige Fornøjelse over hele Stemanns Indretning.
den nye Bygnings Opførelse blev en Aften en strike sat i Gang
af flere Hundrede Händlangere; der var periculum in mora og
Bygnings=Konduktør Fr. Friis vidste ingen Udvej; men St— lod

en forulykket Gartner Carlsen arrestere, som var iblandt dem, og
næste Morgen — mødte alle til Arbejde igjen. Han fortalte
siden hele Historien meget morsomt ved sit Aftensbord, hvor
Sønnen, Amtmand i Randers, just var tilstede; noget tvivlende
spurgde denne: Men hvad blev C— egentlig sat fast for? Men

Faderen svarede rask: Til Rettens Hævdelse! Har Du ellers
aldrig forvisset Dig Nogens Person, inden Du kunde forevise
Grunden? Sä er Du sämænd ogsä mere end en Gang kommen

forsilde, min gode Ludvig! — Selv i det mest Enkelte var han
ligedan; da han skulde være Kaases Eftermand i 1826, varede
Korrespondentsen længe om alle Betingelserne; han fordredef.
Ex. Lov til at møde i Statsrädet, hvor Regelen krævede Knæ¬

benklæder, Silkestrømper og Sko med Spænder, pä Grund af

sin Alder, Podagra og Vane, med snørede Halvstøvler, i det mindste
sä store som gamle Mallings, foruden et par andre Føjeligheder.
Og i store Enkeltheder var han endnu ubøjeligere; han var lige
ved at blive Finants=Minister, da ..... blev det, fordi han
ikke pä nogen Mäde vilde vide af, at Kongen ved Händbilletter
uden videre anviste større og mindre Summer pä Kassen, hvilket
Fr. VI. pä den anden Side ikke var kapabel at opgive pä Grund

—af sä mange Ars Praxis.
(Man talte ogsä i mine Studenterdage om visse Historier

En Gang skulle Adjudanterne, Folk kaldte dem spotvis Gros¬
sererne Zepelin & Comp., have spekuleret i Kaffe, som førtes med
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med Ageposten fra Gottenborg til Hamborg pä Grund af Napo¬
leons Kontinentalspærring— jeg kjørte i 1812 med den, og vi

vare 23 af de lange røde Vogne i Følge, med slige Vare
men gjorde siasco og mätte frelses af „Fatter“ (med hvilket Navn
jeg selv har hørt f. Ex. Hans Rømling kalde Kongen engang højt i
Gyldendals Bogl., da jeg sad der: „F— er sä vred herover, som
om han havde Ild i R.....½)“ med en stor Anvisning pä
Finantskassen. Dr. Pingel nævnede endog i slette Penge, forstär

sig, 1 Million 168,000. En anden Gang skulle de have over¬
tagen at levere Brændevin m. m. til Lejren, der oprettedes mod
Sverrig, da Bernadotte skulde marsjere herigjennem, men gjorde
atter Fallit, da Freden uventet indträdte, ic. Den Gang næv¬

3 Td. Guld.nedes

Engang trættedes Chr. VIII. af denne sin fornemste Mini¬
sters Ubøjelighed, stampede i Gulvet og udbrød: De vil da ogsä
altid have Deres Vilje! Men St— svarede „ganz gelassen“:

D. M., kun när jeg bestemt troer, at just den er tilNej,

Landets og Deres Bedste. Men denne stærke Fasthed havde da
ogsä sine store Modstandere, som lastede den og beskyldte ham
for Grumhed. Jeg kom engang gäende hjem med en Pose
Penge pä Armen (vi fik den Gang et helt Qvartals Gasje
udbetalt i Specier), og mødte just Oberste Tillisch, Svoger til
St— og en heftig Patriot. Hvad slæber De pä? spurgte han.
Det er mit „Levebrød“ sagde jeg spøgende, sä det bærer jeg
med Lethed. „Uh,“ räbte den Gamle, „Gudskelov det ikke er
mig; der er Blod pä de Penge.“ Han var tillige Landmand
og vidste at mange havde mättet forlade Gärdene i Krigsärene.

Säledes kunde jeg længe blive vedl En rig Gärdmandssøn
havde besørget de fornødne Bestikkelser, og bar sig ved Sessjonen
meget kløgtig ad i at spille døv; Trommer, Pistolskud, ic. an¬
fegtede ham ikke. Sä gik St— tæt ind pä ham og sagde
ganske jævnt: Nu er Du færdig, Lars, nu kan Du gäl Tak,
He Kamme’hære! svarede Lars, lettende pä Hatten, og var sä

— Da Regj. skulde kjøbe ikke fä Gärde til det nyegreben.

Akad., bestilte St— alle Ejere af en Gärd som kunde passe
sig for en højere Pensjonist, der vilde bosætte sig i Sorø op
pä Kontoret. De indlodes en efter en, vare alle glade over at
fä deres Gärd anbragt, udlodes en anden Vej, meget vel til¬

fredse med Handelen — og erfore sä næste Dag, at concurrence’n
var undgäet til betydelig Fordel for Stiftelsen. Mere end en
Gang hørte man siden Vedkommende sige: Ja, hvem der bare

—Og Personsanseelse kjendte hanhavde vidst, at Akademiet ic.

ikke; han forlangte af en ung Slægtning, som med offentligt Stipendium
rejste udenlands, at han regelmæssig to Gange mänedlig mätte

7
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indsende sine Rapporter, hvis han regelmæssig vilde have sine
Remisser tilsendte, og holdt disse strax engang tilbage, da den
Rejsende havde været syg og intet sendte. — Ved en Diner hos
St— sad jeg ved Siden af G.=R. Andr. Kjærulf og kom til
at tale om denne mærkelige Fasthed; K— svarede: Ja, De kan
tro det er skam en god lille Knort! — Og dog mä man ikke
tro, at han var uden Følelse. Akad. havde af gammel Fornem¬
hed en aparte Forstkasserer; i de slette Aar fra 1810—20 smel¬
tede hans Smule Gasje sammen, og et Par Støvler til Skov¬
auksjonerne kostede ⅓ af et Ars. Han levede en Stund af Greb
i Forstkassen, mätte gjøre Opbud og dømtes til Møens Tugthus.
Stemanns Adfærd i alle denne Sags Stadier var udmærket;
han havde ogsä sin Kontraklage. Da han hørte om mit Familieforhold
til Justitsräd Lind i Banken, sagde han: „Ja, den Mand har dragen
mig f. Ex. (og gjorde behørige Gestus) 1 Td. Guld ud af den
Lomme og nok 1 ud af den.“ Men traf han pä ond Vilje eller
mistænkte han derfor, sä var han stenhärd. Säledes rädede han
Geh.=R. Malling ganske tørt, — da Tauber indsendte sin skam¬
melige el. latterlige Regning pä 1,800 Rdlr. for angivne Udlæg
til Frederik d. Sjettes Losji og Beværtning i hans Hus, da denne
i to Dage lod flere Snese Gjæster kongeligt traktere under Aka¬
demiets Indvielse i 1827 ved Sit Eget Bord — sporenstregs at
sende T— et Brev med a) en Anvisning pä samtlige 1800 Rdlr.,

og b) hans Afsked fra Statens Tjeneste istedenfor, som man
gjorde, at skamme ham ud forhandle med ham, og tilsidst an¬
vise ham Et Tusinde Rdlr. (Om denne Regning mere sidenhen.)
Tauber havde desuden fäet forærendes af Fr. VI. en Ring med
en meget stor Ametyst, omgiven af Diamanter, hvis Værdi den
medrejsende Justitsräd Feddersen angav os til 600 Rdlr.

Kiøbenh. 17de Febr. 18271

Ifølge Deres Velbyrdigheds Ønske følger herved Afskri

af et af de meest behagelige Breve, jeg i mit Liv har mod¬

taget1 Jeg finder samme saa hædrende og smigrende for mig

at jeg paa den ene Side vilde have anseet det for Forfænge¬

lighed, selv at udbrede dets Tilværelse, men paa den anden

Side dog heller ikke troer at burde nægte, at det vil være mig

en behagelig Følelse at see, at saa agtværdige Mænd ville give

deres Skudsmaal meere Offentlighed.

Med saare veemodige Følelser forlod jeg Sorøe, og disse

opvækkes paa nye i lige Styrke, hvergang Tanken vender sig

til dette mig saa kiære Sted, og til de Mange mig saa kiære
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Venner, med hvilke jeg der har levet saa mange glade Dage,

og ved hvilke mit Ophold og min hele Tilværelse daglig blev

mig behageligere. Dette, og hvor meget jeg paaskiønner det
Venskab og den Tillid, hvormed mine Soranske Venner have

kommet mig imøde, beder jeg Deres Velbyrdighed at bevidne

Enhver, som jeg tør henregne blant disses Tal.

For Deres Frue ville De frembære Bevidnelsen af min

oprigtige Højagtelse og selv være overbeviist om, at jeg stedse

med sandt Venskab henlever, som
Deres hengivneste

Undskyld den kiendelige Hast Stemann

hvori disse Linier ere afjadskede.

Afskriften:)

Deres Excellencel

Tiden inden Deres Excellences Afreise tillader ikke paa en mere

offentlig og festlig Maade at udtrykke, hvad dette Academie har besiddet
i Dem og hvad det taber ved Deres Bortgang. Underskrevne Lærere

benytte derfor det eneste Middel, der er dem givet, til personlig at be¬

vidne Deres Excellence den dybe Høiagtelse og den varme Taknemme¬

lighed, hvortil Deres lange, utrættelige og vellykkede Bestræbelser for

Academiet saa naturlig opfordrer. Vi erkjende, at denne Læreanstalt, for

hvis Fremme vi ere kaldede til at arbeide, uden saadanne Bestræbelser
ikke var bleven gjenreist. Men jo mere Anledning vi desaarsag have til
at beklage os over den Skjæbne, der kalder Deres Excellence fra Sorøe

efter en N7aarig velgjørende Virksomhed; desto meer Anledning have vi
til at ønske Fædrenelandet til Lykke med, at Deres Excellence paa en
høiere Plads og i en større Kreds vil kunne gjøre Deres Indsigter og

Deres Arbeide endnu mere frugtbringende. Vi ønske, at Forsynet dertil
vil forunde Deres Excellence sin Bistand.

Sorøe d. 24de Januar 1827. Underdanigst

Estrup.Tauber. Ingemann. Kielsen. Fogtmann.
Rothe.C. F. Molbech. P. Hjort. Chr. Lütken.

Daugaard. Kaalund. C. Wegener.Wilster.

Høyberg. Pedersen. H. Harder.*)

Hr. Geheime=, Stats= og Justitsminister von Stemann,D. Ex.
Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Kap¬*) Den udmærkede af Alle agtede og sä afholdte Gymnastiklærer
tein i Studenterkorpset, Thomsen var ikke tilstede den Dag.
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(Forord. Fra min tidligste Ungdom, i hvilken endnu den
franske Revolusjons Møller og Hjul vedbleve at klappre,hørte

For¬jeg ikke sjælden tale om Grevers Stolthed og Ministres
nemhed og Rangspersoners Storagtighed. Enkelte Lærere i Efter¬
lægten, som P. H. Mønster, begge Kielsen'er og Hørbroe, gave

imellem en fin, men ret fin, Antydning i lign. Retning, og En for¬
talte begejstret om Nattetoget og Ledsagelsen, da P. A. Heiberg rejste.

Rahbek stiklede hyppig pä Spalten imellem „de Store“ og „os
Smäfolk“— hvad han f. Ex. etsteds (Erindr. I., 221) kalder:
min Respekt for Magnater af den mægtige Indflydelse“ (sml.
desuden mg. a. St. i hans Skrifter). I Paris, hvor jeg i et
Fjerdingär boede i Hus og næsten daglig omgikkes med P. A.
Heiberg (og hans Søn), opfriskedes disse Minder igjen. Da
nu min senere personlige Erfaring ikke havde skjenket mig ret
hyppige Prøver herpä, i det jeg pä min Rejse havde truffen
naturligt venlige (slet ikke blot nedladende) Medborgere i begge
Bernstorffer, i General Waltersdorff, Minister i Paris i Grev

Ranzau til Breitenburg, i Kmh. Ahlefeldt, Verbitter for Itzehoe,
i Prindsen af Würtemberg, tidligere Guvernør i Kjøbenhavn, hvem
jeg omgikkes i Florents ic., ikke at tale om Baron Schubart og
den Slags Stormænd, sä kunde jeg ogsä herhjemme vurdere den
humane Liberalitet og Forekommenhed hvormed mangen Stor¬
mand eller „Magthaver“ behandlede mig. Overensstemmende
med Reglen: Nav Todotæ Set döo Jæsäg, pästär jeg derfor
i det mindste, at selv fra Rahbeks Tid af gaves der ikke sä fä

Modbeviser. — II. Jeg aftrykker her hele fjorten uvillige Exempler
fra min Tid efter at have begyndt med Stemann.)

Kjøbenhavn 29de Marts 1834.

Høystærede Hr. Professor!

De vil vist nok, og med Rette, have undret Dem over at

jeg har ladet Deres Brev ubesvaret indtil nu. — Det er der¬

med saaledes tilgaaet. Dengang jeg modtog Brevet var jeg
vel i min Reconvalescents efter min langvarige Sygdom

kommen saa vidt at jeg kunde være oven Sengen, komme ind

i mit Arbeidsværelse og underskrive Directionsbrevene. Men

gaae ud kunde jeg ikke før længe efter, og det er først for en
8 Dage siden at jeg har kunnet komme til Nogen af mine

Bekjendte. — Jeg kunde desaarsag ikke see Minister Møsting,
og da han selv ogsaa paa den Tid var lidt upasselig af en

Forkiølelse, saa kom han ikke heller til mig under min Syg¬
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dom. Jeg kunde saaledes ikke skaffe Dem nogen Oplysning

og nu da jeg for 5—6 Dage siden fik M. i Tale, var det for
sildigt at sige Dem Noget om Deres Reise i den, snart udløbne

Paaske=Ferie. - Direct. for Fonden ad us. publ. har indleveret

til H. M. Kongen sin aarlige Forestilling; og Deres Sag beroer
saaledes for nærværende Tid der. — Om dens Udfald kan endnu

Intet vides. - Det skal glæde mig om det bliver efter Deres

Ønske. Personlig Audients hos Kongen vilde gandske vist
hverken have giort til eller fra; da Kongen sædvanlig følger

Directionens Indstilling. Imidlertid, dersom De troer det og

det beroliger Dem, saa er det jo en let Sag at reise herind

paa 2 til 3 Dage, saaledes at De kunde være her en Mandag,

—som er Kongens Audientsdag. Hos Directionen skal jeg

Permissionforsvare Deres Reise uden formelig

gandske Deres

(A. B.) Rothe*)

Kiøbenhavn d. 26. Julij 1834.

Jeg har havt den Fornøyelse at modtage begge Deres

Velbyrd. Skrivelser af 28. forrige og 24. denne Maaned til¬

ligemed Deres Ansøgning og et Exemplar af de færdig trykte

Ark af Deres tydske Læsebog, og jeg har den Fornøyelse i den

Anledning at meddele Følgende. Da Grev Moltke, der er

Meddirecteur ved Fondet ad usus publicos, er bortreyst og
først den 4de i næste Maaned ventes tilbage, saa kan Deres

Ansøgning først nogle Dage sildigere blive forelagt Hans Maje¬

stæt. Det er altsaa af ingen Nytte for Sagen at De

kommer hertil den 1ste August og De kan sikkert udsætte Deres

Reyse hertil. Saasnart jeg anseer det passende at De ind¬

finder Dem skal jeg derom meddele Dem fornøden Efterretning
Med den største Høyagtelse forbliver jeg

Deresærbødige

Møsting*)

*) Konferentsräd, Universitetsdireksjonens daværende 1ste Medlem.

*) Dette Brev og det næste bleve vel at mærke skrevne endnu under Frederik
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Kiøbenhavn d. 19. Aug. 1834.

Deres Velb. har jeg den Fornøyelse at melde at Hans
Majestæt Kongen, paa en af Directionen for Fondet ad usus

publicos nedlagt allerunderdanigst Forestilling, under 16de denne
Maaned allernaadigst har bevilget Dem en Gratification af

500 Rd.*) Den officielle Meddelelse herom kan Deres Velb.
vente om nogle Dage.

Jeg tilføyer Forsikkringen om den største Høyagtelse hvor¬

med jeg undertegner mig

Deres Velb.

ærbødige

Mosting

Kbhvn. 29de Jan. 1828.

Høyædle og Velbaarne

Høystærede Hr. Professor !

Meget forbunden for Deres ærede Skrivelser, det til min

Datter om det 23. sidstl. hendes Broder rammede Vanheld2)

og det til mig af 27. hujus om hans paafølgende, Gud være

lovet, gode Befindende, undlades ikke at paa egne og gandske

Families Vegne fremsende megen Tak for beviiste Velvillighed

med disse Efterretninger, og hermed tillige bevidne aldrig glem¬

mende sand Erkiendtlighed for os bevisende*) høyst kjere og

magtpaaliggende Tieneste ved det ham belovede venskabeligste

Forsorg og Tilsyn, han i sin nærværende vist nok meget pas¬

den Sjette. M— var Geh.=Räd, Stats= og Finantsminister, Rid¬
der af Elef., m. m. Jeg havde ikke den Ære at være videre bekjendt
med Hs. Exell. — Egenhændige Breve fra Møsting skulle være sjældne.

*) nemlig i Anledning af mit meget besværlige Arbejde med den første
Udgivelse af min store Tydske Læsebog.

2*) hvorved han brødUnder en Øvelse i Ridehuset slog Hesten ham af,
Armen. Han losjerede i samme Gärd, hvori min Embedsbolig
fandtes.

*) Denne Brug af det aktive Particip var ikke sjælden i de Tider.
Sml. de endnu gyldige „blæsende Instrumenter, det sælgende Grund¬
stykke“, samt et Brev strax herefter (S. 109).
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sive og immobile Tilstand er især høylig behøvende. — Min

Datter vil med Guds Hjelp indtræffe i Sorøe næste Løverdag
d. 2den Febr., geleidet derhen af ingen uden Postføreren

ved Pakkeposten. Vanskeligen kunde hun tiligere have begivet

sig hen til sin kjere Broder, og jeg haaber han ikke angrer

for meget denne hendes, imod hendes gode Villie, udsatte

Komme, og at hans Fornøyelse med sin ham ømmest hengivne

Søsters Nærværelse vil, naar den nu næste Løverdag ind¬

træffer, blive desto større.

Det fra ham, igiennem Dem, Høystærede, mig omanmodede
til min Broder*), og til Hrr. Mynster, Reinhardt, Boye?)

deels er alt, deels bliver uopholdeligst besørget. - Den fra
ham mig meddeelte hans tagne Beslutning, at aldrig mere

betiene sig til Ridning og personligt Brug af Hesten han hidtil

havde, glæder og beroliger mig særdeles meget. — Min Søn
erholder med Dagsposten et Par Ord fra mig selv, og imid¬

lertid ærbødigsttaknemmeligen bedende mig anbefalet Frue

Professorinden, har jeg den Ære at henleve med fortrinligste
Høyagtelse og Erkiendtlighed

Deres Høyædel= og Velbaarenheds
ærbødigste

F. Hauch*).

Kbh. 14 31.

Det gjør mig ondt, at Hr. Professoren to Gange har

søgt mig forgjæves. Jeg havde tænkt i Aften at gjøre Dem

et Gjenbesøg, hvorved jeg tillige kunde ventet at blive saa

lykkelig at see Deres Frue, og ved samme Leilighed kunde have

hilset paa den Hegermannske Familie*). Men en Forkjølelse,

hvoraf jeg har lidt, er i Eftermiddag atter blevet lidt værre;

*) Overhofmarskalk A. W. Hauch, den bekjendte Fysiker.
2) A. Boye, Holbergianeren, P. Wegener.

*) Geh.=Räd, Gen. Post=Direktør, Storkors af Dbrg. p. p.

*) hos hvem vi under en Ferie=Rejse til Kbhavn opholdt os.
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hvorfor jeg maa holde mig hjemme. Derimod tillader jeg
mig herved at fremsætte en Bøn, som jeg ellers mundtlig

skulde have fremsat, at Hr. Professoren i Morgen Middag

vilde tage til Takke hos mig med en yderst tarvelig Anretning

i et Par gode Venners Selskab.

Deres

(A. S.) Ørsted

Kjøbenhavn d. 19. Mai 1835.

Den Reiersenske Fonds Bestemmelse er efter Testators

udtrykkeligen udtalte Villie, at tjene til Manufacturvæsenets og

Industriens Fremme. Paa Grund heraf ere Fondens Besty¬

rere nødsagede til at lade saadanne hertil indkommende An¬

dragender upaaagtede, som gaae ud paa Understøttelse til Gjen¬

stande, der ligge udenfor fornævnte Fondens Virkekreds hvor

værdige disse Gjenstande endog ellers kunde være til Opmuntring.

Saaledes forholder det sig nu netop med Hr. Professorens i

behagelig Skrivelse til os af 2den d. M. omtalte Foretagende:

at levere en Læsebog for Borger= og Almue=Skoler og det

gjør os derfor ondt at maatte herved meddele Dem, at vi efter

de os bindende Forskrifter ikke ere i Stand til, fra den Reier¬

senske Fond at yde Dem den Understøttelse til dette Fore¬

tagende, som De har attraaet og som det vistnok ellers kunde

fortjene*).
Paa Medbestyrers og egne Vegne

Johnsen*).

Holm.

*)Hvad der iøvrigt blandt andet var mit Motiv og derhos min Und¬
skyldning for dette Andragende, var den Erindring fra mine Drenge¬
är, at min Fader bar et mægtigt Guldur, som vi Børn kaldte
sædvanlig det „Reiersenske“ fordi han af Fonden, eller mäske af
Reiersen selv, havde fäet det til Foræring for sin „Sangbog for
Haandværksstanden.“ 1809.

*) Nu Geh. Konf.=Räd, Storkors af Dbg., m. m.
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Kjøbenhavn d. 6. Jan. 1835.

Høystærede Hr. Professor! Jeg har efter Deres Ønske

strax efter Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse omtalt Deres

Andragende til det Classenske Fideicommis for Grev Moltke.

Greven var vel stemt til, for sit Vedkommende, at bidrage til

Deres Ønskes Opfyldelse, forsaavidt samme kunde bestaae med
hvad der var vedtaget som Regel for Fideicommissets Besty¬

relse. — Jeg bør imidlertid ikke undlade at bemærke, at Gre¬

ven, hverken da jeg første Gang omtalte Sagen for ham, eller
nogle Dage senere, da jeg atter for ham berørte denne Sag,

havde seet den i Deres Skrivelse til mig nævnte Ansøgning*).

Det vilde være mig særdeles kiært hvis De maatte see

Deres Ønske opfyldt og jeg benytter denne Leilighed til at

anbefale mig til Deres venskabelige Erindring.

Med Høyagtelse

Deres ærb. hengivne

(A. B.) Rothe

Kjøbenhavn d. 18de Juni 1836.

Idet jeg herved har den Ære at meddele Hr. Professoren,

at den af Dem ønskede Bog, „Busch Handbuch der Erfin¬

dungen, 2te Ausgabe“, efter hvad af Bibliothekaren er mig

opgivet, ei findes i det Classenske Bibliothek, maa jeg, som den

af Directeurerne, hvem Sager af den Art nærmest vedkomme

bede Dem undskylde, at denne Underretning ikke tidligere er

bleven Dem givet, og derhos angive Dem Grunden til at

Deres Skrivelse af 28de Marts d. A. ikke alt længst er bleven

besvaret. Denne ligger, som De vist alt har sluttet Dem til,
deri at Directionen ikke seer sig i Stand til at opfylde Deres

i samme yttrede Ønske. Jeg vil ligefrem tilstaae Dem, at
jeg, da jeg i forrige Aar opsatte det af Dem paaberaabte Brev

til Dem, skjøndt jeg vel vidste, at Bibliotheket skyldte endeel

*) sml. Brevet fra Højesterets=Assessor Grev Henr. Moltke.
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til forskjellige Boghandlere, dog dengang ikke endnu kjendte saa
nøje, hverken til Størrelsen af Gjelden eller til Størrelsen af

de Ressourcer, der havdes til efterhaanden at afgjøre samme,

og at dette i Forbindelse med den Omstændighed, at det Værk

som Hr. Professoren agter at udgive var af det Slags, at der

vistnok var særdeles Grund til at bidrage til samme, var

Skyld i, at jeg lod de af Dem citerede Udtryk indflyde i

Brevet.

Jeg maa derfor saa meget mere beklage, at de Forplig¬
telser som Directionen har at opfylde, hindre den i at ud¬

betale Dem nogen Sum, der kunde være Dem til Nytte.

Hr. Professorens ærbødigste

H. Moltke*)

Kiøbenhavn d. 28de Decbr. 1838.

Naar Deres Velbaarenhed behageligst vil indfinde Dem i

Hans Majestæts For¬overmorgen, lidt førend Klokken9, i

gemak, skal jeg søge at forskaffe Dem den ønskede Audience2).

ærbødigst

Carl v. Ewald*)

Breitenburg den 15. Jan. 1841.

Ew. Hochwohlgeboren

haben sich meiner selbst in meiner

einsamen Abgeschiedenheit von der großen Welt erinnert und

mir Ihre in jeder Hinsicht interessanten vortrefflichen Reden

geschickt, die ich sogleich mit Vergnügen gelesen habe. Empfan¬
gen Sie dafür meinen herzlichen Dank und erhalten mir Ihre

Freundschaft. Was Sie in Ihrer Rede am Geburtstage unsers

unvergeßlichen Königs Friedrich des 6. über den Verlust von

*) Kammerherre, meget anset Højesteretsassessor, m. m. † 1847.

*) nemlig til Overleverelse af min „Danske Børneven“ som var dedi¬
ceret til Frederik VI, „Skaberen af den danske Folkeskole“.

*) Kongens General=Adjudant, m. m.
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Norwegen gesagt haben scheint mir eine ganz neue, aber sehr

wahre und treffende Beleuchtung dieses Gegenstandes aufzustellen.

Mit Freude gedenke ich der Zeit unsers Zusammenlebens
in Rom und bedaure nur, daß ich Sie in Kopenhagen so

wenig gesehen habe. Unser guter Ahlefeldt*) ist leider nicht

mehr, aber mit jugendlicher Kraft schafft unser Thorwaldsen noch

fortdauernd Meisterwerke der Kunst.

Leben Sie wohl theuerster Hr. Professor und gedenken Sie
zuweilen mit Freundschaft Ihres alten Bekannten, der Ihnen

mit unveränderter Hochachtung und Freundschaft ergeben ist

gehorsamst

J. G. Ranzau*)

Anm. Jeg har intet elskværdigere, mere dannet og veltænkende

Medlem af d. holst. Ridderskab kjendt, end denne Ahlefeldt. Han

talte fuldkommen godt Dansk. Jeg besøgte ham i nogle Dage
pä Hjemvejen 1821 i hans Residents og tilbragte i underhol¬
dende mindefuld Samtale den meste Tid hos ham. De Dage,
hvor vi To spiste alene, gik det naturligvis ypperligt; men en Dag
gjorde han Selskab, hvor jeg, om jeg peb eller sang, mätte øse
op for Klosterfrøkenerne, spildte sä pä Randen af Tallerkenerne, ic.
I Sommes Øine var jeg vist prostitueret; men mine Bøder, at
skulle fortælle om min Rejse, bleve dog af to af Damerne erklærede
for gyldige og om Aftenen ved Spillebordet var min reception
fuldstændig, sä jeg godt udholdt den medspillende Provst Hudt¬

walkers evige Snak om Geben, Abheben, ic. (Jeg havde som
Dreng seet H— i min Faders Hus, dengang han var den tydske

Præst ved Garnisons Kirke i Kbhavn.)

Generalpostdirectionen skulde ikke undlade herved at med¬
dele Hr. Professoren til behagelig Underretning, at der, i An¬

ledning af Deres Klage af 19de f. M., over at de Heste,

hvormed Vognmand Siemsen den 11te næstforhen befordrede

*) Dr. jur. Cay Werner v. A—, Kmherre, ugift, Verbitter for Klosteret
i Itzehoe, levede i 1819 med os i Rom.

*) En Mand med ualm. Dannelse, han læste f. Ex. Dante i Grund¬
sproget. Han ledsagede Fred. VII som Kronprinds til Genf og
videre. Optoges i Statsrädet af Christian VIII.
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Deres Datter og Medreisende til Ringsted vare i en saa slet

Tilstand, at de ikke kunde tilendebringe Reisen m. m., er dic¬

teret bemeldte Vognmand en passende Mulct, hvorhos det til¬
føies, at Man, med Hensyn til at flere lignende Klager over

mangelfuld Befordring fra Sorø ere indløbne, har tilskrevet

Kammerherre og Amtmand Stemann i Sorø angaaende en

forandret Organisation af Befordringsvæsenet ved denne Sta¬

tion.

Generalpostdirectionen den 23. November 1841.

WingeMonrad H. Monrad

Jesøen

Til Obdrup

Herr Professor Hjorth,

Ridder af Dannebroge i
Sorø.

I Anledning af Herr Professorens Skrivelse af 7de

September sidstleden, angaaende et af Opsynsmand Finderup i

Ans, med Hensyn til en Forsinkelse af Daqvognen, udviist
misligt Forhold, undlader Generalpostdirektionen ikke at med¬

dele Dem, deels at bemeldte Opsynsmand herfor er dikteret en
passende Mulkt, deels at Postillonen, som ved den omhandlede

Leilighed befordrede Dagvognen fra Ans til Viborg, er fritaget

for Ansvar for den Forsinkelse, Timesedlen urigtigen udviste.

Generalpostdirektionen den 31te Decbr. 1844.

S. Danneskjoldsamsøe WingeH. Monrad

Obdrup
(Tilskrift som ovenfor.)

Lerchenborg d. 8de Febr. 45.

Behag, ærede Hr. Professor, med Godhed at undskylde

denlange Henstand, flere sammenstødende Omstændigheder lode

migtage i Besvarelsen af Deres Ærede af 14de f. M.

Jeg takker Dem hjerteligt for Deres smigrende Yttringer
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i Anledning af min uventede Forfremmelse)), som endnu meer

ved Maaden, hvormed den blev mig til Deel, end ved Tingen

selv har glædet, og maatte glæde mig. — Saa langt frem¬
rykket i mit Livs Aften, forbyder den høie Alder, Forsynet

forundte mig, at sætte en overdreven Priis paa den Rang,

Kongens Naade tildeelte mig; at vinde og fortjene agtværdige

Medborgeres Velvillie og Agtelse er og bliver stedse Formaalet

for min Attraae. - Det vil fornøie Dem, tør jeg haabe, at
erfare, at jeg — zur guten Stunde gesagt —nyder et godt

Helbred, uagtet Vintertiden just ikke pleier at være mig favo¬

rabel, og jeg vil hjerteligt ønske, at dette ægtvæsentlige Gode
ogsaa maatte i mange Aar blive Dem og Deres tildeel.

Jeg tillader mig at sende Dem mit Bidrag for dette Aar

til Deres haabefulde Brodersøns Studier, — hvis Velgaaende
og ikke paatvivlende*) gode Fremgang paa Videnskabelighedens

Bane det vil glæde mig at erfare*).

Med sandeste Høiagtelse høistærede Hr. Professors
hengivenste C. Lerche.

Haderslev den 17de Sept. 1845.

Idet jeg aflægger Deres Velbaarenhed min forbindtligste

Tak for den mig godhedsfuld tilsendte Prøve af Deres literaire
Virksomhed beklager jeg ret meget, at Samtalen med Herr

Professoren, som jeg skylder Deres Meddelelse, var for kort til
en speciellere Udladelse over de Forhold, vi her leve i og om

hvilke rigtige Begrebers Udbredelse i selve Kongeriget er saa

saare ønskelig. Dog, Deres Velbaarenhed har havt Leilighed

til Selv at blive bekjendt med hine Forhold, og vil De derfor

sikkerligen ogsaa kunne bidrage væsentlig til i denne Henseende

at berigtige vore Landsmænds for en stor Deel uklare Ideer.

*) Grevens Udnævnelse til Geheime=Konferentsräd.

2) Sml. denne Forms Brug i Brevet pä S. 102.

*) Denne Ynglings Fader havde været Præst i Tømmerup pä Grevens
Gods. Han blev siden Provst i Tønder, og er nu, fordreven derfra,
Sognepræst i Hjertebjerg pä Møen.
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fornye Deres VelbaarenhedsHaabende snart at kunne

Bekjendtskab henlever jeg med fuldkommen Høiagtelse

Deres ærbødigst hengivne

H. Johannsen*).

Anm. Jeg vil slutte denne Skildring ved Breve (III. i
hvilke, som allerede antydet den karakteriserende Form er Alt,
medens Indholdet, eller min Omtale, mä betragtes som Intet)
med et nær beslægtet Træk, som jeg oplevede i min Drengealder.
En Aften i 1805 el. 6, da jeg sad i min Faders Studereværelse
og læste, ringede det pä Døren. En meget høj smal Mand, helt
klædt i Grät, trädte ind og spurgte: Er Provsten hjemme ?

—Nej, han er ude pä Amager, hvor der er en stor Ildebrand.
Godt, er De hans Søn: — Jo. — Vil De nu hørel Jeg er

Ministeren Grev Reventlow; hils Deres Fader fra mig og sig,
—at han kan love alle de Afbrændte, som ville flytte ud,

„flytte ud“, siger jeg, forstär De mig? — Penge af Kongen

til nye Avlsredskaber. Husk ’et nul Farvel. —Da han vendte

sig mod Lyset, sä jeg en Stjerne pä Brystet af hans lyse¬
grä Kjole.

*) Konferentsräd, Amtmand, Storkors af Dbg., m. m.



Ijerde Kapitel.

Mandens Indtrædelse i Bamqvem eller

i Sampirknings=Jothold med mange

Jorskjellige.



Anm.

J. P. Mynster.

——

Biskop Mynsters Arvinger have bevist mig den sä kjærkomne
Venlighed, at tilbyde mig adskillige af mine Breve til ham for at

indskydes i denne Samlings Række pä Steder, hvor de syntes at
kunne tjene til hans egnes Oplysning. Denne liden Afvigelse

fra Bogens almindelige Plan vil Læseren sikkert ikke misbillige.



(Forord. — IV. Dr. Mynsters højhæderlige Minde kræ¬
ver, at disse to nærmeste Breve (som man behage først at sammen¬

ligne med Side 68—70) her mä medtages, endskjønt deres Indbold
er sä rent personligen mig selv alene vedkommende og i sig selv
sä forbigäende, efterdi deres logiske og retoriske Form afgiver en
sä udmærket Prøve pä Forf.'s Sikkerhed i Stilen, fine Takt,
sjældne Klogskab og humane Tænkemäde.)

Kbhavn. d. 30te Octbr. 1822.

Dersom De, Høistærede Venl ikke allerede har saa megen
Indsigt i huuslige Affairer, saa vil De forhaabentlig faae den,

at De vil vide, at naar en Mands Kone ligger i Barselseng,

saa har man meget liden Tiid til Alt, og altsaa og til Cor¬
respondance. Da nu den glædelige Begivenhed er indtruffen,

at min Kone i Fredags bragte mig en liden Datter til mine

2 Sønner, saa vil De, haaber jeg, deri finde tilstrækkelig Und¬

skyldning for, at jeg ikke med forrige Post besvarede Deres
venskabelige Brev.

Hvad dettes Indhold angaaer, da ville de tillade, at jeg

begynder med korteligen at udvikle, hvad der var Directionens

eller i det mindste min, Mening med de Bestemmelser, som ere

indførte i Reglementet den omhandlede Sag betræffende. Det

blev ønsket, ikke blot med Hensyn til Lettelse for Adjuncterue

men ogsaa af andre Bevæggrunde, at Lectorerne kunde bringes

i noget nærmere Forbindelse med Eleverne, end blot den, der

fremkommer ved at læse nogle faa Timer med Nogle af dem.

Da der tillige, af Vedkommende og Uvedkommende, blev lagt
megen Vægt paa, at Eleverne skulde perfectioneres i de levende

Sprog, og det var umueligt, naar ikke de egentlige Studier
8*
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skulde forsømmes, at skaffe ret mange Underviisningstimer deri,
saa blev det anseet gavnligt, at Lectorerne i disse Sprog —

som dog ellers kun ville faa meget faa Timer i øverste Classe

— ogsaa udenfor den egentlige Skoletiid havde nogen Anled¬

ning til at samles med Eleverne, og øve dem i at tale Spro¬

gene. Dette kan nu maaskee vel kaldes Tale=Øvelser, uagtet

ingen egentlig Underviisning er tilsigtet dermed. Jeg veed ikke

ret, om den Methode var hensigtsmæssig, som i den Campelske

og Salzmannske Tiid blev fulgt i de nye Instituter, kun at

antage saadanne Lærere for de levende Sprog, som ikke forstode

Landets sædvanlige Sprog, saa at Disciplene for at forklare

sig for dem bleve nødte til at søge de fremmede Ord; men jeg
tvivler om, at ret Mange ville lære at tale et fremmed Sprog,

naar de ikke nødes til at anvende den Anstrengelse, og over¬
vinde den Undseelse, som ellers vilde afholde dem derfra. Det

forstaaer sig vel i Øvrigt, at disse Taleøvelser ikke ganske kunne

anvendes ved enhver Discipel, og at dertil ogsaa hører al Slags
Discoureren i Spøg med et Barn, paa hvilken Maade jeg selv

ofte holder tydske Taleøvelser med min lille Dreng. Iblandt

de Midler, der bleve bragte i Forslag for at bringe Lectorerne

i Berørelse med Eleverne, vare nu ogsaa de bevidste Søndags¬

Promenader; og ligesom Promenaderne i sig selv maa ansees

som uundværlige ved et Opdragelses=Institut, saaledes syntes
det ret passende, at de ogsaa undertiden foretoges under An¬

førsel af Lectorerne i de levende Sprog. At dette fandt Sted

om Søndagen, kunde vel ikke være nogen Indvending, da der

ikke var tænkt paa noget egentligt Arbeide derved for Børnene,

og hvis det tildeels var det for Lærerne, da er jo ved et Op¬

dragelses=Institut Tilsyn og nogen Sysselsættelse nødvendig om

Søndagen, og kan sikkert henregnes til de Nødvendigheds= og

Kierligheds=Gierninger, som ogsaa paa den Dag ere tilladte.

Dette var, i det mindste oprindeligen, Meningen med hvad

der er indført i Reglementet herom. Maaskee er det ved Time¬

tabellens Affattelse støbt i en stivere Form, end der egentlig

var paatænkt, men Sagen vil vel ogsaa i Anvendelsen kunne
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løses noget af sit Snørliv. I ethvert Tilfælde vilde det være

meget at ønske, om en officiel Meddelelse til Directionen kunde

undgaaes. Det er stedse ubehageligt, naar slige Vanskeligheder
møde; Sagen bliver ogsaa let endnu mere forqvaklet, naar

enhver Punct skal afgiøres i officielle Skrivelser, og for Dem

i Særdeleshed vilde det let giøre ugunstigt Indtryk, dersom det
skulde see ud som en Uenighed, eller som en Uvillie til at paa¬

tage Dem noget mere Arbeide for Stiftelsen, end de egentlige

Underviisningstimer.

Dette, kiere Ven, er i Korthed og Eenfoldighed min Me¬

ning om Sagen. At den er fremsat uden Forbeholdenhed vil

sikkert ikke være Dem ukiert, og at den er korteligen fremsat

hidrører tildeels fra den Omstændighed, hvormed jeg begyndte,

da jeg nemlig skal ind og sladdre med min Kone. Hun be¬
finder sig ellers meget vel. Det glæder mig at forestille mig

Dem huuslig indrettet. De hiemkomne Medlemmer af Di¬

rectionen havde medtaget et meget behageligt Indtryk, saavel af

Deres øvrige Huusvæsen som (jeg tør jo vel sige det, siden
det er satte Mænd.) af Huusfruen. Hils hende venskabeligst

fra mig, og vær forsikkret om at jeg stedse er Deres
hengivne

Mynster.

Kbhavn. d. 11te Nov. 1822.

Breve ere dog et temmelig ufuldkomment Meddelelses¬

Middel, især naar de skrives hurtigt. Ligesom det forekommer

Dem, kiere Ven! efter mit Brev, at De maa have skrevet An¬

det, end De vilde, saaledes forekommer det ogsaa mig efter

Deres. Hvis jeg endog tildeels ansaae Sagen fra en anden

Synspunct, end den, hvorfra De syntes at betragte den, saa

vare vore Synsmaader dog ingenlunde saa forskjellige, at jeg

egentligen kunde give Dem Uret. Det var ved Reglementets

Affattelse paa ingen Maade Tanken, at enten Promenaderne,

eller — hvad der vel om Vinteren kunde træde istedet, men

hvorpaa der dog fra først af ikke var tænkt — en Lectors
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Tilstedeværelse undertiden om Søndagen, til Lettelse for Ad¬
juncterne og maaskee til noget Gavn for Eleverne, skulde saa¬

ledes reguleres som en ufravigelig Norm, men kun at dette

ogsaa kunde finde Sted, og efter en Aftale, som jævnligen
kunde efter Omstændighederne træffes og igien forandres. Da

Timetabellen indkom, blev denne Sag aldeles ikke ventileret,

fordi man ikke kunde forestille sig Andet, end at Tabellen var

et Resultat af indbyrdes Aftale og Overeenskomst mellem Læ¬

rerne — thi saaledes burde det vist nok have været — og deri

vilde det da have været en Daarlighed, om Directionen havde

tiltaget sig at giøre nogen Forandring.

Det synes imidlertid, som om Directoren ved denne,

som ved et Par andre Leiligheder, har foretrukket den directo¬

riale Fremgangsmaade for den collegiale, og dette er jeg meget

langtfra at billige. Imidlertid tør det haabes, at dette ikke
vil vedblive, da han i Kolding har levet i god Forstaaelse med

Lærerne ved Skolen, og da han ellers er en brav Mand, som

synes med Omhu og Kierlighed at tage sig af Børnene. Og

derfor var det min Mening, at man giorde bedst i, for Øie¬

blikket at skikke sig i Omstændighederne, og søge efterhaanden i

Mindelighed at faae forandret, hvad der behøver Forandring.

Jeg maatte saa meget mere tilraade dette, da jeg ikke kan vide,

hvad der mundtlig kan være passeret i Sorøe, og ikke kan inde¬

staae for, om Resultatet ved officiel Forhandling i Directionen

blev saadant, at det lønnede Umagen at have giort nogen Mo¬

tion derom. Overalt er det, især i Begyndelsen, meget at

fønske, at Ubehageligheder af denne Beskaffenhed kunne undgaaes,

og af denne Aarsag beder jeg Dem ogsaa, at hvad jeg her har

yttret maa blive imellem os.

Jeg beder Dem saaledes være forvisset om, at jeg paa

ingen Maade miskiender Dem eller Deres Forhold i denne

—Sag. Og nu nok herom.

Paa Aristoteles skal jeg være opmærksom, saafremt Auc¬

tionen efter Kall virkelig finder Sted. Men dette er endnu

uafgiort, da Antiquaren Nestler i Hamburg staaer i Under¬
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handling om at kiøbe hele Bibliotheket. At der ikke skeer Mere

for at skaffe Dem i det mindste nogle Bøger i Sorøe, hidrører

derfra, at Akademiets Kasse er bleven saa stærkt angreben ved

alle de havte Udgivter, at man maa lade den fyldes igien,

førend man tager mere deraf, end det for Øieblikket Allernød¬

vendigste.

Frue Hegermann erindrede mig forleden om mit Løvte til

Deres Olivia at lade hende faae Brudevielsen beskrevet. Det

skal ogsaa skee igiennem Frue Hegermanns Hænder. Men ved

at giennemsee den, finder jeg den gyselig knudret, og det staaer

ikke i min Magt nu at jævne Knuderne. Tag altsaa tiltakke
med den, som den er, og ansee den blot som et lidet Pant paa

det Venskab, hvormed jeg stedse er
Deres

Mynster.

Kbhavn. d. 11 Julii 1823.

I Henseende til Morgen=Lovsangen var det stedse min

Mening, at Lectorernes Nærværelse var overflødig, ligesom det

forekom mig, at den beqvemmere holdtes i Skolen ved Under¬

viisningens Begyndelse. Nogle i Directionen vare af en an¬
den Mening, ligesom ogsaa Director; Sagen blev derfor over¬

ladt til Afgiørelse i Sorøe. Da De i Deres Brev havde

yttret, at Lectorerne, førend Deres Ankomst, havde vedtaget at

være tilstede ved Lovsangen, kunde man ikke troe Andet, end at

Sagen var afgjort efter formelig Overeenskomst. — Af Fogt¬

manns Erklæring i Anledning af Adjuncternes Andragende*)

sees nu ogsaa, at Overeenskomsten kun har været stiltiende.*)

For bemeldte Adjuncternes Andragende ere der mange

*) Dette, vel ikke ganske heldigt formulerede Aktstykke, billigedes i alt
Væsentligt af de vigtigste Lektorer, som Intet mindre vilde, end bru¬
ges af Direktor til Tryk pä Adjunkterne. Men Direktor blev jo
højere, jo flere Mellemtrin der lavedes.

2
men dels päberäbtes, dels udgaves, den for at være adskilligt mere.
Sml. Direksjonsskrivelse 28 Juni 1823, Side 72. hine illæ la¬

CryDæI
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Grunde der taler. Det er i Dag kommet tilbage, menjeg

har endnu kun flygtig seet Erklæringerne. Jeg kan kun ikke

lide, at Adjuncterne paa en Maade have givet det Form af en
Klage, og at de have blandet endeel ufornødne Bitterheder mod

Lectorerne*) deri.

Om Clemens Alexandrinus erindrer jeg ikke nøie, hver¬
ken hvad De eller jeg har sagt; men jeg troer meget gierne,

at De har Ret, da De har seet efter, og jeg ikke. —Naar

faaer man Deres Arbeide at see? — Det er mig kiert, at De¬
res tydske Grammatik er saa vidt avanceret. Jeg hører ogsaa

med Fornøielse, at man fra Fogtmann kan vente en Lærebog

i Religionen, hvilket er saa meget ønskeligere, som den Meierske

uagtet sine Fortrin ogsaa har mange Mangler, og ikke er vel
skikket til sin Bestemmelse.*)

Deres hengivne

Mynster.

Kbhvn. d. 27de Oct. 1823.

Overordentlig meget Arbeide har hindret mig i, tidligere

endfor et Par Dage siden, at tilendebringe Læsningen af Deres
Erigena.

I det jeg nu særdeles takker Dem for Meddelelsen af

denne udvortes og indvortes ziirlige Bog, er det mig en Glæde
at bevidne Dem den Interesse, hvormed jeg har læst den, og

)havde vel bedre heddet: sädanne L—r, som Direk. ønskede sig dem.

*) Den teol. Professor Krogh=Meyers Lærebog i den christelige Reli¬

gions= og Sædelære, 1818. Som christelig og videnskabelig mod¬
sattes den Niemeyers rasjonalistiske, og agtedes i de Omvendelsesär;

men den galdt med Rette for at være tung og noget dunkel. Nord¬
manden Kg.=M. holdtes for den ändrigste af de teol. Professorer,
hvorfor Universitetspatronen, Kongens Svoger, Hertug Fr. Christian
af S. H. S. Augustenborg, fra 1808 til 16 holdt ham som Lærer
for sine Sønner.

Johan Scotus Erigena oder von dem Ursprung einer christ¬
lichen Philosophie und ihrem heiligen Beruf. Kphg. 1823. Med
Motto i røde Bogstaver: Das Amt der Philosophie ist der leibhafte

Moses. Hamann.

*)
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fundet den saa kundskabs= og aandrig, som jeg ventede. Og¬
saa det tydske Sprog deri er, som det egner en Lector i den

tydske Literatur; thi hvorvel det ikke tilkommer mig at bedømme

det Grammaticalske deraf, saa troer jeg dog at kiende Sproget

saaledes, at jeg tør give Deres Bog det bedste Lov i denne

Henseende.

Det fattes mig baade paa Tiid og paa mangehaande Kund¬
skaber for at kunne gaae ind i nærmere Detail over Deres

tAtaler Abeide, for at fremsætte de Indvendinger, som paa adskillige

Steder ere oprundne hos mig, og for at giøre mig selv det
klart, om det er Deres eller min egen Skyld, at Deres Me¬

ning paa nogle andre Steder ikke er bleven mig klar. Tillad

mig herved alene at yttre, at jeg ikke ret indseer Hensigten af

Deres Motto. Jeg veed ikke, hvor eller i hvilken fuldstændig
Sammenhæng — ifald der ellers hos Hamann kan være Tale

om en fuldstændig Sammenhæng — Hamann siger det,

men jeg synes ikke, at det kan udtrykke Indholdet af Deres

Skrivt, eller hentyde derpaa; thi dersom virkelig Philosophiens

Embede var den lebendige (dansk Oversættelse af: leibhaft) Mo¬

ses, saa synes mig, der kunde ikke være Tale om en christelig
Philosophie.*) — Biskoppen, som ogsaa med Interesse har læst

Deres Bog, og Balth. Münter, hvem det gaaer meget godt i

hans nye Stilling, have overdraget mig deres Hilsener.

Med Høiagtelse og Hengivenhed
Deres M.

(Svar fra P. Hjort.)
Sorøe d. 8. Nov. 1823.

Deres Høiærværdighed !

have den Fornøielse atJeg skriver just idag for at kunne
Faa ere vel paa eenlykønske Dem paa Deres Fødselsdag.

*) Hamanns Ord (se næste Brev) tog jeg den Gang i den Mening, at
ligesom Moses forholdt sig til den kommende Christus, säledes skulde
vor Tids Forberedelse ved Filosofien forholde sig til den kommende
Opfattelse af Christendommen. — Leibhaft oversatte jeg mig ved
„livagtig“.



(J. P. Mynster.)122

Gang saa lykkelige og fortjene saa ganske at være det. Gid
De endnu i mange Aar maa leve til Trøst og Beroligelse og

Underviisning for Deres talrige Menighed, til Gavn for Sta¬

ten og til Glæde for Deres Venner.

Hvormeget Deres Brev maatte opmuntre mig, veed De

nok selv; saameget mere gjorde det sin Virkning, som den omi¬

nøse Høflighed, hvormed Andre havde takket for Bogens Mod¬
tagelse, med Undskyldning for ikke at have læst den endnu,

Jeg haaberhavde slaaet koldt Vand over Hovedet paa mig. —
nok engang i Byen at kunne tale med Dem om enkelte Ste¬

der og Ideer, og da at kunne udjevne adskillige Misforstaaelser.

Min Bog er maaskee for meget sammentrængt, og jeg har vel

for meget lagt an paa at vise hvad jeg forstaaer ved en sym¬

bolisk Skrivemaade. Det faaer nu engang være.

Men hvor vittig Deres Oversættelse er af „leibhaft“

saa tillad mig dog at sige, den er ikke ganske rigtig. Ordet

hedder paa Dansk: livagtig, og kan, som dette danske Ord,

ikke betyde andet, end: Noget er den selvsamme Gjenstand som

noget Andet, eller er beskaffen netop ligesom noget Andet.
Den sidste Betydning er den sædvanlige, som ogsaa gjælder

i Mottoet. (Dette staaer forresten i Hamanns Skrifter, 2. Deel,

S. 102, uden synderlig Sammenhæng med Noget). — Den

christelige Philosophie forholder sig til et vist Phænomen i det

christelige Livs Udvikling i Historien, livagtigen saaledes som
Moses forholder sig til det christelige Livs Indtræden i Hi¬

storie og Natur. Moses forberedte Christi Fødsel i Kjødet, og

Philosophien skal forberede hans Fødsel i Aanden 9: i Tænk¬

ningen; thi denne er jo ligesom den aandelige Blodcirculation.

Saalænge man altsaa bliver indenfor Historiens Grændser, kan

man meget vel tale om en christelig Philosophie, men gaaer

man udenfor denne — som er bemærket f. Ex. S. 119 og paa

den sidste Side — saa hæves Spørgsmaalet. Philosophien

skal ligesaalidt som Moses naae det forjættede Land, og saa¬

længe der er een Philosoph, som troer at have Fred og Glæde
udenfor Christendommen, kan Troen ikke opgaae som natur¬



(J. P. Mynster.) 123

ligt Element i det aandelige Liv. — Tag f. Ex. Forstanden !

Kunde David, kunde nogen orientalsk Mytholog, kunde de per¬

siske Digtere, kan en nuværende Tyrk gjøre en rolig, reflectiv

Slutning? Umulig! Spidsfindighed var deres høieste forstan¬

dige Uddannelse, og deres Begeistring gav dem Resultater,

som en Beboer af en europæisk Hovedstad kan lære udenad

ved Middagsbordet. Dette kommer af at Forstanden igjennem

Grækerne er opgaaet som naturligt Element i det aandelige

Liv; og saaledes troer jeg at den tydske Speculation er et

Gjennemgangspunkt for Det i Troen, som er det Evige og

Uforgjængelige, til at opgaae i det aandelige Liv, der kommer

tilsyne i Tid og Rum, som naturligt med al menneskelig In¬
dividualitet forenet Element. Men det er vel allerede nok for

et Brev.

De har vel læst Rudelbachs Afhandling. Begyndelsen og
Enden ere vistnok gode, men han har dog i mine Tanker skudt

forbi Maalet. Læren om Miraklerne bliver aldrig fyldest¬

gjørende, førend den grundes paa Læren om Syndefald og

paa Modsætningen af Tid og Evighed. Thi hvad er Mi¬

raklet andet end Fremtrædelsen af det oprindelige paradisiske
Samliv af al Natur og Villie; det er ikke noget Nyt,

men det Allexældste og Naturligste, det er det evige

store guddommelige Liv, som glimter gjennem Tidens mørke

Skyer, og det er ingenlunde Guds øieblikkelige Virksomhed,

men Menueskets øieblikkelige Fornemmelse af Guds evige uaf¬
brudte Virksomhed. Denne Lære om Syndefaldet er ligesom

det kopernikanske System: den bringer Orden, Sammenhæng

og Fasthed i alle Ideer — ja, efter det kan man forudberegne

enkelte historiske Konjunctioners Indtræffen. Men jeg maa
bede Dem tilgive, at jeg skriver saa frit til Dem.

Til Slutning maa jeg udbede mig Deres Raad an¬

gaaende min Grammatik. Kan nemlig Nogen tage ilde op,
at den er skreven „for Danske og Norske“? Den er al¬

deles grundet paa „vort Sprog“ og kun en Dansk og en

Norsk kan lære Tydsk af den; men Deichmann fik maaskee
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ingen Afsætning i Norge, ifald den blot kaldtes „for Danske“.
Og jeg synes, det er godt paa enhver Maade at forene begge

Rigers Litteratur! Tilgiv, at jeg er saa dristig at forlange

Noget, som kræver et Brev fra Dem og lægger Beslag paa
Men hvo kan heri raade mig bedre ?Deres kostbare Tid.

Min Kone og jeg bede Deres Frue hilset venskabeligst !

Jeg er Deres

ærbødigste og hengivneste

Peder Hjort.

Kbhavn. d. 15de Novbr. 1823.

Megen Tak, Høistærede! for Deres venlige Lykønskning.

— De maa ikke antage det for en skrømtet Bitterhed, naar det

næsten forundrer mig, at der endnu er Nogen, som mener, at

jeg lever Staten til lidet Gavn, saa megen Utilfredshed mø¬

der man paa alle Kanter. Overalt skal Ingen, som, især i
nærværende Tider og Forhold, har havt Deel i nogen offent¬

lig Bestyrelse, klage over, at han mangler Erfaring om, at

Skoen kan trykke. Men hvorvel der fra denne Side for nær¬
værende Tiid ikke er meget Andet at hente end Besværlighed og

Ubehagelighed, saa erkiender og paaskiønner jeg dog tilfulde

det saare meget Gode, der er blevet mig til Deel, og iblandt
det bedste deraf sætter jeg stedse mine Venners Godhed.

Om Deres Motto er det vel ikke værd at gaae ind i

længere Undersøgelser. Jeg indrømmer villigen, at det kan

staae paa sit Sted i den Betydning, hvori De har forstaaet og

forklaret det; men det er maaskee dog en Mangel ved et Motto,

naar dets Betydning ikke falder i Øinene. Og ved Moses

tænker man ikke let paa Andet end Loven i Modsætning til

Evangelium, og Speculationen over Loven er ingen christe¬
lig Philosophie. Før der kan være Tale om denne, maa først

Evangelium være opgaaet i Troen, hvorvel den christelige Spe¬

culation igjen fører tilbage til Troen. Man maa derfor uden
Tvivl for at forstaae Mottoet kiende den Tankegang, hvori

skikketHamann har sagt disse Ord, nemlig at han har forud
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den Bemærkning, at ved Fornuften kommer Intet uden Er¬

kiendelse af vor overvættes syndige Uvidenhed. Men Fore¬

stillingen om, at Menneskene ere indsluttede under Uviden¬
hed fremkommer ikke let, naar Moses nævnes isoleret.

Rudelbachs Afhandling har ikke ganske fyldestgiort mig, skjøndt

den indeholder adskilligt Godt. Augustinus siger: portentum
non fit contra naturam, sed contra quam nota est natura.

Noget Lignende siger R. ogsaa, men har neppe tilstrækkelig ud¬

hævet det. At Aarsagen, hvorfor Menneskene ikke, uden i en¬
kelte Glimt, kiende Naturen i dens Herlighed, ligger i deres

Fordærvelse, deri er jeg ganske enig med Dem.
I Henseende til Titelen af Deres tydske Grammatik, da

skulde det vel synes uformasteligt at tilkjendegive, for hvem den

er skrevet, og at Danske og Norske ikke kunne sammenfattes
under een Benævnelse. Imidlertid tør jeg ikke indestaae for,

at jo Nogle ville forarge sig derover; og noget Paafaldende er

maaskee deri, forsaavidt man strax ledes til at tænke paa, at
det er skeet for at skaffe Bogen mere Afsætning i Norge. —

Dersom baade Danske og Norske kunde forbigaaes paa Titelen,

og det Fornødne bemærkes i Fortalen, var det maaskee bedre;

kan dette ikke beqvemt skee, er det jo ogsaa ligegyldigt, om

nogle Uvillige giøre deres Bemærkninger derover.

Min og min Kones Hilsen til Deres Olivia !
Deres M.

Kbhavn. d. 9de Marts 1824.

De undres billigen, Høistæredel over, at jeg ikke før har

takket Dem for Deres venlige Gave. Sagen var, at jeg først

for faa Dage siden har modtaget den. Deres Brev havde

en Pige modtaget uden at lægge Mærke til, at der skulde følge
Noget med, og uden at spørge, hvo der bragte det. Og da

Bøgerne ikke medfulgte, saa gik jeg nogle Dage, eller jeg troer

endog et Par Uger, som en Tantalus, i en Besiddelse af en

Skat, som jeg ikke turde nyde. Jeg spurgte alle Mennesker,

(undtagen den, jeg skulde have spurgt, Deichmann,) om der
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nylig var kommen nogen Reisende fra Sorøe, men kunde In¬

gen opspørge. Omsider indfandt Bøgerne sig af sig selv, og

da Deres Hensigt har været at giøre mig en Fornøielse, saa

er det mig særdeles kiert at kunne forsikkre, at Hensigten al¬

deles er opnaaet)). Jeg havde vel havt en flygtig Tanke om at

subscribere paa dette Værk, men jeg tilstaaer, at de mange An¬
noncer om, i hvor mange og tildeels pragtfulde Udgaver Vær¬

ket strax skulde fremtræde, syntes mig at indeholde endeel Pre¬

tension, (som dog nok var mere Forlæggerens end Forfatterens,)

og vakte nogen Mistanke hos mig. Efterat Bogen var ud¬

kommen, hørte jeg saa meget godt om den, at jeg var i Be¬

greb med at anskaffe mig den, da Deres Godhed betog mig

videre Uleilighed. Jeg har læst nogle Capitler med særdeles

megen Tilfredsstillelse. Forskningerne forekomme mig ligesaa

grundige og nøiagtige, som Udførelsen er klar, værdig, reen og

i Sandhed smagfuld. Jeg glæder mig over, at der i disse

forskruede Tider fremtræder en saadan Historiker. Jeg har
allerede ved Læsningen deraf tilbragt nogle meget behagelige

Timer og haaber endnu flere.

Ogsaa for Meddelelsen af Deres tydske Grammatik takker

jeg Dem meget. Hvad jeg har læst deraf, forekommer mig

meget nøiagtigt og klart, men jeg maa tilstaae, at jeg endnu
ikke har læst Meget. Jeg trænger nemlig til at læse Bogen

ordentlig, for om mueligt at lære noget tydsk Grammatik, hvoraf

jeg Intet kan, og dog burde kunne Noget, da jeg endog er i
Begreb med at skrive Tydsk; men det er i mine Forhold ikke

saa let at komme til grammatikalske Studier. — I Henseende
til Indførelsen af Lærebøger gjør Directionen ikke let noget

Skridt, førend den almindelige Stemme har begyndt at udtale

sig, og den vedkommende Lærebog har begyndt at indføre sig

selv. Dette, haaber jeg, vil vel efterhaanden skee med Deres,

og kun have den Hindring, at daarlige og magelige Lærere

*) Fr. Raumers Gesch. der Hohenstaufen, sendt som Gave for min
Brudevielse.
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(hvoraf vi ikke have faa) ville finde det ubeqvemt, at de ikke

finde det angivet for sig, hvad de strax skulle lade Disciplene

lære, og hvad de indtil videre kunne forbigaae, og saaledes
nødes til, selv at tænke og selv at bestemme.

Jeg glæder mig til snart at kunne vente at see Dem, og

er stedse

Deres hengivne M.

Kbhavn. d. 22de Juni 1824.

Dersom det endog havde været Glemsomhed, at De, høist¬
ærede Ven! ikke sendte mig den belovede Anviisning til en for

mig beqvem Brug af Deres tydske Grammatik, saa vilde jeg

paa ingen Maade være berettiget til at beklage mig derover,
da jeg selv ved vor sidste Samtale var saa utilbørlig glemsom

at jeg hverken takkede Dem for Deres egne Skrivter eller for

Gaven af Raumers Geschichte, hvis Læsning dog har glædet

mig meget. — Men saaledes løber ofte Meget bort for mig

just i det Øieblik, da jeg skulde bruge det — jeg vil haabe,

at Aarsagen kun er den, at jeg har saa mange forskiællige Ting
at tænke paa. Hvad i Øvrigt bemældte Udtog af Gramma¬

tiken angaaer, da erkiender jeg ogsaa, at det vilde være meget

vanskeligt, at træffe just de Huller i min fragmentariske Kund¬

Jegskab om den tydske Grammatik, som behøve at stoppes. —

haaber, at jeg paa en beqvem Maade kan komme til at be¬

fæste mig lidet i meerbemældte Grammatik ved at giennemgaae

Sibberns Reitelser*), som synes mig at røbe saavel megen Nøi¬

agtighed i som en meget god Tact for Sproget. - Det er

ellers temmelig keedsommeligt saaledes at foretage paa ny, hvad

man for en Række af Aar siden har skrevet; man vilde nu giøre

saa Meget anderledes, og kan dog kun forandre, tilsætte, ud¬

slette noget Lidet, men ikke omstøbe.

*) til Kleine theologische Schriften von J. P. Mynster. 1825. 408 S.
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— — Bemærkningerne om Kunst=Udstilligen*) har jeg,

og vel den største Deel af det læsende Publicum, læst med

megen Interesse. Der har været megen Tale, saavel om Be¬

mærkningerne, som om Forfatteren. Man har naturligviis ogsaa

giettet paa Dem, men endnu har jeg ikke fornummet, at Nogen
havde mindste Kundskab om Forfatteren, uden ved Gisning.

I det Hele ere vist Bemærkningerne meget sande, grundige, og

meget velkomne i en Tiid, da Sands for Kunsten er vaagnet,

men ofte tager en skiev Retning. — I enkelte Ting afviger
jeg vel noget fra Deres Mening, som ikke kan være ander¬

ledes, da Individualiteten giør sin Ret gieldende. Enkelte

Yttringer ere vel ogsaa for strænge. - Det er saa vanskeligt

at præstere noget Dygtigt, at hvo der dog har giort og giør

dette, fortiener, at hans Mangler — hvilke han vel selv ofte

erkiender uden at kunne afhielpe dem — omtales anderledes,

end deres der sindsker frem i behagelig Selvtilfredshed. Og¬

saa har den, der lever i en alvorlig Stræben, saa mangen

Kamp at bestaae med Verden og sig selv, at han trænger til

Opmuntring. Til den vel store Strenghed henregner jeg imid¬

lertid paa ingen Maade, hvad De har sagt om Jensen.

Han, og hans Maneer, og det Bifald der af saa Mange er

blevet ham til Deel, trænger just til en saa alvorlig Tiltale,

og det har inderligt glædet mig at finde et saadant soutien

ved Udbrudene af min Indignation. Men ligesaa meget som

jeg takker Dem herfor, ligesaa oprigtig tilstaaer jeg, at jeg

havde ønsket Deres Replik*) anderledes. Det er naturligt, at
Jensen og hans Venner bleve vrede, men denne Vrede uden

stor Magt havde det efter mine Tanker, ogsaa for Sagens

Skyld, været bedre at behandle lettere, og — tilgiv min Aaben¬
hiertighed et dristigt Udtryk — mindre i Jensens egen Maneer

med at lægge Farverne saa tykt paa.

*)Se Krit. Bdr. Konsthist. Afd. 1854. S. 123—67. Stod først i
A. Boyes Nyt Aftenblad for Ar 1824.

*) til min Undskyldning eller Forsvar behage Læseren at efterse den i
Krit. Bdr. S. 131 senere meddelte Oplysning herom.
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Det er da ikke mere en Hemmelighed, naar jeg betroer Dem,

at jeg har skrevet Recensionen*) over Howitz's Afhandling.
Jeg holdt det kun lidet hemmeligt, inden den kom ud, for at

faae den Moerskab, at mine nærmeste Omgivelser Intet skulde

have mærket dertil, før Bladet kom ud. — Som jeg ventede,

kiendte de mig dog strax. Foruden hvad der ellers kunde

mangle mig til dette Arbeide, manglede mig ogsaa Rum; thi

det er vanskeligt inden en Recensions Grændser at sige noget
Tilstrækkeligt over saa omfattende et Stof. — Sibbern har

ogsaa taget til Gienmæle mod samme Afhandling; hans Be¬

mærkninger ere trykte i juridisk Tidsskrivt*) og ville nok om
faa Dage haves i separate Aftryk. Jeg har endnu ikke

seet dem.

Hvad De mælder om Disciplinens Tilstand paa Acade¬

miet, bedrøver mig, og saa meget mere, som det er vanskeligt

at giøre noget tilgavns derved naar Vedkommende ikke have

Charakteer nok til selv tilbørligen at gribe ind. — Jeg ønsker

meget at kunne komme lidet til Sorøe i Examens=Tiden, men

om det lykkes mig, veed jeg endnu ikke. — Lev vel, og hils
Deres Olivia venskabeligen fra

Deres hengivne M.

Kbhvn. d. 19de Julii 1824.

Det var min Hensigt ved mit Besøg i Sorøe at incom¬

modere saa lidet som mueligt, men da De, kiære Venl vil

have den Uleilighed at trækkes med mig, saa kan jeg naturlig¬
viis gierne skikke mig deri, og modtager saaledes med megen

Fornøielse Deres giestevenlige Tilbud. Kun beder jeg for

Alting, at De arrangerer mit Qvarteer saaledes, at jeg ikke
generer mere, end uundgaaeligt.

Efter min Bestemmelse vilde jeg tage med min Familie

paa Søndag Aften til Roeskilde. Familien sender jeg næste

*) I Dansk Lit. Tid. 1824; Nr. 23—5. 1825; Nr. 1—4.

*) Ørsteds Jur. Tidssk. 9, 1.
9
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Morgen til Frydendal, og begiver mig derpaa engang om
Formiddagen paa Reisen til Sorøe, hvor jeg haaber at ind¬

træffe Mandag Eftermiddag den 26de. Udentvivl følger Bal¬

thasar Münter med, men søger sit Qvarteer andensteds, da

han har Bekiendtere nok i Sorøe. Torsdagen derefter har

jeg lovet at være paa Frydendal. — Jeg glæder mig til, saa¬

vel at see Dem i Deres huuslige Indretning, som især til at

kunne tale med Dem om mangeslags Ting. Derfor tilføier

jeg heller ikke noget Videre skrivtlig, kun at jeg stedse med ven¬

skabelig Hengivenhed er
Deres M.

Kbhavn d. 24de Julii 1824.

Disse faa Ord have en tredobbelt Bestemmelse: 1) at

takke hierteligst for Deres venlige Tilskrivt; 2) at mælde, at

da vi i Roeskilde have adskillige Visitter at aflægge m. v., saa

kunne vi ikke, selv efter den kiøbenhavnskeste Beregning, komme

til Middagstiid. Vi bede derfor, ikke at ansee os som Mid¬
dagsgiester, da vi nok i Ringsted finde Livets Fornødenhed,

om man endog der er mindre vel accommoderet. Vi komme

saaledes først engang om Eftermiddagen — naar, vil beroe
paa Vind og Veir. 3) at takke meget fra den unge Velær¬

værdighed*), som naturligviis med megen Fornøielse modtager

Deres venskabelige Invitation, naar han kun ikke generer for
meget.

Alt Øvrigt mundtlig.
Deres M.

Frydendal d. 31 Julii 1824.

Jeg haaber, at Postens Indretning ikke er saa forstyrret,

at dette jo endnu kan træffe Dem i Sorøe, og i saa Fald er

*) Balth. Münter og jeg havde gäet i Skole sammen i Efterslægten og i
Frue Skole, vi vare Studenter sammen, og havde levet sammen i hans
Faders Hus, hvis Klient jeg desuden var.
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det disse Liniers Bestemmelse, for det Første at mælde, at jeg

hurtig og lykkelig, skiøndt ad meget vildsomme Veie, ankom

hertil, og traf Kone og Børn i god Stand, paa en dygtig Bule

nær, som Ludvig havde erhvervet sig i Panden; for det Andet
og mig Vigtigste, at takke Dem og Deres kiere, venlige Olivia af

mit ganske Hierte for al den Godhed, hvormed De beredede mig

et saa behageligt Opholdssted i Sorøe. Virkelig er jeg meget
satisficeret af min Reise, thi hvad Mangler og Ubehageligheder

der kunne finde Sted ved det akademiske Liv i Sorøe, vidste

jeg saa omtrent forud, derimod bekiender jeg med Glæde, at jeg

ikke havde forestillet mig Ensemblet i alle Henseender saa til¬

fredsstillende, som det har fremstillet sig for mig. Og naar

det Hele dog er fornøieligt, saa tør og bør man efter menne¬

skelig Leilighed være tilfreds, ligesom jeg ogsaa stedse haaber,

at Vanskelighederne maae for største Delen lade sig overvinde,

hvor saa mange dygtige og fornuftige Mennesker med Iver og

Omhyggelighed tænke paa, og arbeide for en Indretnings Vel.
Jeg glæder mig til saa snart igien at see Dem i Kiøben¬

havn. Med min gientagne Tak til Dem og Hustru, og med

venskabelige Hilsener til Albertine Saint=Aubain*), samt hvem
De endnu maatte see af sorøeske Venner, hvoriblandt i Sær¬

deleshed til Fogtmann, er jeg stedse

Deres hengivne M.

Kbh. d. 5te Oct. 1824.

Kiere Ven !

Sibbern paatog sig forleden at besørge Dem underrettet
naar Steffens kan ventes til Sorøe. Af denne Aarsagom,

jeg ikke itide søgt den nødvendige Oplysning. Imidlertidhar

har jeg dog baade i Aftes og i Morges forgieves ledt efter
St., men jeg har kun lidet Haab om at træffe ham, førend

Posten gaaer, da jeg hele Formiddagen har Forretninger, og

*) En Søster til Karl Bernhard, navnkundig Skjønhed og en fortrolig
Veninde af min Hustru, som oftere lä hos os om Sommeren.

9*
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St. til Middag er paa Sorgenfrie. Saa Meget kan jeg

sige, at St. ikke kommer den 6te (hvilket han heller aldrig har

havt isinde), da han først i Morgen Eftermiddag reiser herfra,

og da endnu vil tilbringe een Dag i Helsingøer, een i Frede¬

riksborg, og een i Roeskilde, saa at han først Søndag Aften

efter Rimelighed vil være hos Dem. Kan jeg træffe ham

endnu, saa skal jeg tilføie et Postscript; hvis ikke faaer jeg at
stole paa Sibbern, som ogsaa pleier at være paalidelig. Kun

bemærker jeg, at St. ikke pleier at være meget accurat med

Sligt, saa at det vel kunde være, at han indtræffer en halv
Dag sildigere, end han bestemmer.

Jeg glemte, da jeg sidste Gang saae Dem at vise Dem

Deres Erigena omtalt i en tydsk Journal, nemlig i Vaters
Kirchenhistorisches Archiv, hvor det i Anledning af Engelhardts

Oversættelse af „die angeblichen Schriften des Dionysius“ hedder:

„das Dionysische ist nicht genug berücksichtigt in P. Hjort's

Johann Sc. Er. (Kopenh. 1823), worin auch die frühere und

spätere christliche Philosophie behandelt ist“Da jeg meget

lidt kiender det Dionysiske, saa veed jeg ikke, hvorvidt Vater

har Ret i sin Bemærkning*).
Biskop Münter erfarer tilfældigviis, at jeg skriver til

Dem, og anmoder mig om at bede Dem ved Leilighed at bede

Ingemann om et Exemplar af hans Programm*), da Biskoppen

har sendt sit til Kreutzer.

Tusinde Hilsener til Deres Olivia. Stedse

Deres hengivne M.

1) Jo, den var fuldkommen rigtig1 Jeg havde den Gang endnu ikke læst
Dionysius Areopagita om de to Hierarchier. Engelhardt gjør en
lignende Bemærkning i sin Anmeldelse af min Bog i n. kr. Journal
d. theol. Litt. von Winer u. Eng. 1824. B. I., hvor han siger,
at mange af Erigenas Ideer ere „rein areopagitisch“. Jeg droges
desværre ud af Sporet, og er aldrig siden kommen til at undersøge

— har stäet päden Sag, sä at hin Oversættelse nu 1 over 40 Ar

min Hylde sägodtsom ulæst.

Grundtræk af en Nord=Slavisk og Vendisk Gudelære. Sorø Aka¬
demies Examens=Program for 1824.
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E. Sk. Jeg har ikke truffet Steffens, men kun hans

Brodersøn, og denne vidste kun liden Beskeed, dog bleve vi

enige om, at de Reisende formodentlig indtræffe i Sorøe Søn¬

dag Aften. Jeg haaber, at Sibbern mælder noget Bestemtere.
— Hvad Brodersønnen angaaer, som følger i Tilgivt, da er

han en ung Person paa 15 Aar, kun liden af Væxt, saa at

han kan nøies med en liden Seng, og kan gierne, hvis dette

convenerer, ligge i samme Værelse, som hans Onkel.

Vi have glædet os overordentlig ved Steffens's Nærvæ¬

relse, og De vil sikkert ogsaa glæde Dem ved ham*).

Kbhavn d. 2den Decbr. 1824.
Kiere Ven !

At jeg ikke før har besvaret Deres sidste tvende venskabe¬
lige Skrivelser, har havt sin Grund, deels i et langt Arbeide

iAnledning af Howitz, som medtog al den Tiid, jeg havde

tilovers, deels i en Sygdom, som har holdt mig en 8 Dages
Tiid. Den sidste — nogle slemme Koliker, formodentlig af

hæmorrhoidal Oprindelse — haaber jeg dog nu at være tem¬

melig hævet, skiøndt jeg ikke er sikker derpaa, og endnu ikke
har været ude.

Hvad den første Hindring angaaer, da er den ogsaa for¬

saavidt hævet, at jeg har faaet Arbeidet færdigt, paa en be¬

tydelig Revision nær, hvormed det ikke haster saa meget, da

det ikke kan udkomme før i Begyndelsen af næste Aar. Det

er nemlig en Recension af det sidste Skrivt, som skal komme

i Literaturtidenden, og i denne er der ikke Plads dertil, før

denne Aargang er sluttet. Det er egentlig keedsommeligt at
have med en Modstander at giøre, som er saa uvidende, og

—saa — uphilosophisk er for hæderligt et Ord, men saa

tankeløs. Alligevel gaaer det ikke an at lade Sagen ganske
hvile. Vel har jeg endnu Ingen truffet, som jo var enig i,

at Howitz sidste Bog er slet skrevet; men derfor lader det sig

*) Se f. Ex. Krit. Bdr. Kirk. Afd. S. 98.
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dog ikke negte, at jo den Bevægelse, hvori Sagen er kommen,

har giort Indtryk paa Mange, og at det onde Sind, som

aldrig er overvundet, om det end stundom undsaae sig ved at

yttre sig aabenbart, nu mener det sig mere tilladt at træde

—frem i Ord og Gierninger fordi det har fundet soutien.

Imidlertid bekymrer jeg mig ikke stort om Fordærvelsens
Børn, hvis Inderste dog er raaddent, om de end nødes til at

qvæle deres egentlige Mening i dem selv; men det giør mig

ondt for de yngre Studerende, som derved ledes paa Afveie,

omendskiøndt jeg erkiender, at denne Striid har været gavnlig

til at vække Adskillige af deres Søvn, og det var selv mueligt,

at de philosophiske Studier herved kunde vinde noget mere

Liv hos os. Det glæder mig, at ogsaa De har isinde at
foretage Noget. Uden Tvivl veed De, at Ørsted ogsaa har

skrevet paa ny, og at hans Arbeide allerede er under Pressen.

Hvad mig angaaer, saa har jeg holdt mig til min Mod¬
stander, altsaa ikke givet mig ind i nogen egentlig Philosophie

eller Speculation, men kun holdt mig til, hvad de godt Folk

kalde Philosophie, søgt at vise, hvorledes denne Philosophie op¬
hæver sig selv, og at med samme Ret, hvormed de, for at redde

den udvortes Verden for en total Opløsning af Skepticismen,

tage deres Tilflugt til en naturlig Følelse, som ingen Tvivl
kan udrydde; med samme og med langt helligere Ret paastaae

vi de moralske og religiøse Følelsers Sanddruehed. Udarbei¬

delsen har jeg vel fuldført con amore, men jeg har dog været
meget generet, deels ved idelig at skulle tage Hensyn paa en

saadan Modstander, deels ved Rummet, thi skiøndt Recensionen

er bleven meget længere, end den egentlig turde, har jeg dog
maattet forbigaae Meget, som jeg gierne havde forsøgt at ud¬

vikle, og det, jeg har sagt, har jeg maattet sige kortere, end jeg

vilde, og er derved maaskee undertiden bleven utydelig, eller i
det mindste er Foredraget blevet mindre heldigt. Jeg faaer nu

at see, om jeg endnu kan bøde noget derpaa. Ogsaa har det

været mig fatalt at maatte skrive i en saa haard Tone, som
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jeg har giort; men jeg veed ikke, paa hvilken anden Maade jeg

skal tale med en saa tølperagtig eller drengeagtig Modstander.

Men videre gaaer jeg ikke heri, uden det skulde være med
nogle faa Linier. Derimod havde jeg vel Lyst at behandle

nogle af disse Materier ordentligere, naar jeg kun havde Tiid.

Det glæder mig, at De har kunnet nyde Steffens saa

meget. Jeg har aldrig kiendt et Menneske med den interessante

Personlighed, som St., og han har endnu, siden jeg sidst saae

ham, vundet Meget i Henseende til Mangesidighed, saa at han
kan benytte og henrive ethvert Selskab, han forefinder. At De

i Øvrigt kunde have Meget endnu at tale med ham om, undrer

mig ikke; thi skiøndt jeg saae ham saalænge, er der dog saare
Meget, som jeg ikke fik ham sagt, eller hvorom jeg slet ikke fik

ham spurgt, fordi Samtalen stedse gik andenstedshen, og aldrig

standsede. Steffens er virkelig undtømmelig og utrættelig i
Samtale — en Talekunstner som Faa eller Ingen, og hans

Personlighed er langt over hans Skrivter. — Naturligviis have

vi ikke et Bogstav fra ham siden hans Afreise. Jeg har ikke
ventet det anderledens, thi jeg veed, at han altid har for at

skrive os lange og indholdsrige Breve, og derover skriver han

ikke engang de Par Linier, om kunde underrette os om hans
udvortes Pov og Tog, og som vi dog alle længes efter.

Recensionen over Deres Erigena lader jeg følge tilbage.

Jeg kiender saalidt til Sagen, at jeg ingen Dom tør have over
det Dionysiske Elements Indflydelse. Mueligt er det, at Engel¬

hardt —der rigtignok kiender det meget godt — seer det, ogsaa

hvor det ikke er.

Vedkommendes Procedure i Henseende til den Molden¬

hawerske Auction var vistnok meget besynderlig. Directionen

havde slet ikke bemærket, at der kun var antegnet Bøger i de to

Fag, og approberede derfor i Almindelighed, hvad der var fore¬

slaaet. Men saasnart Feiltagelsen blev opdaget, blev der strax

raadet Bod derpaa ved en egen Skrivelse, hvilket formodentlig

er dem bekjendt. Bøgerne gaae ellers ved denne Auction i
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—uhyre Priser; dog skal Akademiet have faaet endeel, og dette

da forhaabentlig til rimelig Priis.

Hilsen til Deres Olivia.Min Kones og min hiertelige
Deres hengivne M.

jegMangfoldig Tak for 3. og 4. Deel af Raumer, som

rigtig har modtaget.

Kjøbenhavn d. 26de Marts 1825.

Det glæder mig, at Deres tydske Grammatik har havt
saa god Afsætning. En god tydsk Læsebog anseer jeg ogsaa

for en Trang, da jeg ingen kiender, som jeg endog blot vilde

ansee for nogenledes. Meyers synes mig bygget paa meget
slette Principer, og disse meget maadeligt udførte. Af Goethe,

erindrer jeg, findes kun en Scene af Egmont; af Herder slet

Intet; derimod finder man vidtløftige Ting af høist elassiske
Forfattere, som man fast ikke har hørt nævne. Dette kunde

nu i sig selv være det samme, naar der ikke var lagt an paa

en pedantisk Fuldstændighed. For at kunne give en brugbar

Læsebog, maa man nødvendig have Erfaring i at undervise, og
da De har denne, saa tvivler jeg ikke om, at Deres Valg vil

blive hensigtsmæssigt)). Det fornøier mig, at De vil optage
Endeel af Raumer. — Jeg gientager min Tak for denne Bog,

som atter nylig har givet mig megen Glæde. Vel gaaer han

saaledes i Detail, at man maatte giøre et egentligt Studium

af denne Tiids Historie for at følge ham heelt derigjennem;

men jeg har læst flere enkelte Capitler deraf, som ere fortræffe¬

lige. — Jeg takker ligeledes for Meddelelsen af Deres Skrivi
mod Howitz. Der er saare meget virkelig Skarpsindigt deri,

om end Endeel vil være for skarpt for saa løse Tænkere som

Howitz og Consorter. Hvad det Capitel om den menneskelige

Villies Frihed angaaer, da vilde jeg gierne ingen Dom have

derom, dersom De ikke saa udtrykkeligen havde opfordret mig

til at meddele Dem mine Tanker. Jeg kan derfor ikke til¬

*) Sml. Mynsters Brev af 13. Febr. 1835.
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bageholde, at der er Adskilligt deri, som jeg maaskee forstaaer,

men hvori jeg ikke er ganske enig, eller hvorved jeg ikke er

fyldestgiort, og at der er Meget, som jeg ikke forstaaer. Dette
er imidlertid ingen Dom, men kun en simpel Bekiendelse.

Sagen staaer saaledes: Vi søge Alle, jeg med, et philosophisk

Polar=Land. Jeg for min Deel bekiender at mine alvorligste

Anstrengelser stedse tilsidst have bragt mig ind i saa megen

Taage og Iis, at jeg har maattet vende tilbage. Andre mene

at have seet Landet; hvorvidt de have Ret deri, derom kan jeg
ingen Dom have, da det har været mig umueligt at komme til

de samme Bredde=Grader, hvor de mene at være trængte hen.

Maaskee beroer det ogsaa derpaa, at jeg i Heibergs Skrivt

ikke kan finde store Gaver udviklede. Vistnok maa man be¬

undre den Lethed, hvormed han, uden synderligt Studium, har

kunnet bringe det til at bevæge sig i de nye philosophiske For¬

mer, hvorved han kanskee haaber at naae en Ansættelse i Berlin.

Men ligesom jeg paa nogle Steder savner den simpleste Logik,

saaledes finder jeg paa mange andre kun et letfærdigt Spil

(f. Ex. i hans saakaldte Antinomier), og tilsidst faaer jeg dog

intet andet Resultat, end det, som man kan have uden saa

mange Kunster, at for den fuldendte Viisdom er dog den men¬

neskelige Frihed = Nødvendighed, og Ondt = Godt. Howitz's
Ultimatum er da udkommet. Stilen deri er bedre, end i det

forrige Skrivt, hvilket uden Tvivl kommer deraf, at han har

undgaaet næsten Alt, hvad han havde at besvare, og saaledes kan

snakke væk om hvad han finder for godt. Uredeligheden har i

dette Skrivt naaet sin høieste Spidse. Han har ogsaa meget

naivt selv anført et Sted af Helvetius, at Ingen ved at citere

andre Forfattere er fri for Skielmerie (Løgn). Naar man her¬

til føier det theologiske Maanedsskrivts Uvæsen, og de Thistedske
Umtriebe, som formodentlig snart kunne ventes, saa kan man

glæde sig over at have det i sin Magt at drage sig tilbage til

en aandelig Verden af en ganske anden Beskaffenhed, end den,
hvori man seer Mængden omkring sig at bevæge sig.

Fra Steffens har jeg omsider modtaget et Brev — saare
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hjerteligt og saare dansksindet. Han beder mig paa det Indstæn¬
digste at hilse Alle, som her have beviist ham saa meget Venskab, at

han føler sig som forynget derved, og at Alle finde ham nogle Aar

yngre efter hans Reise. Han holder i Berlin to Forelæsninger,

den ene mere offentlig, den anden for fornemme Herrer og Damer,

hvoriblandt Kronprindsen*). Jeg veed ogsaa fra ander Kilder,

at de giøre megen Lykke, og at man almindelig forudsætter, at

han bliver i Berlin. Han selv skriver imidlertid, at han intet

Skridt giør derfor, skjøndt det ikke vilde være ham ukiært, om

det skeede paa anstændig Maade.

Hils Deres Kone venskabeligen, og lev saa vel, som det
ønskes Dem af

Deres M.

Kbhvn. d. 9. Mai 1825.

At De har skrevet paa ny mod Howitz maa jeg vel ind¬

rømme Nødvendigheden af, naar De beviser det med mine egne

Ord. Ørsted har ogsaa skrevet et lidet Svar, som formodentlig

kommer i juridisk Tidsskrivt, men jeg veed Intet videre derom.

At jeg nævnes blandt dem, der have skrevet mod Howitz, har

jeg aldeles Intet imod, da jeg aldrig har villet holde det skiult,
kun at det skeer en passant, og ikke som om jeg vilde vække

nogen Opmærksomhed derved. Heiberg fortalte mig ellers, at

han havde troet, at Recensionen var af Rosenvinge.

Howitz, hører jeg, er nu bleven stærk i Distinctioner —

maaskee har han lært Noget af Deres Skrivt — thi da en

Prof Weinholdt fra Halle forleden i et Selskab vilde tildrikke

ham et pereat Determinismus, vilde han ikke; derimod drak

han villigen et pereat Fatalismus.
Om Balthasars Forlovelse vide vi her Intet, omendskiøndt

Jeg skal imidlertidNogle have troet at finde Mærker derpaa.

hypothetiske Gra¬med megen Fornøielse bringe ham Deres

tulation.

Deres M.

*) Den ändrige senere Kong Frederik Wilhelm IV.
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Kbhavn. d. 18. Julii 1825.

Da min forestaaende Afreise giver mig Meget at bestille, saa

kan jeg alene med faa Ord mælde Modtagelsen af Deres sidste Brev,
Ven! og besvare den Punct, som meest trænger til Besvarelse.kiære

Deres Efterretninger i Sorøe ere ikke ganske paalidelige.

Saaledes reiser jeg ikke til Tydskland — nemlig hvad vi her
kalde saa — men kun til Holsteen, hvorunder vi da rigtignok

indbefatte Lübeck og Hamburg. At Heiberg søger at komme

til Sorøe, var mig ligeledes ubekiendt, indtil jeg erfoer det

derfra. Siden har jeg imidlertid rigtignok hørt, at han har

ladet Yttringer derom falde iblandt anden løs Snak, hvilken

han fører mundtlig som paa Prent. Jeg haaber, at der bliver

ligesaa lidet af hans Ansættelse i Sorøe, som jeg formoder, at

Director Tauher bliver Biskop i Ribe.

Om Heibergs Bog — dersom ellers noget Saadant skal
kaldes en Bog — dømmer jeg naturligviis ligesom De. Der¬

imod maa jeg tilstaae, at min Dom ikke er den samme om en

vis Roman (De seer, jeg er bleven saa forsigtig, at jeg hverken
tør nævne Forfatter eller Titel); thi jeg negter ikke, at dersom

jeg turde øve Udstrygnings=Retten, saa vilde jeg for det Første

udstryge de to første Dele, hvilke jeg endnu kun har læst. Men

det har giort mig saa ondt at finde Bogen som den syntes mig,

at det vil glæde mig, dersom Skylden i det mindste for en
Deel, maatte ligge hos mig*).

Deres lille Johan er jo nu i god Bedring? Hils Deres

Olivia venskabeligen, og erindre mig med Venskab.
Deres M.

d. 22. Aug. 1825.

Biskop Tegnér kommer til os i Morgen (Tirsdag) Mid¬

dag Kl. 31. Det vil være os en Glæde, om vi til samme

Tid ogsaa maatte vente at see Dem.

1) Den blev fordømt af særdeles mange; men Dommen burde vist have
ramt Forf.s Magelighed ja Jaskeri langt mere end Bogen selv, hvis

ægte poetiske Partier fortjene fuld Anerkjendelse. Publikums Deltagelse
en uretfærdig Behandling bidrog meget til at sløve Øhl.'s konst¬

neriske Samvittighed i den Periode igjennem hele Aringer.
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Hos Miss Mitchel — hvem jeg dog ikke traf hjemme —

jeg mældt Deres Besøg*).har

Deres M.

Hr. Lector Dr. Hjort.

hos Frue Rasbech, ny Adelgade 317.

Kbhavn. d. 21de October 1825.
Kiere Ven!

Dersom De er meget forundret over, ikke blot at Deres
Sag ikke er afgiort, men at De aldeles Intet har hørt fra

mig derom, saa har De ganske Ret, men jeg har derfor ikke,
det forsikkrer jeg Dem, Uret. Det er nu en af offentlige Be¬

stillingers Byrder, at man ofte maa synes at have Deel, saa¬
vel i Meget, der skeer, som i Meget, der ikke skeer, uagtet man

ikke blot kan være negativ uskyldig, men endog ganske positiv
have opfyldt sin Pligt — skiøndt der ingen Virkninger deraf

ere tilsyne. Saaledes forholder det sig ogsaa med denne Sag.

Den hører ikke til mit Departement, altsaa har jeg ikke Magt

til at tage den frem, naar jeg vil, men kan kun minde om den,
—

og maa skikke mig i, at den fortrænges af andre Sager. Den

er ikke saa liqvid, at der kan giøres nogen Paastand, uden om,

at der skulde en Ende paa den; men en langsom god Ende er
bedre end en hurtig slet Ende. Paa denne Maade er det gaaet

hen i mange Uger; jeg har jævnligen bragt Sagen i Erindring

man havde halvt glemt Sammenhængen, man vidste ikke ret

hvor Papirerne laae, naar man skulde tage den for; og stedse

kom andre Sager, af hvilke vi i denne Tiid have havt adskillige
vigtige og vanskelige, foran. Nu er Sagen kommen frem,

Etatsraad Engelstoft har bestemt lovet mig at tage den for i

næste Directions=Møde, og jeg har forklaret ham, at det er Dem

af stor Vigtighed at faae Afgjørelsen snart. Jeg kan tillige

betroe Dem, at da jeg i Tirsdags (thi der er kun eet Møde om

Ugen, hvor Directionen er in pleno) atter omtalte Sagen i
Directionen, faldt der Yttringer, som give Haab om et gunstigt

1) Sml. Brevet af 18. Jun. 1826.
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Resultat. Men jeg tør heller ikke fordølge, at efter Rimelighed
vil dog nogle Uger endnu hengaae, inden Kongens Resolution

kan være falden. Kan De nu faae Henstand saalænge, saa er

der Haab (thi Vished staaer det desværre ikke i min Magt at

give Dem), at Sagen kan gaae efter Ønske. Dette er Alt, hvad

jeg for Øieblikket er istand til at meddele Dem; benyt Efter¬

retningen, saa godt, som de kan, for derefter at tage en midler¬
tidig Bestemmelse, men jeg behøver ikke at tilføie, at hvad jeg

—her har skrevet, kun er bestemt for Dem.

Den Clausen=Grundtvigske Sag har bedrøvet mig meget,

saa meget mere som den har giort mange Mennesker saa een¬

sidige og partiske, at man neppe kiender dem igjen. Jeg kunde

vel have havt Lyst til at yttre mig ogsaa om Sagens Materie,
da der visseligen er meget at sige om begge Partier. Den

tykke Bog*), som har givet Anledning til Striden, er i mine

Tanker en temmelig tynd Bog, fuld af urigtige Paastande, af
utilgivelige Inconseqventser, af megen Superklogskab, og naar

man slaaer paa de fleste af de høitravende Phraser, saa klinge

de temmelig huult. Ogsaa frister Forfatteren saa meget mere

til Opposition, som han har faaet en Kløe efter at yttre sig i
Recensioner, hvorpaa der ogsaa er Meget at sige. Men hvo

kunde nu skrive herom, uden at maatte skrive en stor Bog, fuld

af utallige Restrictioner, for at man ikke skulde blive anseet for

at høre til det modbydelige Partie af Grundtvig og Consorter?

Grundtvig har forøget sine Fortienester ved de forkeerteste dog¬

matiske Yttringer, hvis Ugrund det vel var meget let at vise;

men hvo vilde paa den anden Side ansees for at tage den tykke

Bog eller de 88 unge Lærefædre?) i vor Kirke i Affection? —
De har fuldkommen Ret, at den bedste Maade at yttre sig

herover, vilde være i et Collegium, hvor man, som De siger,

*) Clausens Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning ic. 1825.

*) Hermed sigtes nok til en Trods mod gamle Hornemann af endel
Studerende.
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kunde yttre sin Tænkemaade, og see til at faae Tilhørerne
til at tage den hiem med sig.

Men da jeg nu intet Collegium kan holde, og ingen Bog

kan skrive herom, har jeg dog indtil videre (thi hvo veed, hvortil
man endnu kan blive nødt2) villet giøre Lidet, i Mangel af

det Mere. Ved en Sag, der har giort saadan Opsigt i Me¬
nigheden (af Kirkens Gienmæle annonceredes i Gaar allerede

det tredie Oplag), forekom det mig, at Præsterne heller ikke

ganske skulde tie i Menigheden, og derfor holdt jeg i Søndags

en Prædiken, som jeg derpaa gav under Pressen. Jeg havde
haabet at kunne sende Dem et ordentligt Exemplar; men da

jæg er bleven narret, saa vedlægger jeg det Eneste, jeg har,

nemlig Correcturen, ifald De gider arbeide Dem derigjennem.

Jeg veed vel, at Prædikenen er ubetydelig; det var ikke Strids¬

punctet, jeg vilde tage sat paa, men Fremgangsmaaden, og

dens Billigelse, jeg vilde straffe. Nogen Virkning troer jeg,
det gjorde, da jeg til Slutning, for at det tydeligere skulde sees,

at jeg ikke talede af mit Eget, tog det Nye Testamente frem,

og deraf forelæste Menigheden det Sted af Jakobs Brev,
hvormed Prædikenen ender*)

Fra Steffens har jeg med næstforrige Post havt et Brev.

Han er i Breslau, men synes nok at have Lyst til at være

paa et andet Sted. Der har været megen Tale om hans An¬

sættelse i Berlin, og de bedst Underrettede have anseet den for

afgiort; men den synes dog at finde Vanskeligheder, da han
Hvad man iendnu intet Officielt har erfaret derom 2).

Sorøe har sagt om Hohlenberg, er uefterrettelige Efterretninger?).

*) Jakobs Brev. Kap. 3. V. 13—18.
2) Til mig sagde St. i Fortrolighed i Sorø: Det er dog mäske bedre

at være den første i Breslau end den 10de el. 12te i Berlin. — Efter
min Mening vilde kun den yngre Steffens kunne fäet det godt i
Berlin. Da St— efter Befrielseskrigen indstilledes til Jernkorset,
fik han det først efter den tredje Indstilling. Første Gang sagde Fr—
W—III.: „Ist ein Genie, muß gestrichen werden“ Den Synsmäde
kunde den ældre ikke bären.

Man sagde, at R. Rask vilde have været Prof. Oriental., men at
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Det Officielle er, at den gamle Hornemann har begieret, ufor¬
tøvet at faae Hohl. til Afløser, og det theologiske Facultet an¬

befalet denne Begiering.

til Deres heldigenEndnu min hjerteligste Lykønskning
hvilket vil sige mereopnaaede Værdighed som Dannemand —

end Dannebrogsmand. Min Kone føier sine Lykønskninger for

Deres Olivia til mine.

Deres M.

Kbhavn. d. 18de Mai 1826.

Jeg har, gode Ven, en Tidlang faaet adskillige Skrivelser

fra Dem, hvorpaa De ikke har faaet en Linie Svar. Dette

beroer dog egentlig hverken paa Travlhed eller Dovenskab, men

derpaa, at jeg ikke har havt Noget at svare; thi mange Ting

ere af den Beskaffenhed, at jeg ikke saa lige veed, hvad der er

at giøre derved i det mindste for Øieblikket, og andre af den

Beskaffenhed, at om end jeg mener at vide det, saa er min

Mening derfor ikke Alles Mening. Jeg beder derfor, De ikke

lader Dem afskrække, naar De har Noget at meddele mig, thi

om jeg end ikke svarer, tager jeg dog tilbørlig Notits deraf;

men hvad der saa skeer eller ikke skeer, da maa hele Udfaldet

ikke tilregnes mig, thi min Stemme er kun een. — Tak for

Deres sidst tilsendte Skrivt. Jeg maa vel tilstaae, at jeg

hverken kan Adelungs eller nogen Andens Declinationer, og at

jeg overalt ikke kan have noget egentligt Videtur i den tydske

Grammatik; men de brugelige Declinationer, saavel i den

tydske, som i den danske Grammatik, have altid været mig en

Daarlighed — uagtet jeg ikke kan indrømme, at de fattes

aandeligen, og jeg seer derfor gierne, at Kaarthuset nedbry¬

des. — Deres Scotus Krigena har i de med Aprilheftet af
Hallische A. L. 3. følgende Ergänzungsblätter fundet en tem¬

H—, Mallings Svigersøn, blev ham foretrukken; og man sagde siden,
at dette blev en Pind til Rask's Ligkiste, og dette On=dit behagede
flere.
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melig udførlig Recension. Recensenten giør vel en heel Deel
Indvendinger, og jeg turde just ikke paastaae, at han er en

Mand af Indsigt, men han er dog en Mand af Kundskaber,*)

og behandler Deres Bog med Agtelse. — Fra mig faaer De

herved en lille Bog, som selv maa sige, hvad den vil og mener.
Hvad der i den kan være forstaaet eller misforstaaet, saa troer

jeg dog, den har Ret i at bede om ordentlig og tydelig Be¬

skeed2). — Af Miss Mitchel har jeg med Glæde fornummet, at
De og Deres leve vel. Hun var meget glad over hendes

Dreng3). Det Eneste, hun klagede over, var hans Kalligraphie

som naturligviis i en Engellænderindes Øine er vigtigere,

end i vore. Paa denne Mangel haaber jeg, Wegener kan raade
Bod. Hils og lev vel!

Deres M.

(Begyndelsen pä et Svar fra mig:)

Sorøe den 22. Juni 1826.

Jeg takker Deres Høiærværdighed ret meget for det Brev,

som De var saa god at sende mig med Adjunkt Wegener, saa¬

velsom for den lille hoslagte Bog. Jeg troer, hvad denne an¬

gaaer, at man ligefrem maa antage en Modsigelse imellem

Schellings Sprogbrug paa de to anførte Steder (S. 10 og 11)

men troer dog derimod, at der kan siges endnu noget til For¬

svar for Sætningen: det Gode er det Onde (ↄ: det Gode er

det, eller er det, som er det Onde), hvilket jeg beder om at

maatte fremsætte naar vi have den Lykke at see Dem herude;

thi vi stole da sikkert paa, at De til September — hvis der

bliver noget af Indvielsen overhovedet — vil giøre os den Ære

at boe hos os. Jeg mener nemlig at, kun naar copula er ver¬

bum abstractum, saa finder nødvendigen Subjectets Subsump¬

*)Forf. var den i Middelalderens Filosofi velbevandrede Heinrich

Smith i Halle.
2) Identitet.“ Se Blandede Skriv. 1 Bind.„Logiske Bemærkninger om
*) en Søstersøn, Andr. Rhein, Pensjonær hos mig, nu Læge i Brasilien.
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tion under det almindeligere Prædikat Sted. Vor Mangel er,
at vi ikke, som det Indiske, har to Verber til at udtrykke „være“

med, og at vi den ene Gang med er mene noget ganske andet

end den anden Gang, endskjøndt vi sige begge Gange: er.
Saaledes er i Sætningerne: Solen er varm, Himlen er

blaa, o. s. v. copula det blotte grammatikalske verbum abstr.,

en Art af Conjunction; men i Sætningerne: Gud er Livet, Le¬

gemet er det Forgjængelige, det Gode er det Onde (hvor til¬

lige, af grammatikalske Grunde, Prædikatet er bestemt), er co¬

pula et individuelt, eller concret, Verbum, ligesom har, øn¬
sker, bliver til, o. s. v. = det Ind. bhavari. — Over¬

hovedet troer jeg, at Logik og Grammatik maa forenes langt

nøiere, inden Sætningerne blive rigtig inddeelte i den første,

ligesom jeg troer, at den egentlige identiske Sætning slet ikke er

logisk, eller slet ikke er et Omdømme eller et Udsagn, men en
reen grammatikalsk Construction. — Jforgaars løb en af

Borgerskolens Drenge omkring til alle Lærere med fire Exem¬

plarer af Mønsters Disputats. Hvad skal man nu med det

Tøi?

Er det ikke en Forglemmelse, at Geh. Stemann nu to

Gange har forandret Udbetalings=Maaden af vor Gage, uden

at noget derom er os communiceret fra Directionen?

(Af Slutningen er jeg ikke i Besiddelse.)

Kbhavn, d. 30te Octob. 1826.

Jeg har, min Venl ladet mange Breve fra Dem ube¬
svarede. Det fattes mig ofte paa Tiid til at skrive Breve, og

jeg havde egentlig Intet at melde, uden hvad De fik at vide

alligevel. Desuden havde jeg, vel ikke ventet, (thi jeg har aldrig
troet derpaa) men dog maatte ansee det som mueligt, at Ind¬

vielsen var foregaaet i October, og at jeg saaledes var kommen

til Sorøe. — For Deres nyeste grammatiske Arbeide takker jeg

forud; men Deichmann har ikke sendt mig det endnu; jeg skal

minde ham derom. Bestemmelsen for de Forelæsningstimer,

der skulle holdes i ethvert Fag, er hidtil kun interimistisk, og

10
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kan gierne med næste Cursus forandres, dersom det findes hen¬

sigtsmæssigt. Imidlertid synes mig, at De ikke kan være i
Forlegenhed, da det jo stedse staaer til Dem, naar de Gjen¬

stande, der egentligen skulle udgjøre Deres Forelæsningers

Indhold, ikke kræve den hele anviste Tid, da at dvæle ved enkelte

mærkværdige Værker og meddele Deres Tilhørere det Inter¬

essanteste deraf.

Hvad Etatsraad Ørsteds Sag angaaer — infandum ju¬
bes renovare dolorem. Sagen er forsaavidt bortfalden, at

Ørsted fortsætter sine Skrivter, endog den Afhandling, som

voldte det hele Oprør!). Men Kongen anseer det dog ikke ret

passende med hans Stilling at skrive Bøger. Fra Pastoral¬

seminariet har han søgt sin Afskeed2) — det forstaaer sig paa

Grund af hans mange Forretninger. — Lindberg maa for¬

modentlig være en stor Skribent; han ansees i det Mindste af

Mange derfor. Til Rudelbachs Charakteristik hører dette, at

han har været hos den gamle Prof. Hornemann og — i Til¬

lid til, at han Intet læser, og til hans Godmodighed — bedet

ham anbefale sig hos Kongen til en Ansættelse ved Universi¬
tetet. - Det Nyeste er, at Lands=Overretten i Morges har

afsagt Dommen i Prof. Clausens Sag contra Grundtvig.

Alle Grundtvigs Beskyldninger ere mortificerede, og han dømt

i 100 Rbd. Mulct3). Af Dommen følger, at han kommer

under Censur. Han appellerer til Høiesteret og Nogle sige

hvad jeg dog ikke ret kan troe — at han der selv vil føre

sin Sag. Det Næst=Nyeste er, at jeg — uden at have havt

mindste Anelse derom, er tilligemed Præsten Schiødte paa Fre¬

*) Det var bleven foreslagen Fr. VI. at befale, at General=Prokurøren
ikke mätte være Skribent om Juridiske Qvæstioner, og Vedkommende
häbede, at det skulde blive billiget. Den sidste Anledning var Ø.s Af¬
handling: Behøver den danske Kirkeforfatning en omgrtbende Foran¬

dring2 se Jur. Tidsskrift. 1826. S. 213.
2) som Lærer i Kirkeretten.

3) Mange Alvorlige i Publikummente, at Retten med Urette havde
skilt Sagens sammenhængendeIndhold ad i 2 Parter, og sä ude¬
lukkende holdt sig til den ene Part. Anch’io.
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deriksberg pludseligen bleven udnævnt til Hofprædikanter. Sa¬
gen er vel ikke saa overvættes farlig, da Forpligtelsen kun er,

efter Omgang ogsaa at prædike i Slotskirkerne og i Cabinettet,

men jeg veed dog neppe, hvorledes jeg skal komme ud deraf, og
det gaaer dog heller ikke an at refusere det.

Deres M.

Kbhavn, d. 1ste Marts 1827.

Til Deres Beroligelse, Høistæredel er det mig kiert at

kunne mælde, at jeg strax har i Directionen foredraget Deres

Erindringsposter i Anledning saavel af de tydske Religions¬

Afhandlinger, som af Charakteer=Beregningen, og at begge bleve
foreløbigen befundne ikke uden Grund. Den endelige Bestem¬

melse vil blive tagen ved den sidste Revision af Reglementerne,

hvorom jeg vel kan minde, men som det ikke staaer i min Magt

at begynde; dog haaber jeg, at den snart vil blive foretagen.

Indtil videre vil det altsaa ikke være fornødent, at De ved
Deres Underviisning træffer nogen Forandring.

I Reglementerne findes Intet, som har til Hensigt at for¬

byde Concerterne. Skulde noget Udtryk kunne synes at have

denne Mening, da skal jeg være opmærksom derpaa ved Re¬
visionen.

Jeg vedlægger en Afhandling, frisk fra Pressen. Jeg
beder erindret, at dens Hensigt kun er at yde Bidrag, og ikke

at tilbyde en udtømmende Lære om Drivterne. Undersøgel¬

sen dvæler her ikke i Philosophiens dybere Regioner; men des¬

uagtet bør Resultaterne vistnok være saadanne, at al rigtig

Philosopheren, fra hvor dyb Grund den end udgaaer, kunde

—vedkiende sig den.

Det skader jo ikke, at Baggesens Mindefest blev ligesaa

juxet, som hans Liv. Det værste Minde er dog det, han har

sat sig selv, thi det er virkelig næsten for haardt, at Adam og

Eva skulde være hans Dødningkrands, det Værk, han næsten

døende overgav Verden. Jeg har ikke let læst Noget, der har

oprørt mig mere end dette Digt, og det var at ønske, at man

10*
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blot kunde sige derom, at det var ugudeligt, men hvad der

viser den dybe Fordærvelse, hvoraf det er fremgaaet, er især

dette, at det er indlysende, at Forfatteren har meent, hans Digt

ogsaa var fiint, idyllisk, uskyldigt, ja fromt, og at han saaledes
har kundgiort sin dybe Vankundighed om Alt hvad der er skiønt

og reent og godt. Et lidet Carmen til Baggesens Ære, som

circulerer her i Staden, skal have den gamle Brandis til
Forfatter*).

I Øvrigt tilstaaer jeg, at jeg ikke ret fatter, hvad De i

denne Anledning siger om vort Folks Udartning. Jeg for min

Deel vilde paa ingen Maade finde Folket udartet, dersom det

ogsaa virkelig havde været saa, at man ved Baggesens Død havde
glemt hans Synder for et Øieblik, og erindret det meget

Skiønne, som vi i bedre Tider modtoge fra ham. Men det

kan man saa langtfra sige at have været Tilfældet, at vel al¬
drig nogen Mindefest er optagen lunknere af Publicum, end

Baggesens. Man kunde da meget snarere sige, at det tydske

Folk var udartet, fordi Adam og Eva gaaer rivende af i Tydsk¬

land. Men hvor uretteligen man derved vilde dømme, viser

sig af de mange agtværdige Stemmer, som tillige opløfte sig

*) Dette Spottedigt lød säledes:

Auf den Verfasser von Adam und Eva.

Jal jal dein Ahnherr war aus Koth geschaffen,
Zum Muster wählt er sich den Affen.

Der Enkel sollte gar das Vorbild übertreffen,
Mit Grinzen selbst das Heillge äffen;
Nichts wissen drum, nur schnell sein Meinen

In sauersüße Verse reimen;
Das Streben edler Menschen schelten

Ein Träumen in — ihm — unbekannten Welten;

Selbst mit erlognem thierischem Verlangen,

Mit Zoten, Pöbellachen doch nicht Beifall fangen;

Kurz, ganz manierlich, da — den Hintern zeigen,
Wo Menschen Kopf und Herz dem Höhern neigen.

Drum schickte man ihn nach Paris,

Wo diese Aefferei bon=ton wohl ehmals hieß.



(J. P. Mynster.) 149

fra Tydskland mod dette Digt. I en Recension derover fandt
jeg det træffende og pudseerlige Udtryk, at det er „nicht ohne

Anwandlung wahrhaft großer Gedanken“ Heibergs flyvende

Post er sandeligen ikke Repræsentanten for det danske Folks
Tænkemaade.

Deres M.

Kbhavn. d. 16de Oct. 1827.

Hermed, Høistæredel sender jeg Dem for det Første min
venlige Hilsen, for det Andet en liden Bog, som ikke vil sige

stort, men som dog er a l’ordre du jour*). Den behandler sin

Modstander med mere Moderation, end han vel egentlig for¬

tiener; men dette beroer paa Forholdene, da jeg ikke gierne
vilde, at det skulde see ud, som om det blev ilde optaget, at

offentlige Foranstaltninger underkastes offentlig Prøvelse.

Dernæst min oprigtige Tak for det langt vigtigere Skrivt,

De nyligen har havt den Godhed at sende mig. Saa langt jeg

end lever fra grammatiske Undersøgelser, saa kan jeg dog til¬
fulde erkiende den Grundighed og Klarhed, hvormed De har

fremstillet en ny Theorie, som vil blive desto vigtigere, naar

det lykkes at gjennemføre den for flere Sprog. Da det Ma¬
teriale, som Børn maae lære, stedse voxer — om ikke i Andet,

saa dog i Historien, som vi alle dagligen arbeide paa at giøre

større — saa er det en Trøst, naar Methoden igjen kan blive

lettere. Jeg er begjerlig efter at erfare, hvad vore Gramma¬

tici ex prokesso ville sige hertil, og om de ville forsvare deres

4 Conjugationer som deres 4 Elementer. For Indførelsen ved

Underviisningen vil for det Første dette være til Hinder, at
ville Børnene sidensaalænge kun Enkelte følge denne Theorie,

i Skolerne finde sig fremmede mellem enaldeles uvant Ter¬

derefter er det Rig¬minologie. Al Begyndelse er tung, men

tiges Seier let. Hvad jeg hidtil har hørt, er aldeles til For¬

deel for Deres Arbeide?).

1) „Om Universitetets og de lærde SkolersFreqvents“ 1827.
2) Jeg kalder det en Skam for Literatur og Skole, at Dette ikke senere

trængte igjennem.
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Over Deres mange Ankeposter angaaende Akademiet og

Underviisningens Gang og Inddeling var meget at sige. For

en Deel er jeg enig med Dem, en Deel kan jeg ikke bedømme,

da jeg hverken er paa Stedet, eller er øvet i at undervise.
Men Directionen kan i de fleste Henseender Intet giøre her¬

ved, naar der fra Akademiets Side intet Andragende skeer; thi

vi bruge Gudskeelov, ikke den preussiske Fremgangsmaade at
lænkebinde Skolerne ved Schemata og Lectionsplaner, der af¬

fattes ved de grønne Borde af Mænd, der for det Meste ingen
Erfaring have i Skolelivet. — At Directionen skulde ville for¬

lange Erklæring i Anledning af Udfaldet af sidste Examen, er

saa langt fra, at hverken Statsminister Malling eller Etatsr.

Engelstoft have været saa utilfredse med denne Examen, som

Lærerne — til deres Ære — have været.

Over Deres Klage angaaende det i sidste Lærerforsamling

Passerede har Directoren afgivet en meget ufyldestgjørende Er¬

klæring*). Sagen vil formodentlig med det Første blive fore¬

taget. Men De har Uret, dersom De mener Dem enten

excluderet*) eller dispenseret fra Møde i Lærerforsamlingen, thi

en saadan Suspension af Forretninger, hvortil Kongen har sat

en Embedsmand, kan kun da være gyldig, naar den af Ved¬
kommende strax indberettes til høiere Autoriteter, og der rati¬

haberes.

Af literarisk Nyt veed jeg i dette Øieblik intet Andet at
fortælle, end at der med det Første kan ventes en ny Novelle

eller maaskee flere Noveller — af Steffens, som skal inde¬

holde hans Autobiographie i „Dichtung und Wahrheit.“ Jeg

formoder, at den, ligesom de forrige, eller vel endog endnu

mere, vil indeholde meget Smukt og Interessant, om den

endog i adskillige Henseender vil lade Adskilligt at ønske. Min

Hilsen til Frue Professorinden.

Deres M.

*) Sml. ovensor Direksjonsskrivelse af 3. Nov. 1827.
2) Min Ironi over det Skete har været ret uheldig, hvis denne Op¬

fattelse af mine Ord skulde have været den eneste rimelige.
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Kbhavn. d. 17de Jan. 1828.

Indholdet af min Samtale med Director Tauber er saa

lidet en Hemmelighed, at jeg tværtimod efter den Maade, han

har behaget at omtale den, maa ønske det saa bekiendt som

—mueligt. - Det er sandt, at Directoren i denne Samtale

foruden et Andragende, som ikke angik Sorøe — omtalte, at

Lectorerne ved Akademiet kunde behøve Tillæg. Men det er

ogsaa sandt, at jeg derpaa svarede, at jeg vel vidste, at Nogle

kunde behøve det, men at deels var det endnu temmelig kort

siden Lectorernes Vilkaar bleve regulerede, deels havde Akade¬

miet havt saa betydelige Udgivter, og endelig var her den store

Vanskelighed, at det ikke gieldte et Tillæg for Een eller To, men

at, saafremt noget Tillæg skulde bevilges, da maatte det finde
Sted for alle dem, som bleve ansatte paa een Gang, og at

dette vilde forvolde en temmelig betydelig Forøgelse i den aar¬

lige Udgivt. Jeg overlader til Deres egen Bedømmelse, om

det kan kaldes at begunstige Planen. Saa gierne som jeg

under enhver brav Mand alt Godt, der kan vederfares ham,

saa lidet ønsker jeg at ansees skyldig i den Flauhed at ville

give et protegerende Haab, hvor jeg forudseer Vanskeligheder,

som neppe ville være at overvinde. Og derfor ønsker jeg

gierne, at Enhver maa vide, at hvad Flaut der er i denne

Sag ikke tilhører mig. I Øvrigt forstaaer det sig, at det

ligesaa lidet tilkommer mig at give Afslag, som at give Haab i

denne Henseende. Dersom altsaa de ærede Herrer ville ind¬

give et Andragende om Tillæg, da kan jeg ikke have det

Mindste derimod, men maa blot bede, at jeg bliver ganske

udenfor Tilslutningen desangaaende. Mit Svars Korthed

beder jeg for Alting ikke at ansee som nogen Slags Uvillie.

Thi vel tager jeg Director Tauber det ilde op, naar han for¬
tæller det Modsatte af hvad jeg har sagt; derimod kan jeg

ikke paa nogen Maade fortænke en Mand, som trænger til
Tillæg, at han ønsker det.

De vil da vistnok komme til at holde Talen ved Kongens

Fødselsdag, efterdi det ikke er at formode, at Director selv
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skulde giøre sig den Uleilighed. Han uleiligede sig da ikke

heller med at indberette det Mindste om Molbechs seneste For¬
hold*), men overlod til Directionen, hvorledes den kunde

bringe i Erfaring, hvad der foregik i Sorøe og Slagelse. Min

bedste Hilsen til Deres Olivia. Stedse

Deres

hengivne

M.

Kjøbenhavn d. 1ste April 1828.

Det er meget længe siden, Høistæredel at De hørte Noget
fra mig; men det er ofte nær ved at gaae mig som Pedellen

Søeborg*), hvis Forretninger „overstige menneskelige Kræfter“
Skulde De ogsaa her vente at finde Mere end et Slags Post¬

beviis for Modtagelsen af endeel Breve, saa maa jeg bede

Dem betragte denne Skrivelses Datum. Det Sidste, hvorom
De tilskrev mig var Elevernes Dragt. Sagen er allerede af¬

giort; desuden tilstaaer jeg, at jeg ikke turde have tilraadt en

Indretning, der neppe vilde hiælpe stort, derimod drage Alles
Opmærksomhed hen paa det, man vilde forebygge, give de

takkels Drenge et aparte Udseende, og formodentlig af vittige
Hoveder blive bragt i Parallele med en nylig af en Professor i

Halle foreslagen Infibulation. — Forestillingen om Molbechs

Entledigelse vil een af Dagene gaae op til Kongen. Jeg haaber,
at Wilster kan blive hans Eftermand. Vel er Wilster ikke

udmærket Philolog, men, da Madvig forhaabentlig bliver ved

Universitetet, er der ikke let Nogen, som kunde foretrækkes ham,

efterdi de unge Philologer, paa hvilke man ellers kunde tænke,

for det meste mangle den almindelige Dannelse, som man maa

Menfønske hos dem, der udkaares til den akademiske Vei. —

skulde Adjunkterne i Almindelighed sætte sig i Hovedet, at de

ere udseete til Lectorer, da er dette en forfængelig Indbildning,

1) Sml. ovenfor, Side 92, mine Bemærkninger ved Taubers Brev.

*) En meget ivrig Universitets=Pedel.



(J. P. Mynster.) 153

som Erfarenheden snart vil betage dem. Overalt vilde det

være en meget maadelig Speculation for en Adjunct at bie

paa et Lectorat, da D'Herrer Lectorer formodentlig ikke saa
snart have isinde at rømme Pladsen. Ellers forstaaer det sig,

at, ceteris paribus, kunde vel den Omstændighed giøre Ud¬

slaget, at Nogen allerede har staaet i Akademiets Tjeneste

Hvad De har erindret imod det Forslag, at Bibliotheket

skulde være aabent om Aftenen, vil blive taget ad notam ved

Affattelsen af Reglementet, som formodentlig er nærforestaaende.

Jeg takker for Meddelelsen af Deres Tale)). Jeg formodede

den allerede i Deres Hænder, men da Kammerherrinde Heger¬

mann forleden begierede den af mig, erfarede jeg, at Deres
Broder endnu havde den, og saaledes har jeg nu afgivet den til

Fru H. Hvor meget Godt, og hvor meget til Kongens Be¬

rømmelse den end indeholder, anseer jeg det dog for gavnligt,
— hvad De ogsaa selv har foreskrevet — at den ikke kommer

i fremmede Hænder, blandt Andet formedelst de mundtlige Ud¬

sagn af Kongen, som man egentlig ikke er beføiet at vide?).
Mere har jeg nu ikke Tiid at skrive, da jeg skal vie et Par

Brudefolk, og derefter i Universitets=Directionen. — Jeg ønsker

Dem og Deres en glædelig Paaskefest. See vi Dem ikke snart

herinde?
Deres M.

Kbhavn. d. 6te Febr. 1829.

Idet jeg i disse Dage er i Begreb med at afgiøre min

meest trykkende Brevgield, erkiender jeg, at det ikke er til Dem,

min Venl at jeg har den ringeste. Hvorfor jeg maa paadrage

mig den, veed De vel, og naar jeg siger, at jeg i disse Dage

afgiør den, da mener jeg egentlig Uger, thi det er virkelig

*) Afskrift af min Tale, holden d. 28de Jan. 1828 pä Kongens Fød¬
elsdag; senere trykt i 1840.

2) Et lærerigt Træk er denne Advarsel fra Foräret 1828: Mynster
kjendte sandeligen Barometerstanden Mine Hjemmelsmænd vare
Biskop Münter, højbetroet som den Lærde, der hædredes alm. uden¬

Grev Dohna.lands, og Preussens Minister hos os,
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Uger, i hvilken jeg anvender næsten al den Tiid, jeg har til

at skrive Andet end Prædikener og Directions=Sager, for

nogenledes at komme til Bunden af de ubesvarede Breve,
hvoraf naturligviis en Qvantitet imidlertid igien samler sig.

Det i Deres Breve, der hurtigst trængte til Svar var vel

Spørgsmaalet om Vestindianerens Dimission.
Angaaende Directors Forhold ved Høitideligholdelsen af Kon¬

gens Fødselsdag ere vi ganske enige. Den besynderlige Frem¬

gangsmaade med Vinen er fra flere Sider kommen Directionen

for Øre, og man kunde vel have Lyst til at faae Vinen bestemt

til offentligt Brug: naar der kun var Noget, hvortil man kunde
knytte en Bestemmelse desangaaende. Men naturligviis har

Ingen Lyst til at indkomme med en officiel Klage om en saa¬

dan Sag, og jeg vilde ikke heller raade dertil, da Sligt let i
—mange Henseender vækker et Alvor, som Sagen neppe er værd.

For Meddelelsen af Deres nye Grammatik takker jeg Dem

meget. Jeg har læst den baade med Nytte og Fornøielse, og
fønsker ret meget, at vi havde flere saadanne Gramatiker for denne

Slags Skoler, der kunde afløse de nu brugelige, deels i Bund

og Grund slette, deels aldeles uhensigtsmæssige. — Fra Balthasar

Münter skal jeg hilse; han befinder sig meget vel. Rygtet om

hans Svagelighed har alene sin Grund deri, at han Nytaars¬
morgen var hæs, og derfor havde paa en Hylde paa Prædike¬

stolen ladet sætte et Glas Vand for dermed at væde Halsen,

dersom den blev tør. Det er forunderligt, hvor mange

Mennesker der ere, som føle en egen Drivt til at sige Enhver,

hvem de møde: De seer ilde ud, og om Enhver der omtales:
han er svag, han bliver neppe gammel. Denne Drivt hører

neppe til den menneskelige Naturs Godmodighed, og hidrører

neppe fra kiærlig Omhu.

De har vel seet den ny Clausenske (ad modum: den He¬

gelske) Literaturtidende. Jeg tilstaaer, at hverken Foretagendet

selv eller Udførelsen vil behage mig. Recensionen over Kingos

Psalmer var forud bebudet som en Prydelse for Journalen,
og jeg var derfor meget forundret over aldeles ikke at finde
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nogen kritisk Vurdering af Kingo som Psalmedigter, men kun
en Polemik imod Fenger, der vel ikke er mindre bitter, end

den prodromus galeatus, hvorimod den er stilet. Hvad kan

det dog nytte til, at man opregner Pietisterne alle deres Ynd¬

lings=Udtryk, hvor overdrevne disse endog mangen Gang
kunne være, og mener, at de skulle gaae i dem selv ved den

blotte Opregning2 Ogsaa er mangt Udtryk anført, der neppe

fortiener Dadel. Saaledes kan man vel i det Kingoske Sprog
uden Overdrivelse tale om det menneskelige Hierte som om en

Iiskule, en bundfrossen Syndesø, thi Undtagelserne forstaae
sig af sig selv, og for at finde saadanne Hierter behøver man

vel ikke blot at giøre Bekiendtskab med dem, der gaae Veien

til Galgen. - Bedre havde det været, om Recensenten havde
viist, hvad sandt er — hvor langt inderligere og christeligere

Brorsons Psalmer ere end Kingos, der saa ofte kun ere Svulst

og tom Klang

Raadmand Münter har bragt mig Deres Hilsen, og sender

igjen sin Hilsen og sin Tak. Det har været mig meget kiert,

at han har bragt mere beroligende Efterretninger om Langberg*).

Venskabelig Hilsen til Deres Kone.

Stedse Deres hengivne M.

Kbhavn. d. 27de Julii 1829.

Jeg kommer fra at tale med Kongen, og har sagt ham

Sagen med Thorvaldsen. Han svarede mig, at han nok vidste,

at Kunstnere ere temmelig prikne i Henseende til Æresbeviis¬
ninger, men at nu bliver Th. Commandeur. Paa nogen sær¬

deles Meddelelse af Ordenen turde jeg ikke andrage, men da

jeg vidtløftig søgte at udvikle, hvor betydelig en Vinding det

vilde være, dersom Th. bestemte sig til et saadant Offer paa
Fædrelandets Alter, saa kunde maaskee ved nærmere Overveielse

Et eller Andet skee, der bestemtere tilkiendegav Kongens Op¬
mærksomhed. Dette naturligviis imellem os.

*) en Svoger af Münter, som var pä Sorø og havde været meget syg.
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Deres Program har jeg læst med Interesse. Det inde¬
holder Meget, hvori jeg er aldeles enig, og adskillige meget

træffende Bemærkninger, f. Ex. den, at al Lærdom meddeles,

for at vi skulle kunne den. Derimod findes ogsaa adskillige
Meninger, som jeg vel kunde have Lyst til at opponere imod.

Mindre betydelig er Spørgsmaalet om Beqvemheden af Corn.

Nep. til Skolebrug, hvilken jeg tilstaaer at forsvare, efter nu
at have læst den med begge mine Drenge. Den synes mig

just at have Vanskeligheder nok for at kunne forberede til det

Sværere, og ikke saa mange, at Discipelen skulde tabe Modet.
Selv dette, at den giennem saa mange Omvæltninger i den

lærde Underviisning stedse har soutineret sig, synes mig at

vise, at ingen beqvemmere er at finde!). Af meer Betydenhed
er Forhandlingen om det latinske Sprog i Almindelighed, og

i denne Anledning havde jeg Lyst at forsvare disse Theses:

Eet af de lærde Sprog maae i Skolerne læres tilgavns; dette
maa være det latinske; dette kan ikke skee, uden at Disciplene

ogsaa lære at skrive Sproget nogenledes vel; dette kan ikke skee

i et ringere Time=Antal, end det nu tilstaaede. Ved Skole¬

reformen indskrænkede man Time=Antallet for Latinen, men det

viste sig snart, med hvilke Frugter.

Deres Mening om Universiteter er neppe saaledes udviklet,

at den tilstrækkeligen kan fattes. Jeg tilstaaer saaledes, at jeg

ikke veed, i hvilken Henseende De mener, at Universiteterne
have overlevet sig selv. Et Universitet er vel et Samfund af

Lærde, saavidt mueligt i alle Videnskaber, saavidt mueligt baade

unge og gamle, som mere og mere stræber, ikke at være et

blot Aggregat, men at blive en Organisation, hvor Meddelelse,

sømmelig Opposition, Opfindelse og Udbredelse samle sig i eet
videnskabeligt Liv omkring Statens udvalgte Ungdom, som ikke

blot i Høresalene men ved alle dette Livs mangfoldige Incita¬

menter vækkes og dannes til i sin Modenhed deels at fordeles

i alle Dele af Stats=Legemet, deels ogsaa at reproducere det

*) men vel, i en Chrestomati, stykkevis at sammenstille med Andet.
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Organ (Universitetet selv), hvor den erholdt sin Dannelse.

Universitetet synes mig derfor ligesaa lidet at kunne overleve

sig selv, som Stat eller Kirke.

Men nok af Objectioner. Jeg beder undskyldt, at jeg ikke

har sendt de begicrede Lectionstabeller for Skolerne. Deels
haves de kun meget lidet complette, da der ingen indsendes

hvor Ordenen i det Hele bliver den samme som forhen, deels

kunde Vedkommende vel giøre Indvending imod, at deres For¬
slag meddeeltes til fremmed Kritik. — Fra deres Broder i

Brüssel har jeg et temmelig gammelt Brev at besvare. Han

levede dengang ret vel, men De har maaskee senere hørt fra

ham. Min Hilsen til Deres Frue og øvrige gode Venner i

Sorøe. Sophie Münter hilser og takker.
Deres M.

Forhaabningsholm d. 2den October 1829.

Til Deres Datters Fødsel og Deres Kones Velbefindende

hvilket i den første Tid blev mig berettet, og som jeg haa¬

ber siden har stadfæstet sig — bringer jeg Dem min hiertelige
Lykønskning. Jeg har paaskiønnet, at De saasnart meddeelte

mig denne gode Efterretning, og jeg vil i det Mindste takke

Dem derfor, dersom endog Tiid og Omstændigheder nu ikke
tillade mig stort mere. — Jeg vilde gierne melde Noget om

Grev Essex“, men kan ikke sige Andet, end at jeg har hørt
Fremstillingen rose. Da jeg ikke selv holder Kiøbenhavnsposten,

maa jeg læse den i Athenæum, men der læses intet Skrivt saa

hyppigt og saa grundigt, som dette Blad, og jeg kan derfor kun

sielden faae fat derpaa.

Om Lindbergs Proces hører man aldeles Intet. Disse
Mennesker lægge det an paa Spectakelstykke, og da er det ikke

mere end ret og billigt, at ligesom Grundtvigs Gienmæle i sin

Tiid blev fortrængt af Kong Salomon og Jørgen Hattemager,

saaledes er nu Lindberg indtil Videre fortrængt af den fore¬

staaende Illumination: Dette er just det Beklagelige, at hvad
der dybt skulde gribe ind i Folkets Liv, det giøres til en Gien¬

stand for ørkesløs Nysgierrighed. Vel veed jeg, at disse Be¬
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vægelser ville have langt dybere Følger baade til det Gode og
det Onde, end den kiøbenhavnske Mængde i dens Søvnvandring

aner, men Kampen vilde blevet langt alvorligere, og have bragt

langt mere gavnlige Følger, naar den ikke ved al den Skrigen

var giort til et Pøbel=Skuespil. At Lindberg har antaget en

Jøde til sin Procurator, er Dem vel bekjendt; selv heri danner
Striden under hans Hænder sig til et Giekkerie.

B. Münter har en nervøs Feber, som dog ikke er bleven

betænkelig, og synes at være i Bedring. — Thorlacius lider

af apoplektiske Tilfælde, og der er ikke meget Haab om hans
fuldkomne Restitution. - Det uforskammede og i det Væsent¬

lige grundløse Angreb paa Brøndsted har her giort stor Sen¬

sation. Forfatteren har meget snildt indrettet det saaledes, at
Enhver kan forstaae Beskyldningerne, men at der hører Studium

til for at forstaae Beviisførelsen. Enhver kan see, at Steder
af Villoison og Brøndsted ere aftrykte ved Siden af hinanden,

men hvad der staaer i disse Steder, have kun Faa Taalmodig¬

hed at læse sig til; men efter den sædvanlige Godmodighed
forudsætter man, at man nu har een betydelig Reputation

—mindre at agte.

Jeg har hele Eftermiddagen skrevet Breve, og tilføier kun

den Begiering, at det ikke maa tilregnes mig, naar adskillige

ikke uvigtige Andragender fra Dem og Andre til Directionen
intet Svar faaer. De foretages mangen Gang saa silde, at

Svaret først kunde komme bag efter. Saaledes om Foran¬

dringen af den tydske Læsebog, hvor der vare adskillige dubia,

men det Hele ventileredes først over en Maaned efter at det

skulde været afgiort.

Min Kones og min venskabelige Hilsen til Deres Kone.

hengivenst M.

Kbh. d. 27de Nov. 1829.

Hermed en liden Tale, hvori jeg har sagt Noget af hvad

jeg føler ved Tabet af en Mand*), hvis borgerlige, huuslige og

*) Geh. Statsminister O. Malling, Rid. af Elef., m. m.
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personlige Liv henhører blandt det Ærværdigste, jeg har kiendt.
Jeg tør vel anmode Dem om den Godhed at tilstille Fogt¬

mann og Hauch hver et Exemplar med Undskyldning, at jeg
ikke har Tiid til specielle Forsendinger. For at dæmpe mange¬

slags Rygter tilføier jeg, at Conferentsraad Rothe er bleven

udnævnt til første og bestyrende Medlem af Universitetsdirec¬

tionen, og Overhofmarschal Hauch Chef for det Kgl. Bibliothek.

Angaaende Deres sidste Brev har jeg kun Tiid til at for¬

sikkre, at der ikke er et sandt Ord i, at Directionen skulde

have optaget Deres Forestilling om den tydske Underviisning

ilde. Den blev først refereret, efterat Skoleaaret var begyndt,

da det altsaa for den Gang var for silde. Der blev blot
befrygtet, at Raumers Vorlesungen, som jeg ikke har læst, vare

vel tørre til dette Brug, og jeg for min Deel ønskede, at

man havde en Chrestomathie af større Stykker af heterogene

Forfattere thi naar man kun kan giennemgaae saa lidet, er

dog een Forfatter neppe tilstrækkelig for at indføre de Unge i
Sproget!). Dermed blev Sagen indtil videre stillet i Bero.

Afgiørelsen om Elevernes Bibliothek blev udsat, til en af Di¬

rectionens Medlemmer kommer til Sorøe.

Undskyld min Hast ! hengivenst M.

Kbhavn. d. 25de August 1880.
Høistærede

Hermed sender jeg Dem en Bog — dette er saa omtrent,

hvad jeg her har at sige, thi af det Øvrige, der i denne An¬
ledning skal siges, maa Bogen sige een Deel, og De den anden.

Naar man længe er nød til at sysselsætte sig med en Viden¬

skab, saa bliver deraf med en vis Nødvendighed en Bog; og
efter min Formening har Psychologien en saadan Stilling

blandt de philosophiske Videnskaber, at man vel tør haabe at
kunne giøre nogle Progresser i den, uden derved just at rose

sig af at være kommen saa meget vidt in philosophicis.
Tør jeg uleilige med at tilstille Dr. Fogtmann det ene af

*) Er vistnok fuldkommen rigtigt altsammen.
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hosfølgende Exemplarer; jeg har ikke Tiid at tilskrive ham

særskilt, og jeg har nyligen seet ham, og venter snart at see ham.
Hvad Indholdet af Deres seneste Skrivelse angaaer, da

tvivler jeg meget om, at Lütken for Tiden bliver ansat som

Docent i Philosophien her ved Universitetet. Det kan vel for

dennesinde ogsaa være tilstrækkeligt at have taget Fogtmann fra

Sorøe; og mange andre Omstændigheder concurrere til ikke at

ansee denne Forflyttelse som rimelig. Bestemmelserne angaaende
Sorøe ville i Øvrigt med det Første være tagne. De for

Deres Deel kan og vil jo ogsaa gierne kaste Dem i Studier,

som Deres Hierte driver Dem til, uden at have Forelæs¬
ningernes bydende Nødvendighed over Hovedet. Imidlertid

erkiender jeg meget vel, hvor gavnlig ogsaa en Tvang er, og

hvor Meget man faaer udrettet, fordi man nødes dertil.

Stedse Deres ærbødigsthengivne M.

Kjøbenhavn d. 4de Jan. 1831.

Jeg havde allerede besluttet at meddele Dem, min Ven

jeg veed om Deres Broder, da jeg modtog Deres Brev.hvad

Nylig har jeg faaet indlagte Brev, hvoraf De vil see, at

han, efter en Indgang, som synes mig at mangle Sammen¬

hæng, ganske en passant fortæller, at han ikke længer er hos

Ministeren, der har sagt ham op; at han har isinde i et Par
Aar at opholde sig i Tydskland, o. s. v. Skiøndt Brevet ellers

ikke synes at have nogen politisk Tendents, tilstaaer jeg, at jeg

befrygtede, vor Ven var bleven indviklet i „politische Umtriebe“

fornemmelig da jeg ikke begreb, hvoraf han for Øieblikket levede,

eller hvorfra han meente at finde Ressourcer til et toaarigt

Ophold i Tydskland. Efterdi man ikke veed, i hvis Hænder

Brevet falder, og da det kun lidet hjælper at sige til Den, der

staaer paa Bredden af en Afgrund: tag Dem i Agtl saa be¬

sluttede jeg at vente, til jeg dog kunde høre Noget om ham,

eller maaskee fra ham.

Nu hørte jeg forleden det Rygte, at Deres Broder var

gaaet over til Oprørerne i Brüssel. Det forekom mig efter
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hans Yttringer ikke meget rimeligt; imidlertid besluttede jeg da,

at underrette Dem om Sagen, og sende Dem hans Brev.
Men strax ovenpaa kom et andet Rygte, nemlig at han havde

forlovet sig med en meget riig Pige, som er i Selbys Huus
og af hans Familie, at dette var Selby meget imod, og at dette

saaledes havde givet Anledning til Adskillelsen. Dette er vel

ogsaa kun et Rygte. — Jeg overlader nu til Dem, om De

vil fra ham selv, efter den Addresse, som Brevet indeholder

ifald den ellers endnu er rigtig — vil fra ham selv indhente

nærmere Oplysning, hvilket De kan bedre end jeg. Faaer jeg
noget Nærmere at vide, skal jeg ikke undlade at melde Dem

det, ligesom de vel ogsaa har den Godhed at underrette mig,

saafremt De erfarer Noget. Ved Leilighed udbeder jeg mig

Brevet tilbage.

Naar jeg blot havde Tiid, skrev jeg gierne Noget om Gien¬

ganger=Brevene. De ere meget vittige, skiøndt ogsaa tilstrækkelig
grove, paa fortræffelige Vers, Adskilligt i Theorien meget priis¬

værdigt, Adskilligt ogsaa det Modsatte. Turde jeg raade, da

svarede man for det Første slet Intet derpaa fra Sorøe, indtil

Indtrykket har sat sig, og Andre have talet, hvilket formodentlig

vil skee. Anonymiteten er hidtil ganske uigiennemtrængelig.

Det glæder mig, at Akademiet nu paa det Bestemteste har
hævet sig i det almindelige Omdømme, og sikkert vil er¬

hverve den fuldkomneste Tillid, naar Alt vedbliver at gaae saa
fredeligt og godt, som nu.

Et glædeligt Nytaar for Dem og alle Deres.

Stedse

Deres hengivneste M.

(Fragment af et Brev fra P. Hjort
til Biskop Mynster:)

12. Jan. 1831.

som jeg kjenderDersom Autor til Gjengangerbrevene er en Mand
jeg fuldt og fastog dersom det kan være Prof. Schmidten, saa antager

I
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at det er ham. Hvilken fornuftig Mand*) er saa blindt forelsket i Heiberg2
har jeg spurgt mig selv, og Svaret blev: Den Ovennævnte !

Autor er nøje forbundet med H— ved daglig Omgang; er en saadan

Beundrer af Baggesen, som kun den kan være, for hvem, under hans
Skrifters Studium, tillige Øjet for Poesie er bleven aabnet (nemlig naar
han ikke rent er fra forrige Tider og forrige Aarhundrede); Autor har

sikkert andre Retninger i sin Virksomhed, hvormed han forbinder en mere
original Skaben, da et saadant Efterlignelsestalent, uden at have andet

at støtte sig til, vilde være et Slags Monstrum. Han overgaaer langt

P. Wegeners træffende Copie af Holberg. Autor er „befangen“ i Nu¬

tidens liberale Ideer. Autor er, med alle sine Vittigheder, Sententser og
Indsigter, ingen rigtig frie Tænker, ic. ic.

Men Intet af dette kan siges at være uanvendeligt paa Schm—
Forkjærligheden for det Franske passer ogsaa. Men min eneste Grund,

til at gjette paa ham, er dog det førstnævnte Kjendetegn.

Jeg har meddeelt Hauch dette. Samtalen var kort; derfor svarede

han blot: „jeg troer det Samme, men af andre Grunde“. Dette Svar

kan i en Tredies Øine faae Udseende af, som beviste det, hvor usikkre

saadanne „Grunde“ ere. Men det frapperede mig dog.

Kbhavn. d. 14. Jan. 1831.

Hermed, Høistæredel giver jeg mig den Frihed at oversende

Dem en liden Bog*) om hvilken jeg ikke har Videre at sige,

end hvad den selv og dens Tilegnelse siger.

Fra deres Broder har Professor Reinhardt med forrige Post

havt et Brev, som skal være meget ordentligt skrevet. Han fortæller

deri, at i Anledning af, at han til Ministeren klagede over sin

Eleve, skal Ministeren i sin Kammertieners Nærværelse ganske have
glemt sig, og sagt deres Broder saadanne Ting, som foran¬

ledigede ham til strax at quittere sin Stilling. Vor Ven skriver

i Øvrigt, at han, ved nu at tiltræde en ny Carriere, føler sig

saa let og fri, som om han nu først skulde begynde at leve, og

det lader til, som om aldeles ingen Bekymring for Fremtiden
trykker ham. Dette Sidste er egentlig det Uforklarlige. Jeg har

*) „iblandt dem, Du kjender“ burde her have været tilskrevet, ligesom
det i Tankerne tilføjedes.

*) Om Begrebet af den christelige Dogmatik. Se Bland. Skr. 1 Bind.
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paa anden Maade erfaret, at et Forskud paa sin Gage, som Deres
Broder før denne Begivenhed havde oppebaaret af Ministeren

har han strax efter sendt ham tilbage. Hvo er bleven hans

Finantsminister? og med hvilke Ressourcer tænker han paa at

drage ud i den vide Verden2 — Skulde han skrive Dem Noget,

har De vel den Godhed at meddele mig det.

Hengivnest M.

(Billet i Kbhavn.) d. 7de Marts 31.
Høistærede !

1. udbeder jeg mig den Ære af Deres Selskab Onsdag

Aften c. Kl. 8.

2. takker jeg meget for Uleiligheden ved Auctionen.

3. Priserne paa Auctionen overstige langt min Forvent¬

ning, og jeg nødes derfor til at giøre en betydelig Indskrænkning

De fleste Bøger, ved hvilke jeg har sat Mærke, bekymrer jeg
mig ikke synderligt om at have, men jeg vilde kun hellere kiøbe

dem, end at de skulde gaae bort for en Slik, hvilket paa

Auctioner saa ofte er Tilfældet. Der forekomme senere endeel

Bøger, som jeg virkelig ønsker at besidde, og til hvilke jeg der¬

for vil spare mine Penge.

4. takker jeg, fordi De frelste Tilskrivten paa Photius, da

denne var den eneste Grund, hvorfor jeg vilde have denne Bog,

som jeg eengang tilforn har kiøbt paa en Auction for at forære

Biskoppen.
Deres M.

(Billet i Kbhavn.) d. 15de Marts (1831.)

Det er mig en Fornøielse at kunne mælde, at Kongen har

givet sit Samtykke til, at Sorøe Akademie maa kiøbe for en

større Sum paa den Münterske Auction, og jeg er bemyndiget

til foreløbigen at tilkiendegive Dem, at De gierne kan gaae til

omtrent 300 Rbd. over den forhen bestemte Sum *).
DeresM.

) Bøger (Folianter)Iblandt de første DagesDenne var 800 Rbd.

sä meget for, somom jeg mätte give dobbeltvar der nemlig flere,

113
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Kbhavn. d. 19. Mai 1831.
Kiere Ven !

Allerede de foregaaende Postdage har jeg villet besvare

Deres Brev, men er bleven forhindret; jeg giør det derfor nu,

skiøndt det ikke er Postdag. Det glæder mig, at De har syntes
om min Recension, da jeg selv har nogen Godhed for dette

lille Barn; i Øvrigt veed jeg meget vel, at den berører mange

disputable Materier, og det vil være mig meget kiert at læse

Deres Tanker om de Gjenstande, hvorom vore Meninger afvige.

Dersom jeg strax efter Giengangerbrevenes Fremkomst har
raadet til, at der fra Sorøe af ikke blev taget til Gienmæle,

da var det ikke, fordi jeg føler nogen Grund til at standse

Nogen i det, han føler sig kaldet til at giøre; men det var

mere en historisk Efterretning om, at bemældte Breve for Øie¬

blikket giorde en saadan kurore, at man ikke kunde vente, noget

fornuftigt Ord i den Storm kunde blive hørt, og mindst naar

det kom fra Sorøe. Nu har Stormen for en Deel lagt sig.

Fremdeles havde man herinde længe fundet, at der kom altfor

meget Polemisk, og især smaat Polemisk, fra Sorøe, og derfor
kunde det vel synes, at det her var bedst, Andre først toge

Ordet. Endelig er Kjøbenhavnsposten et fatalt Organ. Det

er vel beklageligt, at vi ikke have et anstændigt Blad, hvori man
kan blive af med hvad man har paa Hierte (Udgivelsen af et

saadant er virkelig i denne Tid paatænkt, men jeg veed ikke,

om det kommer istand), men hiin Pumpe er dog bleven altfor

gemeen. Dersom det længe omtalte Sorøeske Tidsskrift ud¬

kommer, da kunde der være en passende Plads. Overalt er

Hovedsagen, at Folk see, det er en rolig videnskabelig Under¬

vi havde tænkt os hjemme i Sorø, thi der vare Kommissjonærer fra
Christiania, Leipzig, Skotland, Sverrig, Hamborg, ic. Jeg vovede
da at handle pä egen Händ, forklarede Geh. Räd Rothe Situasjonen,
som han strax oversä, og Resultatet blev denne Billet. Siden fik jeg
Kollegers fulde Bifald. Med det samme fik jeg flere kostbare Gaver,

som sødelig hvilede pä Gulvet i Direksjonslokalet i et Bagværelse,
satte i Bevægelse, sä de fulgte mig i Triumf pä Hjemvejen.
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søgelse, og ikke Stof for Sladdercompagnierne til at forlyste sig
over lærde Mænds Kievlerier.

Deres sidste Besøg har glædet mig meget; jeg vilde ønske,

at De snart kunde gientage det.
I Henseende til den sorøeske Examen artium tvivler jeg

om, at der foretages synderlig Forandring. Dog er Sagen

endnu ikke ordentlig foretaget.
Om Stemanns Gaardt) er det dog kommen dertil, at

Profesforernes Erklæring først indhentes. Men dersom ikke

meget vægtige Grunde opfordre til at modsætte sig Byttet,
troer jeg, det var bedst godvilligen at indrømme det, thi som det

lader, vil dog Kongens Resolution falde i Faveur af Stemann.

Kongen kommer neppe til Sorøe. Man har vel anmodet
ham derom, men han har endnu forleden sagt, at det var ham

umueligt.

Lev vel, og hils hiemme!

Deres M.

Kbhavn. d. 12te Julii 1831.

I Anledning af Deres seneste Skrivelse, høistærede Ven !
undlader jeg ikke i al Hast at mælde, at det ansees rettest, om

De i Ferien, eller ved Leilighed, kunde komme herind og selv

overlevere Kongen Deres Ansøgning*).

Jeg havde vel Adskilligt at svare i Anledning af tidligere
Breve, men jeg skriver dette i Directionen under Anhørelsen af

Referat, og maa derfor giemme alt Sligt til en anden Gang,

mundtlig eller skrivtlig.

*) Geh. R. Urnes Gärd ved Enden af Søgaden i Sorø kjøbte Aka¬
demiet i 1822, og Estrup, den forreste Lektor, opterede den. Da han
blev Direktor, skulde den igjen opteres, og da de, som stode foran
mig, ikke kunde ønske den, sä kunde jeg fä den: men højere Hensyn,
d. e. den almægtige Faders billige Ønske, forlangte den til Amtmands¬

bolig. Jeg var da tilfreds med, at Retten formelt respekteredes.

se i somme følgende Breve.
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Hvad Forst=Institutet angaaer, da har der vel engang

været nogen Tale derom, men uden Tpivl er denne — uhel¬

dige Idee nu aldeles opgiven.
Deres M.

Forhaabningsholm den 9de Sept. 1831.
Høistærede Ven!

Jeg er i en bundløs Brevgield til Dem, og jeg vil
aabenhiertig tilstaae, at der idag neppe blev afbetalt Noget paa

den, dersom jeg ikke følte, at jeg bør underrette Dem om, hvor¬

ledes Sagen staaer i Henseende til
Alle Deres Breve ligge i Byen, og jeg kan derfor kun

berøre Eet og Andet. At Beretningerne i Svea almindeligen

have interesseret, har De vel selv kunnet bemærke. Allerede i

de første Dage giettede jeg i en Samtale med Conf.=R. Ør¬

sted paa Dem, kun var der Eet og Andet — for det Meste

af Det, som ikke tilhører Dem — der stod iveien for Hypo¬

thesen. Det lader, som om Publikum i Almindelighed, som

sædvanligt, ikke har været meget skarpsindigt i at opdage For¬

fatteren — hvem jeg naturligviis ikke siden paa fierneste Maade har

røbet, eller skal røbe — og dette er vel, thi deels vil Fortsæt¬

telsen saaledes kunne giøre mere Virkning, deels vil De selv

derved undgaae mangen Ubehagelighed. Om Bemærkningerne

selv tør jeg neppe tale, da jeg deri er saa venskabeligen be¬

handlet. Dog tilstaaer jeg gierne, at de forekomme mig træf¬

fende, skarpsindige og særdeles velskrevne. I Bemærkninger af

saadant Omfang forekommer naturligviis Adskilligt, hvori man
ikke er ganske enig. Saaledes havde jeg ønsket Rosenvinge

mere fremhævet; han er en sand Videnskabsmand, et klart

Hoved, med levende Deeltagelse for det Skiønne og Gode, og

hans Arbeider i Lovhistorien, hvortil han opoffrer sig med saa¬
megen Kierlighed og Vedholdenhed, indtage allerede i Qvan¬

titet og Qvalitet en betydelig Plads i vor Literatur. I Clau¬

sens Augustinus kan jeg ikke finde Andet end en næsten aldeles

unyttig Fliid; Hovedsagen er (for)længesiden bekiendt, og behøvede

ikke at oplyses med alle de Exempler, og de enkelte brugbare
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Bemærkninger, der kunne findes, gider Ingen søge i det Hav

af ingen Ting.

Gienganger=Brevene — hvilken nu endog deres undfor¬

skelige Genesis er — synes at have været en Explosion, der

indtil videre endte Uveiret. Jeg havde gierne læst Deres

Erindringer ved Recensionen, men nu er det vistnok bedst at

lade den Ting hvile, saalænge den selv vil. - Deres Lig¬

nelse om den lille Kriig er vel frappank, men jeg tvivler dog

om dens Rigtighed. I det Legemlige vækker den lille Kriig

ogsaa Forbittrelse, men der faae Vedkommende Bank, som de

ikke kunne Andet end erkiende; i det Aandelige glemme Læserne

Sagens egentlige Sammenhæng, gide ikke følge Grundene, og
Virkningen bliver da kun en personlig Uvillie mod Den, der

ideligen lader dem høre om det Samme. Ole Navnløses

famøse Eventyr har jeg ikke gidet læse; Svaret paa Recen¬

sionen har jeg heller ikke endnu truffet.

Tak for Meddelelsen af Deres Broders Brev. Jeg har

selv nyligen havt et Brev fra ham, hvori han ligeledes er

meget vel fornøiet med Verden og — havde jeg Lyst til at
tilføie — med sig selv“). Det glæder mig, at det for Øie¬

blikket gaaer ham vel, og det beviser, at Noget udvikler sig hos
ham, at han saaledes kan hielpe sig selv. Den modne Umodenhed

i hans Yttringer kan man gierne tilgive den Unge. Men jeg

føler ikke megen Drivt til at svare ham, da jeg ikke har Lyst
til at formane, og da man ikke veed, hvor saadanne henkastede

Yttringer, som man nedskriver i et Brev kunne komme hen.

Hav derfor den Godhed, naar De skriver ham til, at hilse

ham fra mig og Mine, og forsikkre ham, at jeg oprigtigen tager

Deel i ham, saavel hvad det Indvortes som Udvortes angaaer.

Beretningerne om Sygdommene i og ved Sorøe ere med

Posten i Dag lidet trøsteligere. Denne Calamitet er ikke

*) fortie, at den ändrige elskværdigeIfølge Samlingens Motto vil jeg ikke

Broder Hans led af denne Glæde. Til den Kjæres Forsvar el. hans

„Rüge“, hans Karakteristik, meddeles siden flere ikke umærkelige Breve.
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stort ringere end Cholera, naar man undtager, at Foranstalt¬

ningerne mod denne ere endnu mere trykkende.  I Hamburg
manglede efter Dampskibets Efterretninger 2 preussiske Poster.

Man havde Rygter om Uroligheder i Berlin. Det er natur¬
ligt, at Lægernes Herredømme i disse Tider ikke respecteres

meere end ethvert andet; men det er at befrygte, at der i Berlin

kunde være ganske andre Gæringer med i Spillet.
Vi have den Sorg, at Balthazar Münter og Kone begge

ere meget heftigen angrebne af den siællandske Feber — eller

her egentlig den lollandske, da Begge og en Pige, som havde

været med, bleve angrebne deraf paa samme Dag, men rigtig¬
nok 8 Dage efter deres Hiemkomst. Han er dog Gudskelov i

Dag saa vel, at jeg tør haabe, Faren er overstaaet; Hun er

endnu meget slet, dog ikke uden Haab.

Hiertelig Hilsen til Deres Kone. God Lykke til det

StedseForestaaende.

Deres hengivne M.
De 2 Breve skal jeg sende til Fogtmann.

Kbhvn d. 31. Oct. 1831.

Høistærede!

Naar De seer Deres Ansøgning komme med Posten, vil

De formodentlig troe, at den ledsages af en venlig Anmodning

om at brænde den. Dette var nu vel det Korteste, men min

Mening er egentlig denne: - Da det i Henseende til slige
Andragender „er sandsynligt, at meget Usandsynligt skeer“ saa

kunde jo Dette være mueligt, som saa meget Andet. Men da

vilde Veien aldeles ikke være, paa sædvanlig Maade giennem

Director at indsende Ansøgningen; men det vilde vel komme

an paa, om De personlig kunde interessere Møsting for
Dem*). Da han nu har saa mange færre Personer og Ting

at tage sig af, saa kunde De maaskee bevæge ham til at tage

*) Af Brevene S. 101—2 vil man se, at Sagen dog lykkedes mig uden
slig Bestræbelse.
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sig af Dem. Han er en fornuftig og velvillig Mand, og nu

noget lettere at træffe, end tilforn.

Deres Ansøgning forekommer mig i Øvrigt vel skreven,
kun en Feil i Formen, nemlig at alle Ansøgninger skulle skrives

paa brækket Papiir, og Indholdet af Ansøgningen angives i et
——Par Linier paa den ene Side.

Det er Skade, at Deres smaa Udarbeidelser for det

Meste komme i Kiøbenhavnsposten, hvilken jeg næsten aldrig

læser. I Athenæum er den næsten altid i Hænderne paa

meget grundige Læsere, som bruge en Time til hvert Num¬
mer, og hvis Fingre ere saa lidet vante til at omgaaes med

trykte Sager, at Bladet snart er opslidt, saa man stedse kun

finder de allersidste Nummere, naar man engang kan faae fat

paa Convoluten.

Dersom det danske Ugeskrivt kommer til Sorøe, saa vil

De der med det Første finde et lidet Stykke af mig i Anled¬

ning af Clausens seneste Skrivt)). — Jeg maa slutte i al

iAnledning af HendesHast, da jeg skal paa Bal hos Kongen

Majestæts Fødselsdag.

Stedse

Deres M.

Kbh. d. 20de Dec. 1831.
Kiere Ven !

At jeg først nu, med Tak for Laan, tilbagesender disse
Nummere af Kiøbenhavnsposten, har vel sin Grund i egen

Forsømmelse, men ogsaa i Andres da jeg tillige vilde sende

medfølgende Mindeskrivter om Bakkehuset, som for længesiden
vare mig lovede, men som jeg først i Gaar har erholdt. I

denne Samling har jeg i Øvrigt slet ingen Andeel, uden at

jeg har skrevet Indledningen. Opsatserne i Kbhvnsposten har

jeg læst med megen Fornøielse; der findes deri vist mange

*) Om Injuriantens og den Injurieredes Stilling i Danmark. Et
Ord til nærmere Overveielse. Sml. D. Ugskr. 1 Bind, Nr. 5—6.
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grundede Bemærkninger om Ole Navnløse, hvorvel Eet og

Andet er mig mindre klart, af den Aarsag, at jeg — horresco
referens — slet ikke har læst denne navnkundige Bog, og

ventelig heller aldrig kommer dertil, da jeg altid synes, jeg har

noget Bedre at bestille. — Bloms Skrivt er vistnok meget vel
skrevet, men det oplyses dog mere og mere, hvor meget, ikke blot

Eensidigt, men Uredeligt det indeholder. Til Sligt forfører den

Grundtvigske Skole, som Blom jævnligen frequenterer. I Øvrigt
er denne Strid mig meget kier, thi den er om en vigtig og tvivlsom

Gienstand, hvori vi alle ønske at erholde tilstrækkeligt Lys. Bloms

og Zahrtmanns Skrivter give virkelig endeel Oplysning, men

adskillige Puncter kunne kun høiere Autoriteter, som have Over¬
sigten over Detaillen, opklare; og disse tie vel som sædvanligt.

Det er dog en stor Skam, at Danmark ikke har saa meget

som en ministeriel Tidende, som dog nøder Vedkommende til

at svare Noget paa saadanne Indvendinger, og derved dog

ogsaa nøder dem til at tænke, i det Mindste, Noget over Sagen.

Man taler allerede om, at Linieskibe ville komme paa Beseiling
hvilket dog er Noget vundet. Blom arbeider nu paa et

Svar, som jeg tænker vi snart kunne vente. — Hvad Deres

seneste Breve indeholde, maa De ikke forlange, jeg ordentlig
skulde besvare. Mindst har jeg Lyst til her at indlade mig paa

Akademiets Sager, hvor Ventilationen stedse maa blive meget

vidtløftig, og hvori saa ofte de Resolutioner maae tages, som
efter Omstændighederne synes de bedste, ikke de, som burde

tages under bedre Omstændigheder. Den nye Indretning med

Inspectionen kan være tienlig for Øieblikket, men om en kort

Tid kan den maaskee være skadelig. Scharlings Overtagen af

Mundts-Religionstimer var et privat Arrangement mellem

Begge, som man ikke vilde negte sit Samtykke. M. var nok

ogsaa meget uskikket til Religionslærer. — Naar De har meent,

at hvad jeg engang skrev om Det, der allerede var blevet
Dem tilstaaet fra Akademiet, skulde være „en Irettesættelse“

da har De ganske feilet. Det skulde kun tiene til at vise,

hvilke Vanskeligheder Deres daværende Andragende vilde finde.
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Fra Deres Broder Hans har jeg i Dag modtaget et

Brev fra Stuttgart. Da De mueligen ikke veed hvor han

faaeer i Verden, saa lader jeg det medfølge, og kan engang

det tilbage, naar der er beqvem Leilighed, thi det haster ikke
dermed. Det er mærkværdigt nok, hvorledes han dog kan

eventyre sig om i Verden; men jeg frygter, der bliver kun

liden Tid til grundige Foretagender. De kan let vide, hvad
jeg svarer, at Udsigterne efter hans Planer vilde i Danmark

være i høieste Grad uvisse, og at han derfor, efter mine

Tanker, bør enten forandre sin Plan, eller og tage imod hvad

han kan faae, og hvor. - Den fornemme Verden er for nær¬
værende Tid meget opbragt over Maanedsskrivtet f. Litt.; Inge¬

mann, den indb. Underviisning og Søcadetakademiet tør ikke

saaledes røres ved. Abrahamson har søgt Fritagelse for sine

Forretninger med indb. Und., da han forfølges derfor. Om

dette er et Strategem, eller om han virkelig, som Nogle sige,

til Foraaret skal være Theaterchef, maa Tiden lære. —Jeg

haaber, at Alt staaer vel til hos Dem. Vi have havt mange

Sorger ved Th. Münters ulykkelige Ægteskab, om hvis Op¬

hævelse De vel har hørt. Hans og vor Trøst er, at intet

Middel har været uforsøgt, og at han har opført sig ikke blot

—aldeles ulasteligt, men ædelt.

Deres M.

Kbh. d. 26. Jun. 1832.

Høistærede !

Jeg skylder Dem dog at bevidne Dem min Tak for

Deres Meddelelser angaaende den ulykkelige Sag, der har
ligget og endnu ligger mig paa Hjerte. Jeg er fuldkommen

enig i, at Fru Oehl., med Alt hvad vi alle ære og elske hos

hende, er meget uskikket til saadanne Ambassader, og hun kan

endnu ikke tilgive mig, at jeg ikke strax var enig i, at hun

skulde reise til Sorøe for at skiendes med Lotte. Da jeg lod
et Ord falde om, at vogte sig for Heftighed, blev hun saa
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heftig, at hun aldeles ikke fik hørt hvad jeg videre havde at

sige; og dog klager hun, som jeg hører, meget over, at jeg
kunde miskiende hende saa meget, at jeg ansaae hende for

heftig. —Imidlertid er jo dog nu Noget blevet udrettet —

hvor lidet det maaskee end i sig selv er. Jeg beklager meget
Hauchs, at de endnu ikke kunne blive deres Huuskors qvit;

men deres høist agtværdige Forhold i den hele Sag finder og¬

saa almindelig Anerkiendelse. Endnu mere beklager jeg natur¬

ligviis Oehlenschlägers, thi paa hvilkensomhelst Maade gaaer

det dog til Undergangen med denne Datter for det Første.

Man seer vist ideligen, at hverken en god eller en slet Opdra¬
gelse frembringer de Resultater, man skulde vente deraf; men

at en Opdragelse, hvori grændseløs Heftighed forener sig med

grændseløs Svaghed, ogsaa stedse naaer sit Maal, at fordærve
Børnene i Bund og Grund: dette har jeg seet i mange sørge¬

lige Exempler. - Der var vel i Deres Breve flere Ting,

jeg egentlig skulde besvare, men jeg erindrer nu kun —'s Søn.
Jeg negter ikke, at jo Deres Betænkeligheder have Grund; men

paa den anden Side veed jeg ikke, hvorledes Directionen skulde

bære sig ad for at afslaae Andragendet. Jeg haaber ogsaa, at

Sagen ikke er saa farlig. „Greve“ er ofte i Drenges Mund
et ligesaa slemt Skieldsord som „Snedker“ ikke at tale om

„Jøde“, og Jødebørn kan man dog ikke udelukke. — Fra deres

Broder*) har jeg i Gaar modtaget et Brev, som jeg vedlægger,
da jeg ikke veed, om han har tilskrevet Dem. Med Tilbage¬

sendelsen haster det aldeles ikke. De seer, at han nu vender
Næsen hiem, hvilket uden Tvivl ogsaa efter Omstændighederne

er det fornuftigste, naar han blot for det Første vil lade høie

Planer fare, gaae piano e sano, og virkeligen forfremme sig
til en „dansk Student“

Flittig Hilsen til Deres Frue.

Deres M.

*) om hvem og fra hvem sidenhen flere Breve ville forekomme.
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Kbh. d. 16. Julii 1832.

Det er vanskeligt at sige, hvad en Pædagog kan falde paa,

men der er dog vist Intet til Hinder for hoslagte Stykkers
Optagelse)) i Deres Læsebog, som jeg længes efter. - Deres

Broder er da ankommen. Han seer ret flink ud, og lover af
al Magt at tage fat paa sine Jura.

Lotte Oehlenschläger skikker sig nok ikke med det Bedste

som man kunde formode.
Mere har jeg ikke Tiid at skrive.

Deres M.

Kbh. d. 22. Octbr. 1832.

Høistærede !

Det er ligesaa let, i Deres Stilling at trænge til Penge,

som det maaskee er vanskeligt at bringe dem tilveie. Hvorvidt

det vil lykkes at faae et Tilskud fra Fonden ad usus publicos,

er et Spørgsmaal omtrent af samme Beskaffenhed, som: hvor¬

vidt det vil lykkes at vinde i Lotteriet. Fonden ad u. p. er,

som Conf.=R. Tetens sagde, ein Fond für gute Freunde, og da
Venskab nu ikke er meget stadigt, saa kommer det an paa,

hvorvidt Vedkommende just i Øieblikket ere venligen stemte.

Imidlertid finder jeg intet Urimeligt i Forsøget, og da Rector
Arnesen, til de 1000 Rdlr. Vartpenge, han har uden mindste

Atlrbeide, har havt en betydelig aarlig Understøttelse til sit

græske Lexicon, og har en saadan til det latinske, saa veed jeg

ikke, hvorfor der ei skulde kunne erholdes nogen til et tydsk2).

Jeg seer af et af Deres tidligere Breve, hvilket jeg des¬

værre ikke har besvaret, at De ogsaa har spurgt om, hvorvidt

det vilde kunne lykkes at faae Prinds. Charlotte Amalias Legat

for en Datter. Dette vil være meget vanskeligt, da De vel

*) At min Forsigtighed kunde være grundet, det viste f. Ex. det Møde,
som en jydsk Biskop, efter hans eget Brev til mig, holdt med sine
Provster, om hvorvidt Molbohistorierne burde täles i min Danske
Børneven, hvilket han selv ikke kunde antage, o. lign. Træk.

2) Sml. Brevet S. 76.
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neppe har den Lykke at nedstamme fra en Lakai eller desl., som
har været i Prindsessens Tieneste. Disse saakaldte Privile¬

gerede formere sig til uendelige Masser, og da der for de faa

Pladser, som disse levne, ere saa mange faderløse Børn, saa

kunne Andre ikke vente at komme i Betragtning, naar der ikke
i Bestyrelsen findes Nogen, der interesserer sig saa varmt for

Dem, som Biskop Münter vilde have giort for Deres Børn.

Paa at svare Hr. Stk. har jeg ikke tænkt. Efter Regelen

lader jeg det helst blive ved den første Fremstilling af min

Formening, thi naar begge Parter have talt, kan det tænkende
Publicum dømme; og for dem, der ikke kunne eller ikke ville

tænke, nytter det ikke at skrive.

Lotte Oehlenschläger og Phister skulle med det Første have

Bryllup, og hun derefter debutere i Fanchon — ikke, som Aar¬
huus Avis mældte, i Ungdom og Galskab. Oehlenschläger

som for faa Maaneder siden, paa mit Spørgsmaal, om han

dog ikke tilsidst vilde give efter, svarede: saalænge mine Øine
ere aabne, giver jeg ikke mit Samtykke! — er vel tilfreds, og

morer sig meget godt med Ph. og de øvrige Skuespillere, han

drager til Huset. Fru Oehlenschläger er lykkelig ved at kiøbe
ind til Udstyret, ved at betragte, hvorledes Lottes og Phisters

Hænder og Fødder accurat ligne hinanden.

Hun begriber ikke, hvortil de ungeFolk skulle bruge de

1000 Rdlr., de faae at leve af.

Deres M.

Kbh. d. 14de Febr. 1833.

Høistærede !

Jeg veed ikke ret, hvorledes det er gaaet til, at der gien¬
nem saa lang Tiid, hvergang Pakkeposten er afgaaet, er ind¬

truffet saa megen Hindring eller saa megen Glemsomhed, at

jeg først nu kan oversende indlagte Aftryk af en liden Bio¬
graphie over Biskop Münter, som er indrykket i theol. Stu¬

dien u. Kritiken. Næst min Undskyldning til Dem for den

sene Oversendelse, beder jeg Dem anbringe min Undskyldning
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især til Prof. Hauch, fordi jeg ikke er istand til ogsaa at sende

ham et Exemplar, da jeg kun har eet tilbage, som jeg maa

forbeholde til en eller anden fornøden Anvendelse. De er vel

saa god, ved Leilighed at lade Hauch see Deres Exemplar,
hvis han har Lyst til at læse det.

Uagtet vi i Aften hos os celebrere Sophie Münters og
Prof. Olufsens Forlovelse — hvorved jeg skal anbringe Deres

og Frues Gratulation — saa havde jeg dog fast besluttet at

anvende nogle Øieblikke, før Selskabet samles for omsider at
skrive Dem nogle Linier, da jeg for lidt siden modtog Deres

Brev.

Uagtet jeg ikke skrev, har jeg dog ikke forglemt Deres An¬
liggende. Jeg talede senest for en 14 Dages Tiid siden med

Conf.=R. Collin derom, og han sagde mig, at Sagen endnu stod

i Bero, og svævede mellem begge, og at han ikke paaskyndte den,
fordi den maaskee med Læmpe kunde drives igiennem. Jeg

veed ogsaa af gammel Erfaring, at det er meget let, at faae

en Resolution over slige Sager, naar man vil have den af¬
slaaende, men at man undertiden ved at forhale Sagen, og

bringe den flere Gange paa Bane, inden man paadriver Af¬

giørelsen, kan naae Maalet. Gid nu blot Resultatet maa

blive gunstigt, dersom endog langsomt !
Lotte Phisters første Debut saae jeg ikke, men jeg troer

ikke, hun giorde sig selv megen Uret, naar hun kaldte den Jux.
Fanchon saae jeg forleden. Hendes Syngestemme er neppe for

store Partier, men meget behagelig, og hun sang med Følelse
og Smag, og, saavidt jeg tør dømme derom, med Kunst.

Derimod er hendes Talestemme, især i de muntre Partier, paa

Theatret paafaldende piattet. I første Akt var hendes Spil

da hun ogsaa var meget bange, høist ubetydeligt, men siden

forekom der nogle Partier i Rollen, der gave Anledning til

ret godt Haab. Jeg skulde efter denne Forestilling troe, at hun
er meest skikket, ikke til de muntre Roller, som hun selv har

meent, ikke til de tragiske, som hendes Fader i den sidste Tiid

har meent, men til de naiv rørende. Hun fik i Øvrigt et
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Bifald, som man vel kunde kalde forskrækkeligt, ikke blot fordi

det var saa stærkt, men fordi overdreven uretfærdig Roes frem¬

kalder ligesaa uretfærdig Dadel. Ellers har hun hidtil i sin

Ægtestand skikket sig vel, og det vil uden Tvivl gaae godt, saa¬
længe den forestaaende Rolle ved Lyst og Frygt kan tilstrække¬

ligen sysselsætte hende. Siden — 2 — Tordenskiold har jeg

endnu ikke seet; den har, især anden Gang, giort megen Lykke.
Svea har jeg hidtil blot giennembladet, og meente derved

som det pleier at gaae ved slige omfattende Bedømmelser
at finde mig enig og ikke enig.

Den hebraiske Sag var Director neppe forpligtet til at

bringe frem for den akademiske Lærerforsamling. Han kunde
have giort det, men han kunde ogsaa lade det beroe ved sær¬

skilt at tale med Enkelte derom. Det er uvist, om Sagen gaaer

igiennem, men jeg tilstaaer, at jeg understøtter den, thi de, der

ville studere Theologie, maae dog faae Tiid til at lære Hebraisk,

og kunne det uden Tvivl ogsaa i deres 3 akademiske Semestre.

— Overalt forekommer det mig mangen Gang — hvis jeg
tør tillade mig denne Bemærkning — som om man er i ondt

Humeur i Sorøe, og tager mange Ting alvorligt og strengt,

som vilde gaae bedre, dersom man behandlede dem med lidt
mere Jovialitet. — Scharling havde jeg paa en Maade ønsket

lidt mere ondt Humeur derude, for at man kunde faaet ham

herind, thi nu maae vi lade det komme til en Concurrence,

hvor det stedse er tvivlsomt, om den Bedste seirer, og om den

Bedste er god.

Med bedste Hilsener

Deres hengivne M.

Liturgie=Sagen hviler, og for mig maa den gierne hvile,

thi det er meget uvist, om Forbedringerne ere den Larm værd,

som de ville vække.

Kbhvn. d. 11te Mai 1833.

De har, høistærede Ven! i Deres sidste Brev givet mig
vel lang Frist til at svare; thi havde De forlangt Svaret
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strax, da havde de venteligen ogsaa faaet det, nu derimod havde

jeg nær glemt det.

Oehlenschläger har skrevet en ny Tragoedie: Dronning

Margrethe. Dens Indhold skiønnes bedre af den Titel, den

først skulde have baaret: den falske Oluf, men Titelens For¬
andring anseer jeg ellers for rigtig. Tragoedien forekom os

alle, som hørte den, meget vellykket; den vil maaskee mindre

bevæge Publicum, da den ikke er meget spændende, og man saa

temmelig kan forudsee Udfaldet; men den har meget deilige

Scener, rigtignok ogsaa nogle matte, men, som mig synes, kun
faa flaue.

Phister og hans Kone have havt heftige Demeléer, men

for Øieblikket ere bilagte. Hendes theatralske Fremstillin¬som

ger ere endnu stedse —; dog skal den anden Forestilling af

Fanchon have været temmelig tilfredsstillende.

Venskabelig Hilsen til Deres Frue. God Lykke til det

Forestaaende !

Deres M.

Kbhvn. d. 2den Sept. 1833.

Jeg tilstaaer, høistærede Venl at jeg befinder mig i en

fuldkommen Uvidenhed om, hvor noget Sammenhængende om

vore lærde Skolers Historie efter den af Nyerup behandlede

Periode er at finde. Jeg tvivler om, at der existerer noget

Saadant, og derfor vil de fornødne Oplysninger neppe, for¬

uden i Forordn. af 11. Mai 1775, kunne erholdes uden ved

at giennemsee de mange i senere Tider udkomne Skoleprogram¬

mer der angaae de enkelte Skolers Historie. Nogle Notitser

findes da ogsaa i Badens Universitets=Journal og Engelstofts

Annaler; men alt dette er kun maadelig Trøst. (Professor

I. Møller kom just, medens jeg skrev, men han veed heller

ingen anden Trøst. Jeg veed ikke, om Akademiets Bibliothek

er riigt i Skoleprogrammer; hvis ikke, er mit det temmelig.)

Jeg burde for længesiden have svaret paa det mig fore¬

lagte Spørgsmaal af jus canonicum. Barnet har vel længe¬

siden i Deres Huus faaet det Navn, hun fremdeles bærer;
12
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imidlertid undlader jeg ikke — uagtet Meningerne ere meget

deelte — at yttre min uforgribelige Formening derhen, at Bar¬

net bør kaldes Anna; thi 1) Daabsnavnet ansees ikke som saa

urokkeligt, at det jo ved Kgl. Resolution kan forandres; men

her vil ingen saadan Resolution behøves, da 2) Kirkebogen viser
Navnet Anna, og naar derfor engang det passerede er glemt,

vilde man være nødt til paa dennes Autoritet at kassere Nav¬

net Emma, saafremt dette tilforn havde været brugt. 3) Da
Børn nu døbes med Tilnavn, og der ingen Tvivl er om, at

dersom en Feiltagelse var skeet med Tilnavnet, maatte Barnet
dog bære Faderens rigtige Navn, saa synes Analogien at ret¬

færdiggiøre det Samme i Henseende til Fornavnet*).

Især de 2 af Hverdagshistorierne ere vistnok mærkværdige
ved den træffende Opfattelsesgave, Forfatteren har lagt for

Dagen; men samme Forfatter synes mig at have vel stærk

Tendents, ikke blot til det Hverdags, men til det Ordinaire.
Den rimeligste Formodning, man hidtil har havt om Forf., er

uden Tvivl den, at det er Lands=Overrets=Assessor Jacobsen,

den Samme, som har skrevet Fortalen til den anonyme Nyt¬

aarsgave (af H. Hertz).

Som sædvanligt i største Hast.
Deres M.

Kbhavn d. 13de Dec. 1833.

Høistærede Ven !

Vore Følelser ved Prof. Møllers Død have været meget

lignende. Med de Menneskeligheder, som vi alle kiendte, for¬

enede han mange gode Egenskaber som vi ogsaa alle erkiendte.
Man forbauses næsten i første Øieblik, naar en ret virksom

Mand kaldes bort, og veed ikke ret, hvorledes Meget, som dog

synes at burde blive ved at gaae, dersom Verden skal bestaae

som hidtil, kan fremdeles vedligeholdes i sin Gang. Saaledes

hører Literatur=Tidenden og Theologisk Bibliothek nu eengang

til den danske Verden, og kunne vanskeligen undværes. Om

den førstes Fortsættelse er der, som jeg hører, Tanke, men jeg

*) Pastor Dr. Theol. Sommer skrev i Kirkebogen: Anna, men døbte min

Datter: Emma.
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veed aldeles ikke, hvo der skal overtage den. Men ogsaa et

theologisk Tidsskrift er en Fornødenhed, og Redacteuren maa
paa den ene Side ikke være en Mand, som tager det altfor

nøie, thi ellers faaer han for meget Bryderie med Forfatterne,

og dog maa han paa den anden Side kunne holde det i saa¬
dan Anseelse, at skikkelige Folk kunne være bekiendt at lade

Noget indrykke deri.

I Facultetet havde Møller nu vundet en Stilling, hvor
han stod sig saa temmelig med begge stridende Kirker, og især

vil hans Utrættelighed, Godmodighed og Lyst til at antage sig

de Studerende, savnes. — Formodentlig maae vi nu skille

dem ved Scharling, hvilket unegtelig vil være et Tab for Sorøe.

Herinde har man aldeles ingen Tanke om at lade hans Post

gaae ind, men jeg seer ogsaa af andre Breve fra Sorøe, at

man der tænker derpaa, og, som det synes, for da at faae et

Lectorat i Physiken istedet. Man vil paa denne Maade ogsaa
tage sig af Naturvidenskaberne. Jeg er aldeles enig i alle af

Dem anførte Grunde, og dobhelt besynderligt vilde det være,

under Prof. Lütkens Sygelighed at overdrage ham endnu Mere.

Det giorde mig ondt, at Directionen, for Følgernes Skyld,

ikke vel kunde bevilge Hielp til Trykningen af den 2den Ud¬
gave af Deres Programm. Ved at omtale dette erindrer jeg,

at jeg skylder Dem Svar paa et dertil hørende Spørgsmaal;

men Aarsagen til min Udsættelse af dette Svar er den, at

jeg ikke kan give det med nogen Nøiagtighed og Paalidelighed.

Kun saa Meget veed jeg, at Rahbek var Secretair i Com¬
missionen, men naar han blev det, og naar Commissionen*)

nedsattes, veed jeg ikke, og kan ikke see det i Directionens Ar¬

chiv, da det henhører til en tidligere Tiid.

Jeg tillader mig endnu at anmelde, Secr. Deichmann har

lovet at besørge et Exemplar af mine Betragtninger over de

christelige Troeslærdomme, som nu ere færdige fra Pressen,

Dem tilstillet. Det bedes venskabeligen modtaget.
Deres M.

*) R. var Sekr. i Komm. angäende Univers. og d. l. Skoler fra 1794
til 1805.

12“
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(Billet i Kbhavn.) d. 2den August 34.

Uagtet jeg ligger paa Forhaabningsholm, saa er jeg dog
stedse en stor Deel af Dagen i Kiøbenhavn. I Morgen gaaer

hele Formiddagen hen med at prædike, men paa Mandag er
jeg hiemme mellem 9 og 11, og maaskee sikkrest for Stormen

af Besøgende mellem 10 og 11. Jeg glæder mig ret til at

see Dem, og beklager kun, at De bliver saa kort.

Deres M.
S. T.

Prof. P. Hjort ny Adelgade 317.Hr.

Kjøbenhavn d. 13de Novbr. 1834.
Kiere Ven !

Dersom De i denne Pakke venter Svar paa de flere ven¬

skabelige og velkomne Meddelelser, jeg har modtaget fra Dem,
vil De snart see Dem bedragen. Min i disse Dage yderst

knappe Tiid tillader mig kun at oversende hosfølgende Vielses¬

Act, og at bede Dem have den Godhed at besørge det ene af

de medfølgende Exemplarer til Etatsraad Estrup, og det andet

til Professor Hauch. Endnu vedlægger jeg nogle Dem til¬

hørende Breve, som jeg har havt temmelig længe, og hvoraf
jeg — naturligviis i største Fortrolighed — har giort et Brug,

som i det mindste ikke kan være Dem til Skade.

Deres M.

Kjøb. d. 13. Febr. 1835.
Kiere Ven !

Det er ikke ret mange Dage siden jeg modtog Deres

tydske Læsebog. Jeg har nu anvendt et Par Aftener til at

læse i den, og maatte giøre Vold paa mig, for ikke at anvende
flere. Skiøndt jeg altsaa ikke kan sige, at jeg har læst den
tykke Bog, saa har jeg dog saaledes giort mig bekiendt med

den, at jeg vel kan bringe Dem min oprigtige Tak derfor

for et fortræffeligt Arbeide*). Det er vel at formode, atsom

*) Til Sammenligning med denne Dom vil Læseren længere hen i Sam¬
lingen finde Hr. Biskop Konf. Martensens behagelige Yttringer om
denne Bogs 5te Oplag i 1866.
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de fleste Læsere hverken have Kundskab eller Skiønsomhed nok til

at erkiende, hvor Meget der hører til at levere en saadan Bog;

dog er det at haabe, at den, naar den bliver bekiendt, vil blive

almindelig brugt, hvor den hører hiemme, og at der dog ville

findes saa mange Hoveder blandt dem, der give sig af med

Ungdommens videnskabelige Dannelse, at der vil danne sig en

almindelig Dom om de Fortrin, der udmærke denne Bog fra

de sædvanlige tydske Læsebøger, omtrent som en klar Dag har

Fortrin for en taaget. For at redigere en saadan Bog ud¬
fordredes et nøie Kiendskab til det Ypperste, til den tydske Lite¬

ratur i alle dens mange Forgreninger; der udfordredes Dømme¬

kraft og Erfaring; men til alt dette udfordredes der ogsaa flere

Aars stadige Fliid, uden hvilken hverken det omhyggelige Ud¬

valg, i hvilket Ordenens Eenhed paa det Skiønneste samler

den rige Mangfoldighed, eller den saa nødvendige Correction i

Udførelsen kunde fundet Sted. Saavel Anmærkningerne som

Literarhistorien ere Gaver, paa hvilke Udgiverne af Læsebøger

ellers neppe tænke, endsige at de foretage at levere noget Saa¬

dant. Da der nu dog ikke siælden blandt Disciplene findes

gode Hoveder, i hvilke mangt Frøkorn vil spire, og hvis Sands

derved vil dannes; da Mange af disse ogsaa efter Skoleaarene

ville læse mangt et Stykke i denne Bog; og da den dog vist

vil falde i Hænderne paa mange andre skikkelige Folk, som deri

ville finde, hvad de saa ofte savne, en interessant Læsning, saa

haaber jeg, at De aldrig vil komme til at fortryde, eller sna¬

rere, at De altid vil have Aarsag til at glædes ved den Tiid,
De har anvendt paa dette priselige Foretagende.

Iblandt de gamle Venner, med hvilke jeg ved denne Læs¬
ning har fornyet Bekiendtskabet, er ogsaa Een, hvem det undrer

mig, at jeg næsten ganske havde glemt, uagtet den er som skre¬

vet ud af mit Hierte, og disse Tider dog ere saare skikkede til

at bringe den i Erindring, nemlig: die feindlichen Brüder af

Fr. Schlegel. Vi see dem dog hver Dag lyslevende for vore

Øine med deres hele Fætterskab, og med deres dyrebare Pa¬

triarch, den gamle „Schlechtrian,
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Der in der Zeiten Gewirre

Das Rechte nicht finden kann“.

Desværre see vi det ogsaa hver Dag, hvorledes Hr. Sludrian

arbeider Hr. Slendrian i Hænderne, og hvorledes ved den Før¬

stes genialske Kunster det smule virkelige Liv der begynder at

sig, (—2—) og overantvorder det i Broderens Hænder. —røre

Jeg erfarer desværre, at vi med det Første kunne, efter al

Rimelighed, vente en Presse=Anordning, hvorved ethvert Tids¬

skrivt, eller dog Uge= og Dagblad, først skal have et Privile¬
gium fra Cancelliet for at fremtræde, og at Cancelliet igien

uden nogen Lov og Dom kan fratage Privilegiet, hvorhos dog

den hidtil anordnede Fremfærd mod Forfatteren vedbliver. Tør

man endog haabe, at denne Vilkaarlighed vil blive udøvet med

nogen Moderation, saa vil dog derved mangt uheldigt Mis¬

greb finde Sted, og, hvad der maaskee er det Værste, denne

Anordning synes at skulle udkomme uden først at være fore¬

lagt Stænderne. Og disse skulde dog enhver Anordning fore¬

lægges, som angaaer Borgernes „personlige Rettigheder“ hvor¬

til dog maa henregnes Mere, end blot den Ret at gaae paa

Gaden, eller at kjøbe Viin for sine Penge. — Man har talt
om, at dersom dette skeede, vilde samtlige Kiøbenhavns 12 Repræ¬

sentanter give deres Dimission. Dermed var nu ikke Meget

tabt, da Hovedstadens første Fremtræden paa den constitutio¬

nelle Bane var med et sandt Philister=Valg; men jeg troer

ikke at denne heroiske Procedure virkelig er paatænkt.

De 12 Herrer holde nu hver Torsdag Aften et Møde,

for at vænne sig til at regiere Staten. Jeg beklager Hvidt,
at han skal være Deeltagende, thi dette politiske Conseil skal

meget levende kalde Kandestøberiet i Erindring.

Haagens — Indlæg har man den Ærgrelse hver Dag at

høre kaldet velskrevet. Hvor Mange der end have leveret

Bidrag dertil, træffer man dog paa Phraser, der ikke vilde

giøre noget Specimen til juridisk Examen Skam, f. Ex. den

berømte Sætning, at Kietterie og Trolddom ikke mere forfølges,

siden man har lært at indsee, at det Overnaturlige er



(J. P. Mynster.) 183

umueligt, og at Tanker ikke mere ville forfølges, naar man
har lært at indsee, at det Fornuftstridige er umueligt. Den

sidste Paastand skal formodentlig være en Efterligning af Hegel's

„Alles was ist, ist vernünftig, und alles Vernünftige ist“

Fattig=Folk vil ogsaa have det lidt skikkeligt. Professor Clausen

har i Ugeskrivtet giort sig det meget let at skaffe Censur¬
Friheden Seier, idet han lægger Censurens Forsvarere en Paa¬

stand i Munden, som vel Ingen i Danmark giør, at nemlig den

aandelige Impuls kun tør komme ovenfra.
De har vel Ret, at det er en psychologisk Mærkværdighed,

at Molbech ikke har tænkt paa Hauchs Been ved sit Udtryk!

om „det Afstumpede“ Imidlertid er jeg overbeviist om, at det
er saa. Det er Skade, at M. ved hin Bidskhed giver de

usleste Subjecter Anledning til at behandle ham, som en Mand
af hans Fortienester ikke bør behandles. Han er mangen Gang

ligesaa eensidig i sin Roes, som i sin Dadel. Til Exemplerne

paa det Første regner jeg den overdrevne Lovtale over Paludan¬
Müllers blødagtige, monotone Poesie.

Med Tak for Laanet følge Fragmenterne af en Tale til¬

bage, som man vel kunde kalde curiøs, dersom ikke denne
Forkeerthed hos en Mand af hvem man dog kunde haabet

noget Bedre, var beklagelig.
Deres hengivneste M.

Kbhavn. d. 9 April 1835.

Hermed, kiere Ven! i al Korthed og Eenfoldighed for det

Første en Tale, som maa tale for sig selv*). Med de tre Aands¬

føstre i Slutningen har jeg — hvad jeg mærker, at mine Til¬

hørere og Læsere ikke have forstaaet — meent Fru Staél, Elise

v. d. Recke og Fru Brun. Jeg kom derpaa ved at erindre,

at Schleiermacher sagde mig, det havde glædet ham at have seet

*) Se Krit. Epist. til V. Zaberns Forfatter. S. 20 og 35. Sml. Kbh.
Post. 1835, S. 66, 77, 81, 89, 93—8.

2) Ved Fru Gehejmekonferentsrädinde Bruns Jordefærd i Petri Kirke.
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Fr. Brun, fordi hun var den Sidste af de tre aandrige

Damer, der i vor Tiid, eller dog i vort Aandssamfund, havde

erhvervet sig den meste Celebritet. Fru Genlis og Flere høre

til en anden Kirke.

For det Andet. Jeg leverede meget gierne et Bidrag til

Deres Læsebog, kunde maaskee ogsaa, naar jeg var kommen ind
i det, faae Lyst til at behandle et Thema liigt det af Dem op¬

givne. Men Tidens Piinagtighed forbyder mig aldeles at

tænke paa Sligt. For lærde Folk kan man skrive med nogen¬
ledes Indsigt, men til at skrive populært udfordres der dyb og

nøiagtig og skarp Kundskab, og for at skaffe mig denne udfor¬
dres et Studium, som jeg nu paa ingen Maade kan anvende

hertil. Hele Vinteren er gaaet saaledes hen, at jeg har maattet

være glad ved at kunne faae udrettet, hvad Dagen nødvendigen
krævede; nu skal jeg flytte, saa paa Visitats, og nogle Arbeider

ligge mig paa Halsen, som jeg længe har forberedet, men endnu

ikke har kunnet komme til. Altsaa —

Hvad Oehlenschlägers Oversættelse angaaer, da — transeat

cum ceteris! Derved er Intet at giøre. Jeg skulde meget
tvivle om, at Oversættelsen i dette genre bliver bedre end Værket,

og saa faaer Oehlenschlägers Navn paa disse Blade at skylle

til Lethe.hen

In politicis ere vi nu her med Eet blevne temmelig rolige.

Vel forestaaer uden Tvivl en Explosion, naar Davids Dom

falder, hvad enten han frikiendes eller ikke; men det bliver ikke

af Betydenhed, thi her er ingen virkelig Misfornøielse, kun en
øieblikkelig Lyst til Spectakler, og vort Bevægelses=Partie har

tabt Meget af sin Credit. Men i England kan let det Frygte¬

ligste bryde løs, og hvad der da vil udbrede sig over Europa,

kan Ingen beregne.

Tør jeg uleilige med at tilstille Estrup og Hauch med¬

følgende Exemplarer af Talen, thi jeg har ikke Tiid til at skrive
nogle ledsagende Ord.

Deres M.
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Kbhavn. d. 25. Mai 1835.

Naar jeg herved atter fremsender to Taler*) til eget be¬

hageligt Brug, og besværer med 2 Pakker til andre gode Venner
i Sorøe, da tilføies en Undskyldning, fordi den ene kommer saa

sildig. Men naar man skal skrive og holde saa mange Taler

— siden min Afskedsprædiken har jeg holdt 4 — hvor skal

man da faae Tiid til at forsende dem?

Tiid — Tiid — dette er et af mine meget væsentlige

Savn, og dette Ord maa da ogsaa indeholde mit Svar paa

Deres gientagne venskabelige Anmodning om et Bidrag til
Deres Bog. Om de Andre, der have lovet Bidrag, virkelig holde

deres Løvte, om ikke det, til at spilde Tiden, om ikke til Andet,

fortræffeligt indrettede Selskab for Trykkefrihedens rette Brug,
vil absorbere deres Tiid og Kraft, veed jeg ikke; men jeg vilde

nødig love uden at holde, og hvorledes jeg skulde komme til

at holde et saadant Løvte, indseer jeg ikke. Dag gaaer hen

efter Dag med en Mængde, for en stor Deel meget ubetydelige

Ting, men som dog skulle varetages; de nærmeste Maaneder
skulle for det Meste tilbringes paa Reiser; nogle begyndte og

presserende literaire Arbeider hvile paa mig. — Slutningen

af disse Præmisser maa jeg overlade Dem selv at uddrage.
Til alt det Øvrige kommer, at jeg har Ordre til 1ste

October at blive Politicus. Quod felix faustumque sitl Jeg over¬

lod gierne der, som ellers, Politiken til Andre. Conferentsraad

Schlegel, som ikke saa gierne vilde afstaae sine partes, vil dog
neppe kunne overtage dem, da han atter i Gaar har i Kongens

Forgemak havt et heftigt epileptisk Anfald. Hvo der da skal
træde i hans Sted? Engelstoft?

Davids Sag skal da nu for Høieste=Ret. Det havde uden

Tvivl været bedre, at denne Sag aldrig var bleven anlagt, men

efterat dette er skeet, kunde dog Regieringen ikke vel træde til¬

bage, hverken for en Dom som Lands= Overrettens, eller for

de Applaudissements, hvormed den blev beæret af det tilstede¬

*) Afskeds=Prædiken i Christiansborg Slotskirke, 3. Maj 1835, og
Tale ved Præstevielsen i Frue Kirke, 13. Maj s. A.
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værende Pøblicum, hvilke da ogsaa have opvakt almindelig In¬

dignation hos alle Partier. Hvad det endelige Udfald bliver,

er vanskeligt at sige, men frifinder ogsaa Høieste=Ret, da kunde

meget let Forandringer i Trykkefriheds=Lovgivningen finde Sted.

At denne Lovgivning høielig trænger til at omstøbes, er unegte¬

ligt, men det er slemt at røre ved gamle Bygninger, de styrte
let ganske sammen.

Et Afskum, kaldet Carl Gutzkow, af den heynebørneske Skole,

jæg troer, ogsaa Forfatter af nogle Noveller — har udgivet
Schleiermacher's — fatale — vertraute Briefe über Fr. Schle¬

gel's Lucinde. Den lange, ogsaa mod Schleiermacher høist
impertinente Fortale, slutter med en Dialog mellem Forfatteren

og en Søn, som han giør sig en Ære af at give tilkiende at

være en naturlig Søn. Denne Dialog slutter omtrent (thi jeg

har ikke Bogen for mig) saaledes: „glückliches Kind! Du weißt

Nichts von Gott. Hätten die Völker nichts mehr von Gott

gewußt, so hätte viel Ubel in der Welt nicht stattgefunden.“

Röhr's Kritische Prediger=Bibliothek og andre theologiske Jour¬

naler af dette Slags begynde nu at tale meget kraftigt mod
Schleiermacher — nu kan han ikke mere bide dem.

Dermed God Nat !

Deres M.

Roeskilde d. 12. Nov. 1835.

Allerede længe, høistærede Venl burde jeg have takket Dem

for Deres seneste venskabelige og kierkomne Brev, men da jeg

i denne Tiid saa at sige staaer med det ene Been i Roes¬

kilde, med det andet i Kbhavn, da jeg begge Steder har Meget

at bestille, og Tiiden gaaer meget iilsomt, saa er jeg hidtil ikke

kommen dertil.

Nu takker jeg for det Første meget for Meddelelsen af
Literatur=Blätter!), som det var mig saameget kierere at faae at

see, som der synes i denne Anledning at fremstaae en egen Li¬

*) W. Menzels Litt=Blatt 1835, Nr. 93, 94, 99 og 107, om C.
Gutzkow.
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teratur. Menzels Bemærkninger ere sande og træffende, tem¬

melig diærve, og vel lidt for vidtløftige, men hans Riis træffer

paa et nødtørftigt Sted.

Da jeg skriver dette i Stændernes Forsamling under en
Forelæsning af en Consumtions=Tarif, som ikke kommer mig

ved, saa har jeg ikke Deres Brev ved Haanden, og erindrer
derfor ikke hvad jeg egentlig kunde have at svare paa. Jeg vil

derfor udfylde Bladet med hvad der nu er mig nærmest.

De kan troe, det er et underligt Liv her i Roeskilde.

Ofte er her meget muntert, og mangen Gang er Forsamlin¬

gerne interessante. Men hvo der, som jeg, er en Hader af
Vrøvl, har ogsaa mangen haard Kamp at bestaae. Thi vrøvle

kunne vi, naar vi først komme i Gang dermed, som de Bedste.

Det er ogsaa ofte beklageligt at bemærke, hvor lidet Antallet
af de Dygtige i Forsamlingen ere. Vi giøre uden Tvivl

mange gode og forstandige Bemærkninger om de Kongelige

Propositioner, men naar det kommer til Votering, da stemme

vi ofte reent hen i Taaget, og man vilde meget feile, dersom

man i Pluralitetens Bestemmelser vilde see endog kun denne
Pluralitets virkelige Mening, thi i de ofte meget indviklede ju¬

ridiske Spørgsmaal forstaae de Fleste ikke ret Meningen af den

Qvæstion, der sættes under Afstemning, eller de votere efter
Øieblikkets Indfald, efter deres Sidemænd efter hvad de troe

at læse i deres Øine, der udøver meest Indflydelse paa dem,
o. s. v. Saaledes have vi forqvaklet mangen Forordning, og

det er meget godt, at vi kun ere raadgivende, ikke lovgivende.

De politiske Ærgrelser vil jeg ikke omtale. Imidlertid

vilde det Alt være godt, dersom een Mand ikke var. Vi have

havt mangen god Petition, deriblandt meget forstandige, grun¬

dige og frimodige, f. Ex. Tuteins om Finantserne; men der

skal megen Taalmodighed til at udholde Allgreen=Ussing og
hans, snart med det flaueste Markskrigerpathos udstyrede, snart

med den eensidigste og fripostigste Bitterhed kryddrede Andra¬
gender. — De har vel allerede hørt, at han har været ifærd

med at lade sine Foredrag trykke. Han begyndte til et For¬

søg med det om Realskoler, hvori der fra den politiske Side
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intet Anstødeligt er — desto mere fra den æsthetiske, men Censor

var saa uartig at lægge Beslag derpaa, fordi Udgivelsen var

stridende mod Institutionen, da hvad her forhandles først skal

offentliggiøres, naar det er kommet til Resultat. Allgreen¬

Ussing havde først isinde at trodse, og at bringe Sagen for

Domstolene, men nu siges der dog, at han vil lade sig nøie

med Cancelliets Resolution, som vel upaatvivlelig lader Be¬

slaget vedblive, indtil Forhandlingerne her ere endte. Hans
Andragende om Finantserne vilde uden Tvivl, naar det udkom

som et trykt Skrivt, endnu fra andre Sider komme under Be¬

tragtning; thi dersom det Udtryk „med Bitterhed at skumle

over Regieringens Foretagender“ har mindste Betydning, maatte

det dog her komme til Anvendelse.

Dersom Forsamlingen beskyldes for at have overilet sig

med Tak=Adressen, da kan Prof. Clausen ikke synes at dele

denne Brøde, thi han har givet sig Tiid nok. - Det har
moret mig, at han fra sine exegetiske Forelæsninger er saa vant

til at finde østerlandske Phraser i Bibelen, og at oversætte dem
i sin ordrige Trivialitet, at han nu seer orientalske Talemaa¬

der allevegne. Modbemærkningerne i Flyveposten*), hvis For¬

fatter er mig aldeles ubekiendt, forekomme mig velskrevne. Det

vilde overalt være at ønske, at Flyveposten vilde organisere sig

til et Blad af en anden politisk Farve, end Kiøbenhavnsposten.

Man undrer sig i Holsteen og Hamburg over, at Censor

lader saa frie Stykker, som de, hvilke man nu der faaer at

oversætte, passere. Sagen er, at man har troet Kiøbenhavns¬

posten, at vi ingen Trykkefrihed have.

Da vi nu ikke blot have hørt Consumtions=Tariffen, men
vi ogsaa have valgt en Consumtions=Commitee af 9 Medlem¬

mer, hvilket tager en meget lang Tiid, og da vi nu skulle have

fat paa andre Sager, saa maa jeg slutte.

Hilsen og Venskab !
Mynster.

1) o: Heibergs. —Sml. Krit. Bdr. Polit. Afd.S. 158—9, og Myn¬
sters Meddelelser om mit Levnet. S. 251.
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Kjøbenhavn, d. 22. Febr. 1834.

Høistærede !

Deres mig under 18de dennes tilstillede Bidrag til den

flyvende Post skal jeg med stor Fornøielse indrykke. Det skal,

som jeg formoder, udkomme paa Onsdag. Om den fuldkom¬

neste Anonymitet kan De være aldeles overbevist. Jeg har

taget mig den Frihed at sætte et Mærke derunder, og har der¬

til valgt et p. Det er blot skeet, for at Afhandlingen ikke

skal have udvortes Udseende af at være af Redacteuren. Deres

Manuscript er vel, især mod Slutningen, ikke saa ganske

tydeligt; med et Par smaae Ord er jeg lidt i Forlegenhed;
dog synes disse ikke at være af stor Vigtighed. Skulde derfor,

tiltrods for min bedste Villie, en eller anden lille Feil indløbe,
da maa jeg i Forveien bede Dem om Undskyldning derfor; og

dersom De — hvad jeg dog ikke haaber — skulde finde nogen

Rettelse nødvendig, da ville De behage at tilstille mig samme

hvorpaa den uopholdelig skal blive indført i det nærmest føl¬

gende Nummer.

Ærbødigst

J. L. Heiberg.

Kjøbenhavn, den 1ste Marts 1834.

Høistærede!

Jeg bør underrette Dem om, at jeg paa Censors For¬
langende har maattet meddele ham Navnet paa Forfatteren af

Stykket „En Stemme fra Menigheden“*), hvorhos jeg dog

1) Se Krit. Bdr. Kirk. Afd. S. 213—24.
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har paalagt ham at holde Navnet hemmeligt. Da jeg umu¬

ligt kunde forudsee, at han vilde komme med dette Forlangende,

var Bladet allerede trykt og færdigt til Uddeling, da han
pludselig sender mig Bud, at det ikke kunde komme ud, førend

jeg havde nævnt ham Forfatteren. Her var følgelig ikke Tid

til at indhente Deres Bestemmelse desangaaende, og jeg blev

mod min Villie nødt til at gaae udenfor min Fuldmagt. Og

endda skulde det forestille, at han lod Naade gaae for Ret,
thi han lod mig vide, at alle theologiske Artikler skulde

være forsynede med Navn, og at dette herefter ogsaa maatte

være Tilfælde i mit Blad. Jeg skal nu indhente paalidelig
Efterretning om, hvorvidt hans Fordring er grundet, og ifald

han har Ret i den, da vil jeg see at forskaffe mig en lignende

Anonymitetsbevilling, som den, Maanedsskrift for Litteratur og

Dansk Ugeskrift er i Besiddelse af. — Et Par høist ubetyde¬

lige, neppe i Øinene faldende, og aldeles ikke forvirrende Bog¬
stav=Feil har jeg fundet i den trykte Artikel. En anden, som

jeg desværre har overseet, nemlig trolig for rolig, bliver be¬
mærket i det Nummer, som udgaaer imorgen.

Ærbødigst J. L. H.

Ifald De ønsker nogle Aftryk, ere de til Tjeneste.

Kjøbenhavn, d. 24. October 1835.

Høistærede Hr. Professor!

Jeg kan ikke lade Posten afgaae, uden at takke Dem ret
meget for Deres Afhandling, hvoraf jeg iforgaars modtog de

to sidste Tredieparter. Først nu, efter at have læst det selv,

kan jeg rigtig vurdere det, og iler med at takke Dem, fordi
De vil skjænke den flyvende Post den Ære og Lykke at sige

saa træffende Ord angaaende Gjenstande, der i høieste Grad
*trænge til at opklares for det blandede Publicums Øine.

Afhandlingen om Sophisterierne er ypperlig, og glæder mig

saa meget mere, som jeg nu kan ansee mig moralsk fritagen for

selv at skrive om et Par af dem, hvilke det forekom mig som
et Slags Pligt at berøre offentligen. Vil De ikke ved Leilig¬
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hed see ind til Fædrelandets nuværende Redacteur, f. Ex. i

Anledning af hans sophistiske Betragtninger over det kongelige

Rescript, der indskrænker Journalisternes Frihed med Hensyn

paa deres Beretninger om Stænderforhandlingerne? Paa Stof

vil det neppe mangle Dem, ifald De, hvad der skulde glæde
Førstmig meget, vilde komme igjen med noget Lignende. —

efter at have modtaget den hele Artikel, har jeg sendt den til

Trykkeriet. Den vil formodentlig kunne udkomme i 2 Num¬
mere, og Afbrydelsen vil da passende finde Sted der, hvor De

forlader den Davidske Sag og gaaer over til almindelige Be¬

tragtninger, navnlig af Sophisteriet. Det første Stykke vil

udentvivl udkomme paa Tirsdag (d. 27.), det andet paa Fre¬

dag. Fra Censurens Side kan jeg ikke forestille mig nogen

Vanskelighed. (Maaskee dog paa det Sted, hvor De yttrer,

at Statsmagternes Adskillelse vel kunde være ønskelig; men

isaafald kan Udtrykket jo faae en lille Modification.)

Deres ærbødigst hengivne

J. L. Heiberg.

Kjøbenhavn d. 13. Novbr. 1835.
Høistærede !

Efter at Deres Artikel i den flyvende Post nu er sluttet,

jeg ikke undlade endnu en Gang ret at takke Dem forkan

denne Meddelelse, saameget mere som jeg, efter nøiere at have

læst den, sætter, om muligt!), endnu større Priis paa den, end
efter den første hurtige Gjennemlæsning.

Den hæslige Trykfeil i Nr. II: „Afsondrings“ for „Af¬

handlings“ (som forresten rettedes i det følgende Nummer), er

jeg ganske uskyldig i I Correcturen stod det rigtigt, men da
der et Par Linier længere nede stod „Afhandlingsmaade“ iste¬

denfor „Afsondringsmaade“ og jeg havde rettet denne Feil,
troede Sætteren, at der overalt skulde staae „Afsondring“ iste¬

*) Sen. A. Dette „smigrede“ mig virkeligt; sml. Stederne om Smiger
i 1ste Kap.

13
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denfor „Afhandling“, og rettede da det første Sted, vistnok i
den bedste Mening af Verden.

Det mig meddeelte Carte blanche til at gjøre Forandrin¬

ger har jeg — som De vil bemærke — paa eet eneste Sted

benyttet mig af. I den Overbeviisning, at det umuligt gaaer

an at sige, at Lornsens Spilopper have foranlediget Provind¬

sialstændernes Indførelse (Censor vilde vistnok have strøget

det), har jeg sat et almindeligere og ubestemtere Udtryk isteden¬

for; ligesom jeg ogsaa i samme Passus har tilladt mig at for¬
andre Ordet „Slutning“ til „Resultat“ for at man ikke skulde

tage Sætningen i den Betydning (eller ved Idee=Association

komme til den): at Frederik den Sjettes Regjering nu er

sluttet o: til Ende. Jeg haaber, at disse Forandringer

ville, paa Grund af Omstændighederne, vinde Deres Bi¬

fald.

Hvad jeg forudsaae, er skeet: Deres Artikel har vakt en

ualmindelig Sensation, og har vundet et meget stort Bifald,

under hvilket sidste jeg blandt Andet subsumerer den ligesaa

store Forbittrelse, som den har opvakt hos Mange. Efter

hvad jeg har hørt sige, vil det liberale Parti alligevel ignorere
den, for ikke, ved at skrive imod den, at henvende Opmærk¬

somheden endnu mere paa den. For Rigtigheden af denne

Relation vil jeg forresten ikke indestaae. — Her i Byen træn¬

ger Artiklen ikke til de andre Blades Relation, for at blive

bekjendt; i Provindserne kunde det derimod vel gjøres behov,
thi udenfor Kbhavn holdes ikke ret mange Explr. af den fl.

Post. Man taber sig i Gisninger over hvem Forfatteren kan
være. — Foruden mig Uværdige (der paa det bestemteste fra¬

beder sig den ham ikke tilkommende Ære) har jeg hørt gjætte

paa Biskop Mynster. Men Alle, baade Venner og Fjender

ere enige om, at Artiklen er — som man kalder det — ypper¬

lig skreven.

Og Dette er virkelig Sandhed. Ikke ofte har jeg seet, at

en Forf. saaledes har truffet Hovedet paa Sømmet, eller saa¬

ledes sagt et Ord i rette Tid. - Det er ogsaa Følelsen her¬
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af, som har glædet, eller idetmindste imponeret Alle. Man
har længe følt, at det var paa Tide, at den modsatte Anskuelse

af den, som man daglig hører, ogsaa kom til Orde. — Men,

„aller Anfang ist schwer“ hvo vil gjøre det første Skridt?
Nu er det gjort, og jeg haaber, ja venter, at naar man først

har seet, baade at Tingen lader sig gjøre, og hvorledes den

lader sig gjøre, ville Flere følge efter. — Men hvad jeg ikke

tør haabe, og endnu mindre vente, det er, at ret Mange skulde

saaledes træffe den rette Form og den rette Tone, som Den,
der har gjort Begyndelsen. Paa Grund heraf kan jeg ikke

lade være at bede Dem om, ret snart at komme igjen med

noget Lignende, og det tiltrods for de mange andre Forret¬
ninger, hvormed De nylig undskyldte Dem. Det er virkelig

ikke for at give mit Blad forhøiet Interesse (endskjøndt dette

jo er meget behageligt for mig), at jeg beder Dem derom, men

det er for Sandhedens, for den gode Sags Skyld. Den

Nytte De stifter ved Deres andre Arbeider kan idetmindste

ikke overgaae den, som de stifter ad denne Vei.

Uagtet det, jeg nu vil sige, falder noget keitet, maa jeg

dog sige det. Den flyvende Post hører ikke til de rige Fugle,

men den kan dog betale et maadeligt Honorar og har flere

Gange gjort det. Dens Taxt er 3 Mk. for Spalten (Bladet

beregnet til 7 Spalter, da den første Side regnes for 1 Spalte.)
For Deres Artikel vilde der saaledes beregnes et Honorar af

16 Rbdlr. 3 Mk., en Ubetydelighed, hvormed en god Artikel
vistnok ikke kan kjøbes, men som er til Deres Tjeneste, naar

De behager at lade et Ord falde derom, ligesom den samme

Taxt vil blive fulgt for Eftertiden, saalænge Abonnent=An¬

tallet vedligeholder sig uforandret, hverken lavere eller høiere.

Deres Manuskript vil jeg, til Deres Betryggelse, imorgen

sende til Secretair Deichmann, under Convolut. Deres Breve

i den Anledning ere tilintetgjorte, saa De kan betragte Hemme¬
ligheden som vel forvaret.

Deres ærbødigst hengivne J. P. H.
13“
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Kjøbenhavn. 25de April 1836.

Høistærede !

Det er utilgiveligt, at jeg ikke for længe siden har takket

Dem, først for Deres Løfte at sende mig et Bidrag, og

dernæst for Løftets Opfyldelse til min og Alles store Glæde

og Tilfredshed. Men da jeg af Deres sidste Skrivelse seer,
at De er uvis, om De endnu skulde tilføie nogle Politica,

og især da jeg seer, at Hovedgrunden til Deres Uvished er

Frygt for, at det skulde see ud, som om De, af Kjærlighed til

Honoraret, gjorde Afhandlingen vidtløftigere, saa maa jeg dog

i denne Henseende bede Dem være ubekymret, og skrive saa
Meget, som De selv maatte føle Lyst til, da det maa være

indlysende for enhver Læser af Deres interessante Artikel, at

Forfatteren ikke kan have havt en ringere Bevæggrund end
Interesse for den vigtige Gjenstand, som omhandles. Desuden

er det ringe Honorar, jeg kan byde, neppe nogen Fristelse for en

Skribent, der kan føre Pennen, saaledes som De. (A propos af
samme Honorar, skal jeg, hvis De ikke træffer en anden Be¬

stemmelse, aflevere det paa samme Sted, og under samme

Adresse, som sidst.) Allerede Deres foreløbige Artikel i Kjø¬
benhavnsposten behagede mig særdeles. At Realia ere en

Mangfoldighed, Idealia en Eenhed, saa at, „en Høiskole for

Realunderviisningen“ eo ipso er en Modsigelse (eftersom
Høiskolen vel maa antages at meddele hiin Eenhed af

Dannelse, medens den lavere Skole kun meddeler et Fæl¬

ledsskab i Dannelsen, og Realskolen en speciel Dannelse),

havde jeg længe ønsket fremsat, og er nu meget glad ved at det

er skeet, først i det kortere Stykke i Kjøbenhavnsposten“), og

dernæst i den udførlige Commentar derover i Fl. Post.*)

Denne Afhandling i Fl. P. har vakt stor Opmærksomhed,

og vundet et næsten almindeligt Bifald. Især roser man

Nr. II, som ogsaa synes mig at besidde en særegen henrivende

Kraft.“ Ogsaa i dette Tilfælde gjætter man paa Biskoppen.

*) Se Kbh. Post. 1836, Nr. 78.
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Om en Maaneds Tid tiltræder jeg en 3 Maaneders Uden¬

landsreise. Om Fl. Post i dette Tidsrum skal hvile, eller

om jeg kan finde en Person, hvem jeg imidlertid kan betroe

dens Redaction, og som derhos er villig til at paatage sig

dette Arbeide, veed jeg endnu ikke. — Jeg haaber, at De idet¬

mindste til min Hjemkomst, har Et eller Andet i Beredskab.

Kun den sidste af de i Redactionens Navn skrevne Anmærk¬

ninger har jeg tilladt mig at udelade, da det ikke synes mig

passende at rose sig af, at man indrømmer sin Modstander
Ret, hvor han fortjener det. Jeg venter nu som snarest

Slutningen af Artiklen. Manuskriptet, saavelsom de medføl¬

gende Sedler, rives successive itu, og kastes paa Ilden.

Naar det Sidste er trykt, skal ikke en skreven Tøddel være

tilbage.

Deres ærbødigst hengivne J. P. H.

Hvis De kommer til Kjøbenhavn, haaber jeg dog, at De

mig den Fornøielse at besøge mig.gjør

26de April.

I dette Øieblik modtog jeg Deres Pakke, indeholdende

Arkene 33—40. Det glæder mig, at min Taushed har været
opmuntrende. Jeg haaber, at mine Ord ikke ville være det

mindre, thi ellers burde jeg ikke afsende dette Brev.

*) Jeg tænker, De forstaaer mig, ihvor utydeligt jeg end har

udtrykt mig. Ved det Fælleds forstaaer jeg den abstracte

Eenhed, hvori det Forskjellige kommer overeens, men som altsaa

er udenfor Dette; ved Eenheden derimod den concrete

Eenhed hvori alle Forskjelligheder indeholdes. (Jeg seer, at
der til Forklaring af denne Anmærkning egentlig behøves en

ny Anmærkning. Men da der ikke er Plads paa Papiret,

maatte jeg skrive den paa Bordet, og lader det altsaa være).

Kbhavn. d. 4 Juni 1836.

Høistærede !

Just som jeg stod i Begreb med at sende Dem Honoraret

for Deres Bidrag, modtog jeg Efterskriften, og vilde derfor
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vente, indtil jeg saae, hvormeget den udgjorde. Men under

min Travlhed i disse Dage, og under Mangel paa andre

Artikler, hvormed jeg kunde udfylde Nummer 100, hvori Deres

Efterskrift kommer, er Tiden hengaaet. Dog haaber jeg idag

at kunne raade Bod derpaa, saa at Nummeret kan udkomme

paa Mandag. Regningen bliver da følgende: 67½ Spalte, 3

3 Mk., udgjør: 33 Rbdlr. 4 Mk. 8 ß., som herved følge.

Det er vel ikke at vente, at De skulde meddele Hr. Hertz

noget Bidrag under min Fraværelse? — Ialfald udbeder jeg

mig at faae Noget ved min Hjemkomst den sidste August. —
De veed vel at Ussings Tirade om Manden fra Provindserne,

ved Gildet d. 28. Mai (han fremsagde den med Hempels*)

Stemme), blev af alle skikkelige Folk modtagen med Hyssen og

„Fy, fyk“
Lev ret vel !*)

Jeg har ingen Smaapenge, og sender derfor 34 Rbdlr.
jeg har da en Rigsort tilgode; eller ogsaa De sender mig en

epigrammatisk Artikel til 24 ß.

Deres ærbødigste J. P. H.

1) o: Kanselliräd Hempel, Udgiver af Fyens Stifts=Avis, Bogtrykker
og Boghandler, Rädmand, ic.

2) Jævnfør Krit. Bdr. Lithst. Afd. 2 B. S. 75; S. 242; o. fl.
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Svendborg d. 26. Aug. 1827.

Kiære Hjort.

Jeg skriver Dig kun to Ord for at takke Dig for den

Umage, Du for mig paatager Dig, og dernæst for at sige Dig,
at Du en lille Smule giør mig Uret i Dine Forudsætninger

om mig. Hvad min D. Juan angaaer, da skal den vel trykkes,

men er endnu ikke trykt. Gregor bliver først trykt; til den Tid

altsaa sees vi, og kunne endnu omtale meget. Jeg giør endnu

selv bestandig smaa Forandringer i Mskr. som Følge af min

tydske Oversættelse, hvoraf jeg har 4 Acter færdig, og hvorom
jeg ligeledes ønsker at høre Din Mening. Med Hensyn paa

min Ankomst i Sorøe*) har jeg rigtignok udsat Tiden længe;

da jeg imidlertid ikke snart seer mine Venner her igien, kunde
jeg ikke afslaae Dem at forlænge mit Ophold, da jeg ligesaa

godt kunde udføre mine Planer her som paa ethvert andet Sted.

Den 10de eller 12te i næste Maaned kommer jeg ganske vist,

men bliver rigtignok kort, da glæder jeg mig ret til at see og

tale med Dig. Lev vel, hils alle Venner, og tro ikke, fordi jeg

sværmer lidt omkring, at jeg nogensinde kunde forglemme vores
Venskab.

Din tro

3. C. Hanch.

Svendborg d. 22de Sept. 27.
Kiære gode Ven.

der bestandig udsætterDu maa vel undre Dig over mig,
min Ankomst til Eder. Paa Mandag kommer jeg imidlertid.

*) Efter 10 Ars Adskillelse — jeg var nemlig udenlands fra Sept. 1817
til April 1821, og fä Dage efter min Hjemkomst rejste Hauch ud indtil
Sommeren 1827 — skulde vi nu igjen leve og virke sammen i Sorø.
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Jeg beder Dig, at Du for den korte Tid, jeg bliver i Sorøe,
vil see at skaffe mig en Pige til min Opvartning. Jeg var

kommen for længe siden, hvis ikke mine kiære Slægtninge her,

hvis Børn vare syge og nær Døden, havde anseet det som en

Opmuntring, at jeg blev, og derved giort mig det til en Slags

Umulighed, naar Omstændighederne ikke vare mere bydende, at

forlade dem. — Vil Du afgive indlagte Qvittering til sin Be¬
stemmelse. Mange Hilsninger til alle kiære Venner paa Sorøe,

jeg glæder mig ret til at see dem igien. —Stedse Din hengivne

og tro Ven

3. C. Hanch.

Kjøbh. d. 29. Debr. 1827.
Kiære Ven.

Kun et Par Ord i al Hast. Det forstaaer sig, at Oehl.

ingen store Sorger havde havt; han modtog mig med det
muntreste Aasyn, og forsikkrede, at jeg reent havde misforstaaet

ham. Den hele Ulykke var en suur Mine af Md. W— en

Sky paa hans Himmel, der alt længe havde fordeelt sig. —

Jeg saae igaar Væringerne, det giør en overordentlig Virkning

og vilde giøre en endnu større, hvis denne ikke især i anden

Aet formindskedes og forsinkedes ved de hyppige musikalske

Indblandelser, der i det mindste giorde mig noget utaalmodig.

Er Oluf Tryggvesens Ankomst en Feil, som man her forsikkrer,
saa er den en Feil der veier en halv Snees correcte Tragedier

op, og jeg kiender ingen correct Scene som jeg heller vilde have
opfunden, end denne Feil. Ryge og Md. W— ere fortreffelige.

Mine Stykker komme ud om otte Dage. Nielsen skal

forelæse et af dem eller, hvis det gaaer efter hans Hoved,

dem begge.

Heibergs Recension er da heller ikke saa fornærmelig, som
man efter hiint Brev skulde troe; imidlertid har han stedse

Uret i ved Siden af de enkelte Smaafeil, som han upaatvivlelig
giør for meget af, ikke at omtale de fortreffelige Scener med

Zoe og Harald, Marie, Oluf Trygg. ic. At nægte at Oehl.
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er en dramatisk Digter er, som Prof. Ørsted sagde, en af de

alleruskadeligste Indvendinger, der kan giøres. Hils Lütken,
Fogtmann og alle andre Venner.

Din tro Ven C. H.
I Hast.

Kbhvn. d. 12. April 1828.

Kiære Ven.

Uagtet jeg intet Betydelig har at sige Dig, sender jeg Dig

dog et Par Linier efter Aftale. Oehlenschlägers sidste Sange

af Rolf Krake kroner det hele Værk, og ere saa herlige, at vist

ingen Digter kan rose sig af at have skrevet noget bedre, i det

mindste paa denne ufuldkomne Jord. - Da alle Mennesker

her troe, at Du har skrevet hiin Recension mod Heiberg*), saa

har jeg fundet det vanskeligt at nægte mod Oehlenschläger hvad

han dog vidste. — Men hvordan gaaer det til, at der ei kommer

mere? L. skulde dog ei have taget Dig Dit Brev ilde op, hvor

Du med Misbilligelse omtaler et af de indrykkede Udfald paa
„H.“ i hans Blad? Jeg formoder noget Sligt. Oehlenschläger

er fornøiet med Critiken, og troer at den kan virke noget godt;

han har flere Gange omtalt en af sine Yndlingstanker at give

et Blad ud i Forening med os. Det giør mig ondt, at jeg

først fik at vide, at Din Kone havde været her, efterat hun

var borte; jeg skulde ellers have taget mig den Frihed at hilse

paa hende. — Reinhardt fandt jeg særdeles, Mynster meget
venlig, Ørsted mere tilbageholden og forlegen, end sædvanlig;
Gfrunden veed jeg ikke2). — Møhl har jeg sagt min Mening

om Heiberg, og fandt ham mindre misfornøiet dermed end jeg

havde troet. -— De fleste Folk, som tale til mig om mine

Stykker, ville lære mig at Bajazet er det bedste, og begribe
ikke at jeg kan være saa indskrænket ikke at indsee dette. Det

*) Se Krit. Bdr. Lithst. Afd. 2 B., S. 3. — Sml. dog Breve fra
mine Brødre i næste Bind.

*) o: H. C. Ø.; Hauch omgikkes ikke med A. S. Ø. - Det var
sikkerlig for Samlingens Bortførelses Skyld, som jo forresten Carsten
Hauch var aldeles uskyldig i. Se Brevet af 28. Okt. s. A.
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var ikke umuligt, efter hvad jeg har hørt, at Bajazet kunde
blive opført. — Nu skal Freias Alter gives, Oehlenschläger har

været heldig med flere Sange, hvor han saa temmelig har faaet
de gamle lyriske Digte til at passe; derimod har han beklippet

sit Digt, ved at bortskiære adskillige Indfald, der især i Jacobs

Rolle, i den ældre Udgave, giorde stor Virkning.

Conferenzraad Rothe talte denne Gang, uden Forbehol¬

denhed og uden Anledning fra min Side, om T—, som Mynster
talte forrige Gang, jeg var her. Man skatter ham nu fuld¬

kommen som han er det værd. Rothe har bedet mig at give

en Ansøgning ind om udelukkende at komme til at forestaae

Cabinettet)). Jeg har for Resten endnu kun seet faa Mennesker,

og lever meget stille, og er for det meste hjemme. — Lev vel,

kiære Venl Tusinde Hilsninger til Lütkens, til Fogtmann til
Din Kone og vore andre Venner og Bekiendtere, der bryde sig

noget derom. — Lev vell — Faaer jeg noget Interessantere at

vide, skal jeg skrive Dig.

Din hengivne C. H.

Den 22de April 1828.

Kiære Ven.

Jeg kan endnu ei bestemme, naar jeg kommer tilbage til
Sorøe, jeg takker Dig derfor meget, at Du vil paatage Dig

at faae mine Sager bortflyttede. Oehlenschläger er i det hele

meget fornøiet med Din Recension, dog var der et Par Ste¬

der i næstsidste Nummer, som ikke ganske behagede ham. Hei¬

berg svarer ikke i sit Blad, da Prinzlau ei ønsker det, men

maaskee i et særskilt Skrift, dog er og dette uvist. — Jeg har

sagt Møhl min Mening om Heiberg og det meget alvorligt.
— Sidst mødte jeg Møhl igien paa Comoedien, hvor jeg mo¬

rede mig meget godt; jeg vendte mig til ham for at tale om

Udførelsen af Stykket*), men da jeg yttrede blot et Ord til

*) d. e. den Hauchske Samling, eller Museet i Sorø. Sat sapienti.

*) nær S. naturligvis Væringerne.
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Fordeel for det, saae han paa mig*) med en saa høi Medliden¬

hed, ja dyb Foragt, som det lod, at jeg blev arrig og sagde

ham at jeg ikke troede, det Bedste Heiberg havde skrevet vilde

leve og erindres halvt saa længe som dette; han vendte sig for¬

bittret bort, og dermed troede jeg vort Venskab var ude; men

jeg saae ham dog siden hos Wexschalls, og der var han ret

venlig. — Forresten gik det saa jævnt med Stykket, just som

Du skriver, det vandt mere Bifald end Mishag, dog hyssedes

der ogsaa temmeligt. Rosenkilde tillod sig paa egen Haand at
brodere Stykket med flere Tvetydigheder, der giorde megen

Skade. Man kunde være fristet til i Aviserne at bede ham

lade det være en anden Gang.

Lidt efter lidt modnes min Plan til Don Juan, Cata¬

strophen beholder jeg ganske, før han kommer til Kirkegaarden
har jeg og ret udtænkt mig en Scene, det skal være paa den

saakaldte alle Siæles Dag, hvor Sangen kan tone endnu fra

Kirken, og hvor Mindet om alle de Hendøde, om alle de længst

henvisnede Jomfruer, kan blive levende hos ham. Begyndelsen

er at han brænder sit eget Slot og sine Eiendomme op, for at

bortføre En han er forelsket i, den Bortførtes Mand kommer

og dræbes, og det er dennes Statue der kommer igjen i femte

Act. — Mange Hilsninger fra alle Venner! I Søndags blev
Johannes Oehlenschläger confirmeret. Bispen*) var tilstede,

der blev talt om Tauber, og Bispen svor paa, vi skulde be¬

holde ham, til han døde, for Bisp skulde han aldrig blive, saa¬

længe han havde et Ord at sige. Mange Hilsninger til Fri

Hjort, Lütken og Kone, og til Fogtmann. Oplever jeg noget

Betydeligt, skal jeg skrive det. — Levvel.

Din tro Ven C. H.

P. S. Jeg vilde gierne begynde mit Stykke, men jeg kan
ikke, da jeg i den Hurlumhey, jeg kom fra Sorøe i, har glemt

et Par Stykker Papiir, hvorpaa jeg havde henkastet nogle Hoved¬

*) Hvad mon den gode Møhl vilde der2 Opfriske sin Ærgrelse? P. H.

*) nemlig den berømte Fred. Münter, Mynsters Svigerfader.
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momenter. Giør mig derfor den Tieneste at tage alle de

løse Papirer, der ligger i eller udenfor Skufferne

i mit Skab, og send mig dem; for at finde dem særskilt

vilde Du forgiæves giøre Dig Umage.

Den 9de Mai 1828.

Jeg sender Dig kun to Linier i største Hast. Indlagte

4 Rbdlr. beder jeg at give til Johanna, jeg ønsker at betale

hende for den sidste Maaned uden Afkortning. Den Pige, der

opvartede mig i min Sygdom og som Johanna skaffede mig,

var jeg ret vel fornøiet med, hun kunde maaskee for de enkelte

Maaneder, jeg for det første vil tilbringe i Sorøe, være til¬
strækkelig. Til Vinter, naar jeg kommer derhen for bestandig,

tager jeg mig vel en Tjener. Alt Nyt opsætter jeg at skrive

om til næste Gang, da jeg ikke nu har Tid, men skal ud i

dette Øieblik. Oehlenschläger har solgt sin Freias Alter til

Prinzlau, og har intet Exemplar betinget sig selv, jeg har heller
ingen faaet. — Hils Din Kone, Lütken med Frue, ic. Jeg

har talt med Mynster, mit Ophold her i Kjøbenhavn skal Intet

have paa sig at sige*), jeg kan endnu iagttage de fornødne For¬
maliteter.

Din Ven H.
I Hast.

P. S. Rullegardiner ic. skal jeg bestille herinde. Lad mig

blot vide ved Leilighed, hvor mange Vinduer der er i hver

af de to Stuer, thi jeg har glemt det.

Kbhvn. d. 14. Juni 1828.
Kiære Hjort.

Her er stort Spectakel i de offentlige Blade. Heibergs

uartige Angreb paa Oehlenschläger*), den sidste Gang, har vakt

*) sälænge nemlig, indtil S. A. fuldstændig, ved H.s Forelæsnin¬
ger, sattes i Gang. Gnavne Personer klagede i de to Begyndelses=Ar
uden al Grund over enkelte Lektorers Fraværelse i ledige Semestre.

*) Recensjon af Freias Alter, i hans flyv. Post Nr. 42.
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megen Uvillie. Sibbern har skrevet et fortreffeligt Stykke,

fuldt af vittig Ironie, hvor Heibergs litteraire Fremgangsmaade
treffende characteriseres, som kommer i Kjøbenhavnsposten næste

Uge). — Jeg har ogsaa skrevet et lille Stykke uden Navn, i

Kiøbenhavnsposten Nr. 46. Du kan gierne sige det til Lütken

og Fogtmann, men ikke til flere. Heiberg er bleven heftig for¬

bittret derover, og har skrevet et Stykke, hvori han skielder mig

for en Sinke og et Menneske uden Tænke= og Fatteevne; jeg
skal svare ham ganske roligt derpaa, og dermed maa det beroe

for denne Gang. — Sibbern river ham meget grundigere

og vittigere ned end jeg, jeg gad vide, hvad han vil svare derpaa.
At hiint Stykke (som kommer) er af Sibbern, maa Du ikke

sige. Aarsagen, hvorfor jeg ei har sat mit Navn under, som

jeg langt heller giorde, er min gamle Fader, der vilde tage sig

det meget nær, hvis han saae, at jeg blev saa udskieldt, imid¬

lertid er det ikke ubekiendt, og jeg skal sørge for at Heiberg
faaer det at vide, saa kan han hevne sig paa mine Stykker

saameget han gidder.
Din hengivne C. H.

(Fyn) den 19. Aug. 1828.

Gode kiære Ven.

Jeg beder Dig meget at tilgive at jeg bebyrder Dig med

disseLinier og med de Commissioner de indeholde. Jeg har

givet mine Venner her det Løfte at blive endnu i 14 Dage,
og kan derfor endnu ikke komme til Sorøe. Dette convenerer

mig saameget mere, da jeg fuldkommen kan foretage mig det

Samme her som hist, nemlig Fuldendelsen af den tydske Over¬

sættelse af D. Juan. Imidlertid hører jeg at en Cousine af

mig Fru Moltke fra Nyborg kommer til Sorøe med sin Søn
sidst i denne Maaned, d. 28de el. 29de. Jeg vilde da meget

bede Dig den Tid hun er der at overlade hende mit hele

Huus, samt hvis Du kunde at sørge for at der var en Pige

*) Under Titelen: „I Anledning af Flyvepostens Nr. 42.“ Se Kbh.
Post 1828. Nr. 49, 50, 52.
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til hendes Opvartning; alle de Udgifter Du herved har at
giøre vil mod Forevisningen af dette Brev eller paa Din

mundtlige Anmodning blive Dig godtgiort af Justitsraad Po¬

velsen, hos hvem jeg endnu har en Deel staaende af min Gage
fra forrige Qvartal. Hvad hun behøver til Spisning ic.,

haaber jeg og Du paa min Regning sørger for og seer til at

der ikke mangler noget i nogen Henseende. Du vil særdeles herved

forbinde mig. Jeg haaber Du bliver ikke vred for den Møie

jeg herved foraarsager Dig, jeg kiender Dit Venskab og Din
Beredvillighed nok til uden Betænkning at henvende mig til

Dig. Mange Hilsninger til Fru Hjort og alle Venner paa

Sorøe.

Din hengivne C. H.

(Kbhavn.) den 28. Oct. 1828.

Kiære gode Ven.

Tak for al den Møie Du har for min Skyld. Jeg har
modtaget Alt hvad Du har sendt mig. Jeg faaer alt her ind¬

rettet som jeg vil, og kan til mine Forelæsninger begynde

blive i Kbhavn. Hils Lütken og tak ham for hans Brev og
og for hans Umagel Alt er godt, som han har indrettet det,

og Overleveringen maa skee, naar den kan, men paa ingen

Maade før Samlingen er numereret. Molbech har i nordisk

Tidsskrift anmeldt min Bajazet og Tiberius, og har erklæret

at Bajazet langt overgik den sidste. Tiber er formeget baseret

paa Historien mener han, jeg mener det er just Kunsten, for¬

saavidt det fri poetiske Liv ej lider derunder. — Han er for

Resten ret artig paa sin Viis, men det kommer mig ei ganske
beleiligt, da nu Stykket skal spilles. Heiberg vil vel og siden

tage Leiligheden i Agt. Det maa nu gaae som det kan. Apro¬

pos! Du maa lade illuminere i mit Huus, hvis Du kan;
Mynster har underhaanden sagt mig, at det var det Bedste*).

Lev vel, hils Fru Hjort og Lütkens.

Din 3. C. H.

*) i Anledning afPrinds Frederik (senere Fr. VII.)'s For¬C. Chr.

Fr. VI.'s yngste Datter, d. 1. Novmæling med Prinds. Wilhelmine,
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Anm. Hauchs Onkel, Fysikeren, havde tidligere, da det
gik tilbage med en Landejendom, som han besad, pantsat sit fysiske
Kabinet til Finantserne (Nogle sagde: til Frederik VI). Da nu

S. Akad.'8 Indvielsesfest holdtes i de nybyggede tomme Mu¬
seumssale, henvendte Overhofmarskalken sig til det ypperlige Hu¬
mør som Kongen befandt sig i og foreslog ham at forære denne
Samling til disse Sales Udfyldning, hvilket Frederik VI strax gik
ind pä. H. C. Ørsted blev meget vred derover, da ikke Lidet af

Samlingen var udlänt til Universitetets Forelæsninger, som i de
Ar slet ingen Räd havde til nyt Indkjøb. Desuden forsikkrede
han højt og dyrt, at Meget i Samlingen kun havde historisk
Værd og altsä især passede for Universitetet, sä at man for de
200 Specier, som Smith i Silkegaden fik for at rengjøre og
indpakke den sä omfangsrige Samling, kunde have kjøbt en ganske

hensigtsmæssig til Akademiet. Denne hele Sendelse modtog nu
Lütken pä H—s Vegne.— I sig selv var Gaven sikkert et
Fejlgreb.

Kbhvn. d. 25. Nov 1828.

Kiære gode Ven.

Jeg takker Dig meget for Din Deeltagelse i min Skiæbne.

Der er ingen uefterretteligere Brevskriver end jeg — det maa

være min Undskyldning for at jeg ei skreev. Jeg tænkte desuden,
mine Venner fik det let nok at vide. - Det er en god, dannet,

høist uskyldig Pige; i mine Aar er det dog meer Overlæg end

Lidenskab, der leder Valget, uagtet jeg ei kan nægte, at jeg er

hende ret inderlig hengiven. — Uden at danne en huuslig Kreds

for sig selv, vilde Opholdet i Sorøe heller ei i Tidens Længde,

uagtet jeg der har saa kiære Venner, have fængslet mig. Først

nu kan jeg tænke med Tilfredshed paa min Existens der.

Oehlenschläger's Carl den Store er fuld af Genie kun

vilde jeg ønske at han havde giort den mindre bred. Der er
megen skiøn episk Poesie deri, og flere Episoder, der ei sammen¬

knyttes med Hovedhandlingen. Men som Digt er det for¬

treffeligt, fuldt af Opfindelse og Originalitet, det har og mange

fortreffelige dramatiske Scener; jeg veed intet at udsætte der¬

paa, uden hvad man kan udsætte paa en deilig Pige, der er

for feed; man kan ønske at hun havde en rankere smallere

Figur, og naar man saa seer hende, ønsker man det ei engang,

14
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thi hun er saa skiøn i sin Yppighed. — Men Du maa nu

dømme selv.

Hiint Stykke i den flyvende Post)) er uden Tvivl af Boye,
og jeg maa tilstaae, at det er skrevet mig for største Deel som

ud af Hiertet. Det kom ret beleiligt i denne Tid, hvori Stykket

skal opføres, det var mig vigtigt, at man ei skulde troe at
Stykket var en Conflict mellem Germanicus og Tiber; Germ.

er, som der staaer, kun et af Offerne, og ei engang saa vigtig

som Cordus og andre. Den synkende romerske Verden, det

er Ideen og det rette Ord; jeg har selv ofte og selv i For¬

talen sagt det, og det har Recensenten i Flyveposten2) vel ind¬

seet. — Lev vel, mange Hilsener til alle Venner, til Din Fa¬

milie, ic. Der ligger 4 Dele af Jean Paul i min Bolig,

Du vilde meget forbinde mig ved at finde og sende mig dem.

Jeg kommer med Tiden til at plage Dig med at angive mig

Længden og Bredden af mine Værelser.

Din hengivne tro Ven C. H.

Kbh. D. 20. Jan. 1829.

Kiæreste Ven.

Det glæder mig særdeles at D. Juan har Dit Bifald;

hvad siger Lütken dertil, han er mig saa kiær, hans Mening

er mig vigtig. Her lader det ei til som disse to Stykker*) giøre

megen Sensation. Med Tiberius var det noget Andet, da

var min Fremtrædelse som Digter noget Nyt. Dog er
Prof. Rahbek saa indtaget i min Gregor, at han sætter den

over alt Andet; han holder og Forelæsninger over Tiberius.

Over denne sidste staaer en Recension i Morgenbladet, hvori

1) Ad. Boye (Peter Wegner). Fl. Post, 1828, Nr. 92, d. 17. Novbr.
2) Ikke sjælden vedblev man at nævne Heibergs „fl. P.“ med dette Navn,

selv efterat et andet Blad netop havde valgt sig det, nemlig Edv.
Meyers.

3) „Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer“. De udkom
i den Vinter.
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den slemt medtages, og hvori det blandt andet hedder: hvor
kunne dog de Ord „hans Ydre bøied sig, hans Siæl var fast,

han seiled som et kløgtig bygget Skib for alle Vinde“ gielde

om Tiber? Rec. blander Cæsar med Tiberius, fordi denne og

kaldes Cæsar — hvad synes Dig2 Derpaa bygger man en

Critik, og den største Deel af Publicum mærker ikke Vildfarel¬

sen. Critiken ligger hos os i de Umyndiges Hænder, det veed

Gud. Flyveposten er, som Du veed, gaaet ind. Heiberg ligger

syg af Mæslinger.

Stedse Din tro Ven C. H.

Kbh. D. 28de Jan. 1829.

Kiæreste Ven.

Kiender Du W. Humboldts Aesthetische Versuche? Det
er en fortreffelig Bog, er den ikke paa Sorøe, saa lad mig

det vide, saa vil jeg kiøbe den*). - Der er en Recensent i

Morgenposten, der i et væk ligger til Felts imod Tiberius.

Han paastaaer at det er umuligt, at saa modsigende Egen¬

skaber kunne forenes hos en Mand, det er egentlig en Recen¬

sion imod Historien og vor Herre, thi hine Egenskaber fandtes

virkelig forenede. Han paastaaer og, at eftersom Smigrerne

sige, T— var tapper og en god General, saa kan han ikke være
feig, og troer saaledes Smigrerne ganske godhjertet paa Ordet;

det var den samme Mand, der skieldede mig ud, fordi Cæsars
Egenskaber ei passede paa Tiber. En anden har svaret ham

ret fornuftigt i Kjøbenhavnsposten, men lidt kort, og det sidste

Ord har han stedse; jeg formoder, det er Hr. I. C. Lange. Nu

kommer første Hefte ud af det meget omtalte Maanedsskrift,

hvortil Ørsted, Reinhardt, Høyen, Heiberg, etc. etc. bidrager;
det skal indeholde en Rec. over Sibberns Psychologie og en

*) udkom 1ste Del iAf dette udmærkede Skrift, skrevet i Paris 1798,
360 S.1799, og hedder: Von Hermann und Dorothea. Men

om Iliaden, omdets 104 Smästykker handle ogsä om Tragedien,
Ariost, ic.

145
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over Oehlenschlägers Rolf Krake; mere veed jeg ikke, da det

end ei er publiceret.Hils alle Venner.

Din tro hengivne C. H.

Kbhavn d. 3die Feb. 1829.

Kiære Ven.

Jeg haaber at Du har modtaget det Brev, jeg sendte Dig

med Lector Bredsdorff, hvori Betalingen for de mig tilsendte

smaa Regninger var indesluttet. Den 16de Febr. tænker jeg,

hvis ingen Hindringer indtreffe, at reise fra Kbhavn, og den

17de at ankomme til Sorøe, for ikke saa snart at skilles fra

mine Venner der. Troer Du ikke at man kunde formaae

Kammerraad Povelsen at lade en Kakkelovn opstille i det øverste
Værelse? Uden at dette skeer, seer jeg ei, at jeg kan boe i

mit Huus med Familie. Tal endelig med ham derom, det er
især derfor, at jeg skriver Dig disse Linier.

En Recensent i Morgenposten (ventelig Hr. Lange) har

længe holdt slemt Huus med min Tiberius, nu tager han fat

paa Don Juan, og erklærer den for ublu, uanstændig og irre¬

ligieus; hvad skal man sige dertil? Det er den gamle Maade

at blande Forfatterne med deres skildrede Characterer; jeg troede

netop at have indrettet mine Stykker saa, at man fra dem

vanskeligen kunde slutte til Forfatterens Characteer. Hr. L—

forstaaer imidlertid denne Kunst, han begynder nu stærkt at

indskyde sig under Dr. Heibergs Beskyttelse. I Guds Navn.

En Poet er omtrent i samme Tilfælde som en Sagsøgt, der

maaskee har begaaet een Forbrydelse, men nu søges for en
anden; ere Dommerne uvidende og malicieuske, saa er han slet

deran. Jeg har en Plan til et Stykke Attila (den Wernerske

kommer det naturligviis ei til at ligne), Planen skal blive
temmelig riig, og der skal komme meer Mangfoldighed deri end

i mine andre Stykker. Hvad jeg i Julian Apostat vilde frem¬

stille, gaaer maaskee ind som en integrerende Deel deri. Men
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dertil behøves Tid og Rolighed )). Lev vel, hils alle Venner.
Din tro

C. Hauch.

Kbh. Den 7de Feb. 1829.

Kiæreste Ven.

Carl Heger2) har havt den Ulykke at brække et af de to
Been, der danner Forarmen, og ligger paa Hospitalet, dog er

han uden Fare, og mere resigneret end man efter hans Cha¬

racteer kunde haabe. Oehlenschläger har bedet venlig at hilse
Dig; han taler endnu ofte om et Blad, vi skulde udgive sam¬

men*), og skielder mig ud, fordi jeg ei vil entrere derpaa.

Lev vel, vi sees snart.

Din hengivne Ven C. H.

(Fra nu af ere Brevene fra Sorø.)
(Foraar) 1829.

Kiære Ven.

Jeg takker Dig ret meget for de tilsendte Ark. Jeg fin¬

der det Hele baade billigt og kraftigt skrevet og overhovedet
troer jeg, at det er et Ord sagt netop til rette TidJ. — Jeg

er og glad over, at Du saa bravt paataler de Fornærmelser,

man tilføier Ingemann*), maaskee tildeels i den Tro, at han

enten ikke kan eller ikke vil forsvare sig. — Jeg veed Intet at

anmærke uden et lille Ønske om, at Du paa det 1ste Halvark

vilde ombytte Ordet „Harme“ med „Misfornøielse“; lige¬

ledes troer jeg, at Side 3 vilde blive lettere at fatte, naar Du

istedetfor „skiønne“ satte „sande“ eller „udtryksfulde“

*) Dette Digt kom sä tilsidst i 1866, en 40 Ar efter, i Julian den
Frafaldne. Sä længe „bære“ Digterne oftere deres Planer.

*) Oehlenschlägers Svoger, omtalt flere Steder i denne Bog.

*) Sml. Krit. Bdr. Lithst. Afd. Bind 1, S. 5, o. fl. a. Steder.

*) Se Krit. Bdr. Lithst. Afd. Bind 2, S. 76, o. fl. St.
S) 1. c. S. 124.
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Din Adskillelse af melodiske og fuldendte Vers er vistnok grun¬

det og saa klar tillige, at man ei skulde troe, at en saa klog

og i visse Maader skarpsindig Recensent skulde have kunnet
oversee den. Send mig endelig og de næste Ark.

Din tro Ven C. H.

(1829.)
Kiæreste Ven.

Jeg er bestandig Patient fra den Tid jeg for 3 Uger siden

giorde et heftigt Fald, og derved atter lemlæstede et svagt Sted
lige under mit Been. — Erik Menved behager og mig*) meer

end Valdemar Seier ligetil Midten, hvor Kongen dræbes, men

dermed synes mig det er forbi, da nu Forvirring og Adsplit¬
telse tager Overhaand, hvor før herskede Eenhed, Orden og

Sammenhæng; er dette og grundet i Historien saa kan det dog

ei bruges i Poesien, der ikke skal end meer forvirre det For¬
virrede, men lægge eller opdage Plan og Orden deri.

Din hengivne J. C. H.

Maj 1829.

Kiæreste Ven.

Det giør mig overordentlig ondt, at Du har været syg,
jeg var hos Dig, men traf uheldigviis netop det Øieblik, da

Du havde Feberen. - Det glæder mig at Du har sagt Hr.
Andersen Sandheden; han er bleven saa kæphøiet ved sine Sub¬

skribentere, at det er utroligt. Mange holde ham for et Genie,

og jeg er bleven anseet for at handle efter det sædvanlige Digter¬

nid, som man stedse forudsætter mellem Poeter som mellem

andre Laugsbrødre, naar jeg i Kjøbenhavnske Cirkler sagde min

Mening om ham. Jeg har faaet et Brev fra Hr. Lange, hvis

Stykke er bleven udpebet, hvori han siger mig at hans Stykke
er bleven mishandlet, og at Folk siger det er mit Partie, der

har pebet; han har imidlertid forsvaret mig mod Oehlenschlä¬

*) sigter til „Et Ønske“, ic. Se Krit. Bdr. Lithst. Afd. B.2, S. 132—43.
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ger, og sagt, at det ei var sandt, men nu vil han dog høre

min Mening, ic. Hvad synes Dig?, Mange Hilsener til Din

Kone og Familie.
Din hengivne Ven C. H.

(1829.)

Kiære gode Ven!

Jeg har med Glæde læst Din Anticritik!), jeg finder at

den klart og grundigt giendriver de ubillige og af Spleen og

Misfornøielse fremavlede ubestemte eller i det mindste ubeviste
Meninger om den nærværende Tids Poesie. Jeg takker Dig

og for de Steder hvori Talen er om mig selv. — Fodreisen

har jeg læst, før jeg kom herud, og er fuldkommen af Din
Mening om den. Da den blev saa uforskammet rost i flere

Blade, ja selv i det ny Maanedsskrift, havde jeg selv engang

havt Lyst til at skrive noget derimod, men af Dovenskab blev

der desværre Intet af. Jeg finder det en sänd Ulykke for en

Litteratur, naar slige genieløse Efterligninger vække en saa stor

Interesse. Det er som at sælge Drømme fra Bidstrup for

Geniets ægte Frembringelser; ogsaa i hine kan man jo finde

Phantasie. Hvad der især irriterede mig var den Arrogance

og impertinente Hjerteløshed, hvormed dette Værk fremtræder.

Nathan den Vise stilles i Spidsen for Molboerne! Romeo
og Julie, Axel og Valborg blandes med alle de sletteste Kiær¬

lighedstragoedier, der ere skrevne! Enten er dette Galskab eller

Sjerteløshed, og uden Tvivl er der lidt af begge Dele, især
O

naar det kommer fra slig en Person, som Forfatteren af Fod¬

reisen. Imidlertid har dette Værk funden en Deeltagelse, som

de bedste Værker ofte maae savne. Aarsagen er, at H. An¬
dersen kaster sig i Støvet og lader sig træde ned deri af En¬

hver, som det falder ind2). Han trænger sig ind i alle Fa¬

*) Gjenmæle, ic. Se Krit. Bdr. Lithst. Afd. Bind 2, S. 76—129.

*) Læseren vil da ikke overse, at disse Bemærkninger gjælde en for et
par Snese Ar siden svunden Tidsalder.
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milier, slikker alle Menneskers Spyt, og er lige saa ledeløs og

uden Holdning i sin Person som i sine Digte. - Dog nok
herom.

Din tro og hengivne Ven C. H.

Den 31. Dec. (1829.)

Tak for den tilsendte Recension*), der i visse Maader
har interesseret mig. Den er ikke skrevet uden Talent, men i

Talentet kan Mangel af Billighed bedst skjule sig. Molbechs
Recensioner ere ligesom hans øvrige Værker langt fra at være

originale; en god Deel Trivialitet ligger her som overalt til

Grund for det meste han skriver; han gaaer efter visse Regler,
fører Andres Domme til Protokols, og har ikke Hierte nok for

at oversee en Feil mod de Grundsætninger, han hylder, for det

Heles Skyld. Han gienspeiler, som I. Paul siger, Hverdags¬
sandsens Trivialitet i Talentets Glorie. Han skriver hver¬

ken uden Forstand eller Skarpsindighed, han har tværtimod

begge disse, og trods dette ligger dog til Grund for Alt hvad

han siger Trivialitet og atter Trivialitet. — Uvæsentlige Gien¬
stande, f. Ex. „Aarvaagenhedsdyret“, som I— zirlig benævner

en Hane, har han med Held og Satire angrebet. Du har

Ret i, at en stor Deel af Recensionen dreier sig om Tillægs¬
ordet „historisk“ som han dog selv paa andre Steder erklærer

for en uvæsentlig Egenskab hos en Roman. Rec. har endnu

langt til den Socratiske Mildhed, der med den høieste Attiske

Urbanitet omtaler hvad den mindst kan lide. Urban er han

egentlig ikke, heller ei human, men gnaven, og kun fornøiet,

naar han kan finde Noget at dadle. Latterlig er ogsaa den

Veneration, som han lægger for Dagen for I—s lyriske Virk¬

somhed i Fordumstid. Det er gnavne Personers Kiendetegn

at rose den forbigangne Tid, naar de bare kunne faae Lov at
skiende paa den nærværende. De skiøtte aldeles ei om at være

*) af Erik Menveds Barndom (ved Molbech). Se Mdsk. for Litt. B.2,
S. 473.
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uretfærdige mod Andet, end mod hvad nu opstaaer og udvikler

sig. Homer og Plato have ei stort at frygte af vore Dages
Recensenter. Og disse ere kun lidt ubillige, nemlig kun ubil¬

lige mod et lidet Øieblik (det nærværende) og billige mod den

hele Rest. Tak for det gamle Aar, Held og Tilfredshed i
det ny.

Din hengivne Ven 3. C. H.
P. S. Siig mig, hvormeget Du til Nytaar betaler til Wen¬

delboe og til Sommer*).

(Nyaar 1830.)

En ganske mageløs Begivenhed er, at et Brev fra Bödtcher

til mig staaer ordret indrykket i Flyveposten*). Jeg havde paa

Harders Anmodning laant det til Thiele, som maa have mis¬

brugt min Fortrolighed. Det Moersomste er, at der og staaer

stærke Invectiver mod Heiberg selv i Brevet, som han for

Resten ganske rolig har udeladt. Hvilken Mangel af
Delicatesse fra hans Side at bruge saadant Brev! Jeg vil

imidlertid Intet giøre paa en fremfusende Maade, men først naar

jeg fra Thiele har faaet de fornødne Oplysninger. —Min Tale

er færdig, og jeg vilde gierne forelæse Dig den, naar Du vil sige

en Tid, naar jeg maa komme til Dig.

(Forord. Fra nu af have disse Breve i flere Ar ikke sjælden
Karakteren af Billetter og Sedler, uden Datum; men da de ka¬
rakterisere Hauchs hele „Art und Weise“, hans mangesidige Sam¬
liv med Kollegaer, og hans store Flid og alvorlige Tænkemäde, sä
giver jeg alligevel flere Fragmenter deraf i Flugt med Brevene.)

(1830.)

Det har moeret mig meget at læse Dit Brev til Tauber*)

Tak fordi Du sendte mig det. Jeg troer just det er et Ord paa

*) o: Lægen og Præsten i Sorø.
*Kbhavns flyvende Post. 1830. Nr. 6.

*) Hauch var en af de Mænd, som klarest havde gjennemskuet denne
mærkværdige Medborger og Foresatte.



218 (I. C. Hauch.)

rette Sted; man maa være saa bevandret i Reglement og An¬

ordninger som Du for at kunne skrive det. Peer Ladefoged*)

faaer i Dag mit Mscript, saa jeg vanskelig faaer Tid til at
læse det for Fogtmann.

Kiæreste Ven. Vil Du vel, om Du kan, i Aften sende
mig et eller andet Værk af Oehlenschläger hvori der findes

anapæstiske Vers, f. Ex. hans Baldur, eller hans Fisker, eller

hans Helge; et af disse er nok. Tilgiv at jeg uleiliger Dig

saa silde.

Etatsraad Tauber er en Luskus; han har selv bedet mig

om at holde Talen*) om Eftermiddagen. Da jeg ei vidste at
dette ei var antaget, gav jeg efter for ham, da Tiden var mig

ligegyldig. — Jeg var ei tilstede i Formiddags, ellers havde jeg

sendt Dig Svar strax; medfølgende Brev vil jeg sende Tauber,
dog ei uden Din Tilladelse.

Din J. C. H.

Jeg sender Dig hermed et Brev fra Oehlenschläger; da

det blev mig overgivet som et til mig selv, kom jeg til at bryde

Seglet. Naturligviis har jeg ei læst eller engang aabnet det,

derpaa giver jeg Dig mit Æresord. Oehlenschläger er fornøiet

med min Aristophaniske Comedie*), det glæder mig naturligviis.

I Morgen skal jeg sende Dig et Exemplar af Hamadryaden,
som nu er kommet *), men ei endnu mig overleveret. De to

femføddede Hexametre, som jeg til min Ærgrelse har udfundet,

*) En i Arene 30 meget kjendt, flink og højt betroet Fragtmand mel¬
lem Sorø og Kjøbenhavn, som det siden gik rent tilbage for af Me¬
lankoli, fordt Kanselliet ikke — vilde tillade ham at ægte sin Stif¬
moder !

*)til Kongens Fødselsdag, som jo ellers allevegne holdtes og holdes
om Formiddagen. Billetten er ikke uvigtig som Vidnesbyrd om
denne Intrigemagers Dristighed.

*) Den babyloniske Taarnbygning i Mignature. 1830. 49 S.

*) kom tillige som 3dje Del af hans „Dramatiske Værker“ i 1830.
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vil jeg rette i Kbhavnsposten, den ene er en Trykfeil, da der i

Mscriptet staaer, istedetfor skummende, vildnedstrømmende, hvilket

giver en Fod meer, det andet: Det var qvalmt, og Fiskene

sprang høit, er en Feil af mig, jeg vil istedetfor sætte: Det var

qvalmt paa Land, og Fiskene sprang høit. - Du vil spørge,
hvorledes jeg har faaet dette at vide uden Exemplar, men jeg

Nu er Comm. Wulff her, oghar nogle af de trykte Ark. —

Fadderstadsen kan gaae an enten i Overmorgen eller om 2
Dage, om hvilket jeg skal tage mig den Frihed at underrette Dig.

Din hengivne Ven J. C. H.

Den 3die Febr. 1830.

Jeg tager mig hermed den Frihed at indbyde Dig til paa

Fredag Kl. 12 efter Løfte at være Fadder til min Dreng.

Jeg er stærk forkiølet, men haaber vel, det gaaer over til den

Dag. — Jeg maa ved denne Leilighed forelægge Dig et Sam¬
vittigheds=Spørgsmaal. Fru Commandeurinde Wulff*), en stor

Tilhængerinde af Ingemann, har paa det stærkeste insisteret paa

at jeg skulde bede Ingemann med; dette vil jeg kun giøre un¬

der den Betingelse, at Forholdet mellem Dig og ham er saa¬

ledes at det ei er Dig imod2). Skriv mig saa snart muligt
desangaaende! Hermed følger et Exemplar af Hamadryaden.

Din hengivne Ven

3. C. Hanch.
P. S.

Indførelsen af mit Digt i Slagelse Avis*) er saa ufor¬
skammet, at den vilde bragt mig i Harnisk mod Enhver anden

end mod Director T., men om ham kan man sige: Forlad

ham, thi han veed ikke hvad han giør.

*) fød Morgenstjerne, Søster til Fru Hauchs Moder som var gift med
Skribenten Sv. Brun Juul, Politimester i Helsingør, død 1813.

*) Naturligvis lød mit Svar: Naturligvis! Den sä hensynsfulde In¬
gemann gik oftere af Vejen for mig: jeg aldrig for ham.

*) Se Den Vest=Sjællandske Avis eller: Slagelse Ugeblad. 1830. Nr. 9.
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(1830.)

Platens Bog*) har jeg læst med overordentlig Fornøielse,

den er skrevet med aristophanisk Vittighed. At han sætter for¬

megen Priis paa Versformen, har en underlig Tro om Tra¬
goedien, som han strængt vil have rendset fra alt Overnaturligt

og alt Comisk, end mere at han med saadan Haan omtaler

Shakspeare kan jeg naturligviis ei billige. Men en ung Mand,

der endnu ei er i det Rene med sig selv, maa man tilgive

meget, naar han forresten viser saameget sandt og eminent Ta¬

lent som Platen. Aristophanes var vel heller ei saa ganske

retfærdig, imidlertid treffer han for det meste skarpt det Upoetiske.

(1831.)

Jeg kiendte aldeles ei det Stykke 2) Du sendte mig, da

jeg i de sidste Dage ei havde læst Kjøbenhavnsposten, og ikke

talt med Nogen. Jeg har overhovedet forsømt Kjøbenhavns¬

posten i den senere Tid, da jeg ikke ventede Noget deri. Des¬

mere overraskedes jeg ved det omtalte Stykke, der efter mine

Tanker er skrevet baade med Indsigt og poetisk Følelse. Jeg

er især enig med Forfatteren med Hensyn paa hans Dom om

Hansens Arbeider, hvad der siges om Frue Kirke er treffende.
Christusfigurens Stilling paa Alteret fortiener vistnok den

Dadel, hvormed den her bedømmes. Den Fremmedes Til¬

bageholdenhed, Skaansel og Ærbødighed for Alt hvad der ud¬

springer af et fremmed, virkelig tænkende Væsen, giør en sær¬

deles god Virkning, samt fremstiller den Fremmede som en

Characteer, der selv har Krav paa al Agtelse. Hans hele

Characteerskildring, og den Maade hvorpaa Forfatteren und¬

gaaer at træde selv frem, er vist godt udtænkt. Mindre enig

er jeg i Slutningen, hvor den skarpe*) Modsætning opstilles
imellem Naturens og Kunstens Virkning, som efter min Følelse

*) Die verhängnißvolle Gabel. Ein Lustspiel in fünf Acten von A.
Grafen v. Platen=Hallermünde. 1826. — Jeg havde omgäedes med
Platen i Erlangen.

*) Se: Om Frue Kirke. Kbhpost 1831. Nr. 147, S. 400—99; og Krit.
*).*Bdr. konsth. Afd. 1854. S. 171.
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ere mere sideordnede, end her antages, da de tilsidst ere to

Strømme der udspringe fra den samme hellige Søe (die Ur¬
gewässer der Schöpfung, om jeg maa bruge et mystisk Novalis¬

mæssigt Udtryk). Et tænkende Hoveds Værk er sikkert det
Hele, og hvis Du er Forfatteren, saa skiænk os ofte mere

Sligt! — Hermed følger Jean Paul; kun en Recension kan

jeg finde, maaskee er der ei fleer. Men læs og det øvrige,
som jeg har indbøiet, en Oversættelse deraf kunde giøre godt

Din hengivne oghos os.

Dig høitagtende Ven J. C. H.

(1831.)

Kiæreste Ven.

Jeg er enig med Dig i at der bør være nogle Repræsen¬
tantere for den modigere Deel af Borgerne i mit Stykke*), og

dette troer jeg at have bragt til Veie: a) ved i tredie Act at

lade de Borgere, der bekræfte at Porten ei er sprunget i Luf¬

ten, komme saarede fra Volden, hvorved de i faa Ord omtale

deres egen Deeltagelse i Striden, b) ved at lade den 4de Bor¬

ger opmuntre de Andre, og gaae bort for at deeltage i Striden,

c) ved at lade Officeren omtale Borgerne som de*), der tildeels

have drevet Fienden ned af Volden; d) har jeg benyttet Din

Mening og virkelig ladet en Qvinde feie Værten af, for at og

denne Deel af de Stridende kunde have sin Repræsentant.
Saaledes kan vel Oranien henvende sig til Borgerskabet uagtet

dets Vaklen; det er med Villie, at han lader som han er uvi¬
dende om det sidste Oprør, da han derved sætter Vedkommende

i den ubehagelige Nødvendighed at begynde Oprøret forfra,

istedetfor blot at fortsætte det, hvis de ville sætte deres forrige

Planer igiennem; af lignende Grunde kan han vel tillade sig

at tage Borgerne lidt mere idealske, end de ere; naar man brin¬

ger Folk til at troe, at de ere Helte, kunne de, i det mindste

saalænge Rusen varer, virkelig blive det. - Du seer saaledes,

*) Maastrichts Belejring. — *) bedre: dem.
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at jeg har benyttet Dine (første) Anmærkninger, hvorfor jeg ret

meget takker Dig. De sidste skal jeg nu til at tage fat paa.

Med Hensyn paa den 3die Soldats eller Matroses Tale paa

Skandsen i 4de Act, saa er det en af de faa Punkter, ja

maaskee næsten den eneste Punkt, hvori jeg ei er enig med Dig.

Jeg troer, at den bestandige Kamp med Faren, i et exalteret

Øieblik som her, vel kan fremavle en levende Beskrivelse, der

ligesom svinger sig udenfor den Cirkel, hvori hans Kammerater

leve. Han taler her som en Vild, et Barn af Naturen, og
noget af det, som Cooper i sin Jæger (the last Mohican)

fremstiller, var da maaskee heller ei af Veien. Jeg har virke¬

lig selv hørt en Skipper beskrive en Orcan med de Ord, at

Havet slog i Luften som en Støvregn; dog skal jeg tage mig
Tid til at betænke dette nøiere. En saa fornuftig Mands Ind¬

vendinger, som Du er, fortiener vel Opmærksomhed. Jeg skal

—komme hen og meddele Dig de Forandringer jeg har giort.
Mange Tak for sidste Aften.

Din hengivne Ven 3. C. H.

Tilgiv at jeg endnu bebyrder Dig med flere)) Spørgs¬

maal. Da jeg intet godt Lexicon har, maa jeg undertiden
spørge om Ting, som ellers ei behøvedes. 1. Uverantwortlich

(uforsvarlig) er jo dog vel Tydsk? 2. kan man sige om en Præ¬
diken: Mit Freud' an jemand hören eller mit Freude jemand

hören? 3. kan man ei sige: Denn Ihr verlort die Treu aus

Euren Herzen (I har tabt Troskab af Eders Hierter)2 4. skal

man sige: Es giebt nur Einen hier im Land, wie er eller
—wie ihn.

De tydske Lexica ere mig til megen Nytte og jeg takker
Dig derfor.

d. 18. Mai 1832.

Jeg har nu skrevet mit tydske Stykke færdig, og vil

gierne vide, naar Du tillader mig at sende Dig det. — Jeg

*) —meget betænksomme —; især det sidste, som tydsk Praxis endnu
ikke har afgjort. P. H.
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hører af Lotte*), at Du har tilskrevet Oehl., for at bede ham

endelig at giøre et afgiørende Skridt med Hensyn paa hende.

Det er vistnok paa høie Tid, at Noget skeer; jeg har intet

Svar faaet paa det Brev jeg i samme Hensigt skrev?).

Din Ven 3. C. H.

d. 20. Mai 1832.

Kiæreste Hiort.

Jeg vilde rigtignok gierne snart være istand til at sende

bemeldte Stykke til Tydskland, men, hvis Du har meget at

tage vare, kan det da og opsættes lidt. — Kom endelig snart
itil os, i Dag eller i Morgen. Min Kone reiser maaskee

Dag til Petersgaard, men derfor maa Du dog endelig komme

Dine Smaa vil jeg derimod af denne Aarsag ei i Dag bede,
men send dem endelig hen i Morgen. Lotte vil vist giøre Alt

for at moere dem.

Din tro Ven J. C. H.

I Hast.

Søndag Eftermiddag.

Jeg fik i Dag et meget mærkværdigt Brev fra Mynster,

jeg vil sende Dig, for at Du kan see, hvordan Sagernesom

*) Oehl.s Datter L. var sendt til Hauchs, for at hun skulde glemme en
Forbindelse med en af Publikum afholdt Konstner, inden den blev
for alvorlig.

*) L. Oehl. indtog Mangfoldige ved Elskværdighed, Livlighed, Vittighed
og hendes morende Fortællemäde, medens flere fandt, at hun for
tydeligt vilde indtage. Hendes Lidenskabs Heftighed, mente somme,

var kun forbigäende, og det mente en Tidlang Forældrene med.
I sin øjeblikkelige Nød tyede hun nu til mig, hendes ældste mandlige
Ven, og jeg tilrädede i stærke Udtryk en Afgjørelse, bäde af Med¬
lidenhed med den stakkels Pige og af formentlige højere Hensyn.
Det gjærede meget svært hos Barnet: men der mätte have været
langt mere Metode i hele Behandlingen, om et lykkeligt Udfald
skulde været opnäet. Den blotte Fjernelse viste sig aldeles utilstræk¬
kelig. En bestemt Indskridning forbød mig imidlertid Samvittig¬

heden, ligesom denne pä den anden Side bød mig ikke at sky en Ind¬
dragelse ved Andre, när man forskrækket tilräbte mig sit à l’aide.
Lottes Adfærd harselv gjort hende til en (konst)historisk Personlig¬
hed, hvis Objektivitet henviser os til et ejendommeligt Standpunkt.
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staae. — Da min Kone nemlig nær havde faaet Krampe sidste

Gang, hun saae Lotte i oprørt Tilstand, troede jeg det nød¬

vendigt at skrive til Oehl., at jeg under disse Omstændigheder

maatte ønske, at Lotte og min Kone bleve adskilte. Som Følge

heraf kommer Fru Oehl. rimeligviis herud. Jeg beder Dig

for Resten for det Første, indtil videre Bestemmelse tages, ei
at tale om denne Sag til Nogen. Mynsters Brev ønskede
jeg tilbagesendt, saasnart Du kunde.

Fru Oehlenschläger er heftig, men bestemt og kraftig i

hvad hun vil og anseer for rigtigt; Lotte uklar og theatralsk.

De første alvorlige Scener ere forbi, og Alt gaaer nu bedre.

Lotte skal bort, men kommer vel til at vente et Par Dage her.

Fru Oehl. reiser i Morgen.
Din J. C. H.

Løverdag Aften.

Kiæreste Ven.

Jeg vil foreløbigen underrette Dig om, at Du vil faae

Brev i Morgen (Søndag) om at tage Lotte paa nogen Tid i
Dit Huus. Aarsagen er, at jeg blev saa indigneret over

Lottes sidste Adfærd da hun, efter at have givet det hellige

Løfte den ene Dag ei at see sin Elskede mere, løb ud efter

ham den anden Dag i fire Timer, at jeg erklærede Oehl., at

jeg ei kunde tage vare paa hende længer. - Da hun nu imid¬
lertid forsikkrer, at hun dog for Alvor har brudt sin For¬

bindelse, saa troer jeg det dog bedst, at hun bliver hos mig, til
hun om kort Tid kan komme reent bort. Det vilde dog være

en ny Scandal, hvis hun saaledes skulde forlade vort Huus,

og denne ønskede jeg at spare hende for, og især ønskede jeg at
bidrage til at mildne Forældrenes Tilstand. — Vil Du giøre

mig den Tieneste at fortie denne Sag, da Du veed hvor let
Alt kommer omkring i Byen, og da det dog var det Delica¬

teste at lade Lotte være uvidende herom. — Jeg skriver selv

—til Oehl. om denne Sag i Morgen.

Din hengivne Hauch.
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Anm. Det er vel ofte meget vanskeligt at drage Grænd¬
sen, hvor man skal standse Talen og tie. Jeg er i Almh. tilbøje¬
lig til at tie, hvor jeg har Naturens Drifter for mig, som jeg
begriber og respekterer; men hvor Forvildelsen indtræder, der
begynder Trang til Korrektivet, og der kan Talen blive fornøden,
tidt i det mindste for Advarselens og Belærelsens Skyld. Derfor
kan jeg ikke fortie dette, hvormeget jeg og fortier beslægtede Ting.

En Middag sendte Fru Ø— og Hauchs pludselig Bud efter mig, Lotte
var lukket inde i det største Værelse, udenfor korsede Familien sig i
en meget angreben Tilstand. Efter de modtagne Vink trädte jeg

ind til hende. Ja, udbrød hun, de vide nok hvad de gjøre !
Den eneste sende de, som de mener jeg ikke skal modstä, min

egen Gode Pever (dette var Lottes Kjælenavn til mig, da hun
var lille, og i hendes smidskende Øjeblikke brugte hun det engang
imellem). Da jeg ikke skriver en Roman her, men kun beretter

til Oplysning humanissima, sä forbigär jeg, hvad mangen mäske
vilde kalde det morsomste. Efter 3 Timers Forhandling (samt

Bud og Parlamenteringer) skrev Lotte egenhændigen uden pä et
lukket Brev til hendes Elskede, som var mig bleven udleveret, og
som hun snappede efter, lig en Falk, den første Gang hun sä det
i min Händ, disse Ord: Jeg samtykker i at Prof. Hjort äbner
dette Brev, meddeler Indholdet til hvem han vil, og handler
derefter. Men Indholdet gik ud pä, at alle Lottes Løfter som
vare eller herefter bleve givne i Sorø galdt slet ikke, da de alle
sammen kun vare Skjærm imod Forældrenes Tvang. Formen var
Lafontaines Romaner fuldkommen værdig. Et Slag var nu
vel vunden; men snart kom Lotte tilbage igjen til Kbhavn, og
begge krigførende Magter enedes fuldstændigt — sälænge det varede.

Megen Tak for Din Billet og Din Efterspørgsel om mit

Befindende. Jeg er endnu i Dag ikke ret vel og gaaer

naturligviis ikke til Estrups*). Derimod beder jeg Dig herved
at tage til Takke hos mig i Morgenaften, da Professorerne

komme her. Jeg haaber ikke at Du vil hævne Dig paa mig
med at blive borte. — Mange Hilsener til Lütken, naar Du

skriver ham til?).

*) Ved Ex. Art. om Sommeren tilbragte de 3—4 tilforordnede Pro¬
fessorer fra Universitetet sædvanlig Aftnerne hos en af Lektorerne.

*)Lektor i Filosofien havde nemlig intet at gjøre ved Ex. A. og kunde
tage Ferie i den Tid, hvortil sä Sommerferien atter sluttede sig.

15
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Petersgaard d. 19. Aug. 1832.

Kiæreste Ven.

Tilgiv, at jeg besværer Dig med disse Linier, hvormed

Hovedbestemmelsen er at bede. Dig levere Wilster*) indlagte
Seddel. Jeg har endnu Behrmann's Christ. den 2dens Historie,

men denne ønskede jeg ei at Wilster skulde vide, at jeg havde,

og dertil har jeg vigtige Grunde. Jeg tænker nemlig at skrive

en lille Roman i Vinter, der med Hensyn paa det Hiftoriske

der deri findes, skal henlægges i Christian den 2dens Tid.
At jeg skriver denne Roman skal indtil videre være en Hem¬

melighed, hvöri Du og med Tiden Boye skulle være indlemmede;

det er mig derfor vigtigt at blænde Wilster med Hensyn paa
de Bøger jeg i denne Tid bruger, hvoraf ellers Slutninger

kunde giøres, der vare istand til at blotte hvad jeg ønsker at

skiule. Jeg vil derfor bede Dig at sige kort og godt at Du

har taget Behrmann, samt, naar jeg kommer hiem, under Dit

Navn at forskaffe mig Alt hvad vi kunne faae fat paa af
Christ. den 2dens Historie. Behrmanns Bog skal Du faae,

saasnart jeg kommer hiem.

Stilen i den omtalte Roman, hvortil jeg alt løselig har

udkastet Planen, skal blive meget gammeldags og saadan at

den til Nød, som jeg haaber, skulde kunne gaae for at være

skrevet i en ældre Tid; idetmindste skal Ingen, der gaaer frem

efter Rimeligheder, saa let kunne giette paa mig, hvis jeg ikke

ved en eller anden Omstændighed bliver røbet. Jeg har Lyst

engang at see hvad Lykke en anonym Forfatter i Danmark

kan giøre, naar han skriver i det Fag, som nu mest er en

vogue. Christian den 2dens Tid forekommer mig at være den,

der i den sildigere Middelalder bedst er skikket til poetisk Be¬
handling, hverken Lidenskaber eller selsomme Begivenheder

mangle deri.

Jeg var i Forgaars paa Nysøe i Selskab med Søetoft;

han er reent utaalelig, og raisonnerer saa skievt, som muligt.

*) Han var nemlig tillige Bibliotekar ved Akademiet.
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Hans nuværende Mening er, at al Characteertegning bør for¬
svinde af Tragoedien, og at denne bør være lyrisk; istedetfor

altsaa at de største Mestere hidtil troede, at man skulde gaae

ud af sig selv, og optage saameget af det store Verdensliv

som muligt, saa skal Enhver nu være blot subjectiv efter Hr.
Søetofts Mening, og lukke Øinene til for alt det Objective.

Jeg indvendte ham, at hvis Vorherre havde baaren sig saaledes

ad, saa var hverken Jord, Mennesker eller Dyr blevne til, og

at Poesien, der beskiæftiger sig med Livet ogsaa maatte tage dette i

sin Mangfoldighed, samt at der var Meget i Verden, der var

mere værdt, end vor egen lille Person, at de herligste Værker

vare de, hvori det Objective sandest var opfattet ic.; men han

svarede Nei; at tegne Characterer var blot en Sygdom sagde

han. Musikken var den høieste Kunst, af den skulde Digterne

lære. Jeg gad ikke tale med ham, men jeg blev ham dog ei

qvit den hele Aften, og tilsidst kom det ud, at han var meget

forbittret over, at jeg engang havde været i Præstøe, uden at

besøge ham. N. B. jeg var kjørt derind med Wilster, der

skulde tale med en Mand der og jeg var ei engang stegen af

Vognen. Søetoft er og blandt de Mennesker, om hvis Pande

Jupiter har slaaet en Jernring; hans Egensindighed og heftige
Uklarhed maae forvirre ham, og tilintetgiøre hans Talent.

Hils alle Venner i Sorøe.

Din inderlig hengivne 3. C. H.

Onsd. d. 24. Oct. 1832.
S. T.

Hr. Prof. Hiort.

Hvis ingen Hindringer ere i Veien, da vilde jeg gierne

anmode Dig om at staae Fadder til min lille Pige paa Fre¬

dag (Overmorgen). Da Du har været Fadder til begge mine
to andre Børn, saa var det ret smukt af Dig, hvis Du vilde

være det til det Tredie med; alle gode Ting ere jo tre.
Kl. 12 er den Tid vi have bestemt at være i Kirken.

Din hengivne I. C. H.

15*
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d. 1ste Nov. 1832.

Megen Tak for det Tilsendte. Hermed følger Mdskr. f.
Litt. tilbage*). Recensionen behager mig særdeles, uagtet den

langtfra paa alle Steder er til min Fordeel. Den hele Ind¬

deling der kun var det første Forsøg til en physiologisk Række
giver jeg gierne til Priis, naar noget Bedre paa dens Ruiner

kan hæve sig. I Meget er jeg vel ei overbeviist, i Noget
troer jeg Rec. har misforstaaet mig, i andre Ting, selv hvor

han afviger fra den almindelige Mening, er jeg tilbøielig til

at give ham Ret, og det vilde maaskee ei koste os begge meget
ved nogen Eftergivenhed fra hver Side at foreene vore Menin¬

ger. I alle Tilfælde er jeg glad ved at have fundet en Re¬

censent, der elsker Sandheden, der er istand til at trænge til

Bunds i hvad han recenserer, og der ei glemmer Kiernen over

Skallen. Borneert Eensidighed har med Hensyn paa Critiker

over mig saaledes nedslaaet mit Haab, at jeg ordentlig følte

en Glæde over Recensionen, selv hvor vi vare meest uenige.

Jeg underskriver gierne Reinhardts Dom, at Rec. indeholder

lumineuse Ideer, og skal og offentlig med et Par Ord erklære

mig herover. — Oehlenschlägers Opførsel mod Dig er mig

meer end ubegribelig. Hvad har han at være vred for? — I

alle Tilfælde lægger vel Vreden sig snart.

Din tro Ven J. C. H.

P. S. Den hele Recension dreier sig for Resten om et

Par Sider af min Afhandling, og netop om de Punkter jeg

selv ansaae for mest problematiske

D. 22. Nov. 1832.

Kiære Ven. En sørgelig Efterretning om en kiær Søsters

pludselige Død driver mig til Kbhavn. Undskyld, at den korte

*) Se 6. Bind, S. 309—56, hvori en Recensjon af Hauchs Afhand¬
ling: „Kort Oversigt over en Deel rudimentariske Organer, over
deres Bestemmelse i Naturen, samt en systematisk Udviklingsfølge,
der tildeels paa disse kunde bygges.“ (I Blandinger fra Sorøe,
1. Hefte, S. 16—76).
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Tid ei har tilladt mig at tage Afsked fra Dig mundtlig og

tillad mig hermed at giøre det skriftligt. Har Du Noget, som

Du ønsker, at jeg skal sige til Oehlenschläger, saa siig mig det
med Budet. Han er næsten den Eneste, som jeg under mit

korte Ophold i Kbhavn tænker at besøge.
Din hengivne Ven Hauch.

Megen Tak for Laanet af Maanedsskriftet!). Jeg fandt
hvad jeg havde ventet, nemlig Feilene (baade virkelige og fin¬

gerede) med Kiærlighed søgte og med Detail udviklede, For¬

trinene med et Par Ord løselig berørte. Jeg troede, at det

i en Recension, der vilde synes upartisk, var nødvendigt, hvis

Stykkerne ellers, som der siges indeholde store baade Fortrin

og Feil, at fremhæve begge med lige Upartiskhed, men ei at

ile forbi hine for blot ät omtale disse. — For Resten er Re¬

censionen mig temmelig ligegyldig, da jeg ikke troer nogen
Slags Celebritet nødvendig til at være tilfreds.

Din hengivne I. C. Hauch.

(Om Prometheus.)

Min Kone erindrer, at Fru Oehl. en anden Gang har

skrevet: Hiort og Hauch faaer naturligviis et Exemplar frit.
Det er da ganske sikkert en Foræring. — Hvad jeg har læst

endnu behager mig, selv det Philosophiske lader sig for det

meste, som jeg troer, forsvare, flere Ordforklaringer ere her

overraskende ved deres Simpelhed, og, oftere i det mindste, ret

vittige. Enkelte Critiker ere fortreffelige, andre ubetydelige

At Goethe var billig mod det Underordnede, ubillig mod det

Betydelige, kunde Oehl. med Hensyn paa sine Domme om
Tieck og Shakspeare, paa andre Steder, mutatis mutandis

overføre paa sig selv. At betragte Værker som der Gott und

die Bajadere som et Forsvar for uregelmæssige Forbindelser,

*) Udførlig Recension af Bajazet og Tiberius i Mänedsskrift f. Litt.
B. 4, S. 279—98. Af daværende Adjunkt Mag. C. A. Thortsen
i Helsingør.
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synes mig er det samme som at paastaae at Christus forsva¬

rede Ubluhed ved at sige: Den der er reen, kaste den første

Steen. Guddommens Barmhiertighed mod Synderen og det

Herlige, der viser sig igiennem den faldne Menneskenatur er

vel aldrig fremstillet skiønnere end i dette Digt. For Resten

er Critiken over Goethe meget god. — Naar han sætter Scribe

saa lavt, bør han ei saameget hæve Heiberg, thi Scribe er

vel ligesaa god som denne, der dog er Scribes Efterligner.
Jeg har endnu ei læst Alt.

Din hengivne Ven I. C. H.

Husk Christ. den 2dens Historie og Dyveke!

Jeg vil sætte en Dedication foran mit Stykke)), som,

uden Pralerie, dog skal antyde mitForhold til Tieck, og til
Nød kunne tiene istedetfor Fortale, hvis han er saa doven og¬

saa at forsømme at give mig denne om jeg nu for Resten vil

anmode ham om. — Vil Du see denne Dedication igiennem,

og sige mig Din Mening derom.

Din hengivne Ven J. C. H.

P. S. Du veed vel at Lotte gaaer til Theatret og skal
debutere i Figaros Giftermaal?

Efteraar 1833.

Jeg takker Dig meget for det tilsendte Skrift over Goethe*).

Man lærer deraf endnu bedre end før at forstaae, hvorledes

Kiærlighed til det Bestaaende, Agtelse for Orden og Frygt for
Raahed og Lidenskabelighed kunde bringe Goethe paa den Plads,
hvor han stod, og de Liberales Misfornøielse med ham er for¬

saavidt ubillig; om ikke Frygt for at ryste det Bestaaende

igien bragte Goethe til at vise en altfor stor Afsky for ethvert

*) Den tydske Oversættelselse af Maastrichts Belejring, som udkom 1834
hos Brockhaus.

2) Goethe in amtlichen Verhältnissen.Aus den Acten. Von Dr. L.

Vogel. 1834. En Bog, som kunde kaldes Katekismus for mangen
begyndende Embedsmand.
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Forsøg paa at basere hiint paa en værdigere Grundvold, er et

andet Spørgsmaal; at underlægge ham lave Bevæggrunde til

sin Opførsel, som Börne f. Ex. giør, er imidlertid sikkert
ubilligt. Latterlig forekommer mig dog (hvis man tør bruge

sligt Ord om en saa stor Mand) den Orden, der bringer ham

til at holde Bog over hvert Maskeradetog han anordnede; han

var jo dog mere end en Ceremoniemester, og vidste ellers at

skielne det Vigtige fra det Uvigtige.

Din J. C. H.

Den 21. Dec. 1833.

Jeg havde bestandig haabet at kunne have den Fornøielse

mundtlig at tage Afsked med Dig, men i Gaar og i Forgaars
kom der mig saameget i Veien, at det blev mig umuligt. Jeg

sender Dig derfor med disse Linier mit Levvel og min Tak
for det gamle Aar, med de venskabeligste Ønsker for det ny.

Din Commission hos Fru Oehl. skal jeg udrette.
Din hengivneste 3. C. H.

Det giør mig ondt at melde Dig, at Oehlenschläger ikke

har modtaget Din Tydske Læsebog, den ligger hos Boyes, og

skal ved første Leilighed vorde mig tilsendt, og da skal jeg

skikke Dig den. — Jeg frygtede det nok*).

Din hengivne H.

P. S. Min Fortælling*) udvikler sig meget under Ud¬

arbeidelsen, og Meget udfolder sig organisk deraf, som ikke kan

og bør forbigaaes; denne Rigdom anseer jeg som et Tegn paa

*) Vel var Oehl. meget fortørnet over Prometheus=Historien; men jeg
tillader mig alligevel at tro, som den der kjendte hans store Hjerte,
at havde han modtagen a) Bogen, med Tilskriften i, og b) det led¬
sagende Brev pä 1 Gang, sä havde han dog beholdt dem. Men nu

skilte en ængstelig Reflexion i Kjøbenhavn disse to Ting ad, og mit
gode Forsøg pä en ærlig Forsoning glippede — og holdt Oehl. for
stedse skilt fra mig. Det var meget tungt.

*) Guldmageren.
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et godt Stof. — Lotte skal være bedre, jeg bilder mig ind at

hendes Opdragelse paa Jorden endnu ikke er forbi, og at hun

derfor ikke skal eller kan døe. — Jeg er meget forkiølet, vil
Du ikke paatage Dig at undskylde mig i Lærermødet i Dag?

Jeg sender Dig blot Brev, for at Du kan see, at jeg har
giort Alt for at faae Din Bog saa hurtig som muligt, og at

det ei er min Skyld, at den ei alt er her; jeg har skrevet to

Gange derom. — Nu er da det Fyrværkerie udbrændt, der her

i Verden fik Navn efter Charlotte

Din Hauch.

D. 1ste Juni 1834.

Tak for det tilsendte Hefte af Maanedsskr. for Litt.*) Er

det Molbech, der har skrevet denne Recension: Det synes
næsten saa. Hvo det saa er, saa maa det forundre Enhver,

at see hvor formløst den Mand skriver, der omtaler Formen

saa meget. Mange Sætninger have tre til fire Subjecter,

hvert af disse have tre eller to Epitheta, nu komme adskillende

Mellemsætninger o. s. v., saa at Læseren ofte mattes paa
Halvveien, ja hvert Øieblik nødes at læse om igien for at

fatte Meningen, der ofte ikke er al den Umage værd. NB.

hvad er det for et polemisk Digt*), der fremkaldte den Strid,
Rec. omtaler? Den hele Recension kommer saa temmelig

post kestum synes mig, hvilket især ligner Molbech, der først

pleier at fremarbeide sine Meninger et halvt Aar efter at

andre Folk have talt vidt og bredt om Sagen.

Din Ven J. C. H.

) Se 11. Bind, 1834, hvori S. 363—92 omhandledes: „Noveller,
1—3. Bind.“gamle og nye, af Forfatteren til en Hverdagshistorie.

Mærket y kunde ellers understøtte den Mening, ifølge den store
Stivhed, at Forf. var Madvig.

*)er vel Gjengangerbrevene? Men jeg ved det ligesaalidt som jeg
ved, hvad Forf. mener med „sine Debatter“
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D. 28. Juni 1834.

Jeg har fulgt Dit Raad, og tilskrevet Liunge, at jeg var

Forf. til V. Z., samt bedet ham at indrykke det ham tilsendte

Stykke. Men han bliver ved hverken at svare mig eller at

indrykke hvad jeg ønsker. Jeg finder hans Fremgangsmaade

meer end uartig, og tænker derfor at sende ham indlagte Brev
som jeg tilsender Dig, for at Du kan see, om krænket For¬

fatterforfængelighed driver mig forvidt. — Jeg vil desuden

endnu vente til næste Søndag, før jeg afsender Brevet, og see,

om han muligt endnu skulde have i Sinde at giøre sin Frem¬

gangsmaade god igien.

Jeg frygter*) meget, at V. Z. hendøer umærket og ulæst,

jeg har ikke hørt et halvt Ord derom; veed Du Noget om dens

Skiæbne, saa beret mig det2).
Din Ven J. C. H.

P. S. WB. En Dom har jeg dog hørt om hiin Bog,

nemlig at der ei var nok Semicoloner deri.

Det falder mig ind ved at see indlagte Oversættelse, at

Du maaskee kunde bruge den i den Bog*), Du nu har under

tAtrbeide. Finder Du den ikke passende, saa hav den Godhed

at sende den tilbage igien! Den blev forfærdiget til en mu¬

sikalsk Nytaarsgave, som Mac=Dougall vilde udgive; efter

hans Død blev den paa Anmodning afleveret til et offentligt
Blad, hvor den imidlertid altformeget er viet til Lethefloden,

til at det vil huskes, naar Din Bog kommer ud.

Hvis Du ei har anden Brug derfor, vilde jeg igien bede

Dig om „des Knaben Wunderhorn“, som jeg med Hensyn paa

Tonen i enkelte Sange ønskede dog kun paa kort Tid at stu¬

dere. Hav den Godhed at give den til Budet, hvis Du kan.
Din hengivne J. C. H.

*) en naturlig elskværdig Angest.

*) Mit Svar lød: „Geduld, liebe Seele, Geduld !“

*)Gamle og nye Psalmer, udvalgte og lempede efter Tidens Tarv.
3dje forøgede Udg. 1843. Nr. 21.
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Juni 1834.

Hermed følger et Exemplar af V. Z. Mit Navn maatte

opgives for Censor, at den kunde komme ud. Liunge har ikke
fundet for godt at indrykke den Prøve, som jeg tilsendte ham,

heller ikke anmelder han, at han ei vil indrykke den. Jeg

finder hans Fremgangsmaade uartig nok, da han ellers gierne

indrykker de ubetydeligste Bidrag.
Din Ven J. C. H.

Julii 1834.

Jeg har faaet et Brev fra Oehlenschläger)), hvori han

erklærer min Roman (NB. især dens første to Trediedele) for

noget af det Bedste, jeg i mit Liv har skrevet. Især er han
fornøiet med Characteerskildringerne. — Paa samme Tid skriver

han et Par Ord om Amor og Psyche, som forekomme mig

saa gode, at jeg her maa afskrive dem: „Biergene i dette Digt

ere af Chocoladekager, Sneen er pidsket Flødeskum, Blomsterne

malet Sukkerknas.“ Forresten begynder han Recensionen med
de Ord: „Amor og Psyche, det Snavs, o. s. v.“

Vil Du have den Godhed at laane mig 3die Deel af
Don Quixote?

Din J. C. H.

Da jeg i Dag dog sysler med Sligt, tog jeg Claudius's

Sang*) strax for mig, og rettede hiint Vers, saa godt jeg for¬
maaede. Ogsaa det første Vers, der vel var altfor frit over¬

sat, forandrede jeg. I Adskilligt af det Andet har jeg vel for

Resten mere fulgt Meningen end Ordene, ganske ordret kunne

heller ikke slige Sange gaae over i et fremmed Sprog, naar

de skulle beholde det Naive og Lethenaandede, fra hvilket deres
største Tryllekraft kommer. Er der Noget, Du endnu ønskede

forandret, saa siig mig det. Dog tiltroer jeg mig ei at kunne

forbedre stort Mere i det 3die Vers. Originalen kan især her

vanskelig naaes.
Din hengivne I. C. H.

*) netop, ligesom Frygten i det omstäende Brev udtaltes !
*) Se min Psalmesamlings 3. Udg. Nr. 211.
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P. S. Høis Du synes, kunne vi godt forandre „Lue¬

til „Bue“; jeg var selv uvis om, hvilket af disse Ord jeg

skulde bruge.

Den 22. Julii 1834.
Kiæreste Ven !

Hvad min Anonymitet angaaer, da har jeg længe indseet,

at den ikke kunde holde sig; det Vigtigste, hvad jeg kunde naae

derved, har jeg naaet, nemlig at Bogen vandt Opmærksomhed.
Dog beder jeg Dig endnu at gjøre Dit til, at Forfatterens

Navn, i det mindste kun for en Tid endnu, bliver en For¬

modning.

Din Anmeldelse*) takker jeg Dig for, jeg kunde ikke ønske

den bedre. Jeg er og enig med Dig i de Skyggesider Du
finder i V. Z., med Undtagelse af en. Jeg troer nemlig at

Bogens Begyndelse betinger dens Ende, naar Dyvekes Skiæbne,
som den er det Heles Drivhiul, og betragtes som den forbin¬

dende Traad. Mine Beviser ere følgende:

1) I første Afdl. vil Du selv ikke nægte, at hendes Handle¬
maade betinger det Væsentligste.

2) I anden Afdeling siger V. Z. det vel ei med klare

Ord, men dog er det aabenbart, at hvad der trækker ham til

Danmark er Dyveke, skiøndt han ei vil være sig det selv bekiendt.

3) Frastødningen følger paa Tiltrækningen og derfor reiser
han til Brabant, hvor han giør Bekiendtskab med Dronningen

og seer G. Vasas Søster.

4) I 3die Afdl. er atter Fængselet en Følge af Forholdet

til Dyveke; hans Befrielse af Vanskeligheden heraf foraarsages

atter af Omstændigheder, som ei vilde være opstaaede, hvis

han ei havde kiendt Dyveke.

5) I hans Benaadelse spiller atter Dyveke Hovedrollen,

og angiver sig selv som Hovedpersonen i hiint Syn i Enden

af Bogen.

1) Se Krit. Bdr. Lithst. „Afd. Bind 3, S. 185. Først stod den i
Kbhavnsposten for det Ar.
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Saaledes har jeg tænkt mig det Hele, men jeg tilstaaer

at jeg (med Villie) har spundet Traaden fiin og lidet synlig.

Jeg var hos Dig for at tale om dette og mere, men

fandt Dig ei.
Din hengivne C. H.

Eftersommer 1834.

Jeg takker Dig for Dine Anmærkninger, og skal, naar
jeg retoucherer det Hele*), benytte dem; dog forbeholder jeg

mig at tale nærmere med Dig om enkelte Gienstande. Det

undrer mig, at Du efter en saa flygtig Forelæsning saaledes

kan erindre det Hele.
Din Ven J. C. H.

(34.)

Din Anmærkning med Hensyn paa den altforsvage Mo¬
—

tivering i hiin vigtige Scene*), er maaskee desværre ikke

ganske ugrundet, og dog veed jeg aldeles ikke at hiælpe mig
uden ved at skrive Bogen reent om, som jeg ikke kan og vil.

Scenen med M. Sehfeldt kan ikke forlægges paa et andet

Sted, den er altfor stærkt indvævet i det Heles Oeconomie

paa det Sted, den kommer. Jeg veed Intet at lægge til uden

nogle smaa tidligere Bagtalelser fra Victor, som Veronica
kunde istemme, og som Md. Wolfgang selv kunde bidrage til

at bekræfte. Derved kunde en Gnist til Mistanke tidligere

indkastes i Manons Hjerte. Og dog, eet stort Motiv er bedre

end hundrede smaa, siger Jean Paul. I Morgen skal Du faae

mere Mscrpt. Svar mig om mulig snart.
Din hengivne I. C. H.

Eso 34.

Megen Tak for det Manuscript, Du har giennemgaaet

for mig. Du er en dygtig Karl til, naar det gielder, at faae

*) Guldmageren i noget tidligere Skikkelse.

*) i Guldmageren.
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et Arbeide til Ende i en Hast. Du har især viist mig en

stor Tieneste ved at giøre mig opmærksom paa at Vende¬

punktet i Romanen burde bedre motiveres; dette har jeg ogsaa
giort, og det Hele har, som jeg troer, vundet meget derved*).

At Du finder min Fortælling god, er mig inderlig kiært.

At den skal blive saa meget læst som V. Zabern venter jeg

ikke, thi af den har Reitzel alene, efter sine egne Ord, solgt

120 Exempl. i 3 Dage. - Den norske Udigter Wergeland har
fundet paa at sende mig sine Digte, blandt andet har jeg

denne Gang faaet et Skandskrift over Dahl — forlagt af Dahl

selv2) — og over Øhlenschläger og den Gyldendalske Boghand¬

ling i Kiøbenhavn, der, hvor gemeent det er, kan læses og for¬

staaes, og vidner om et Baggesensk Talent i den Retning
Har Du Lyst til at læse det, kan Du faae det.

Din Ven C. H.

I Gaar faldt det mig ikke ind, at der kunde være Noget

i Veien for at jeg overlod Dig hiin Pasquil til Læsesalen.

Men Fruentimmer have ofte i Sligt en Tact, som vi maae

misunde dem; min Kone giorde mig nemlig opmærksom paa,

at det ikke var ganske rigtigt, at en Pasquil over Oehlenschläger,

den være nu saa dum og altsaa saa uskadelig som muligt, ud¬

bredtes fra mit Huus. Mig synes hun har Ret, thi selv om

Ingen aner, hvorfra den først er kommen, saa er der dog
Noget i mit Indre der byder mig at afholde mig derfra. Jeg

er derfor vis paa, at Du ikke misforstaaer mig, fordi jeg, ved
nøiere Betænkning, og i Følge min bedste Overbeviisning,

nødes til at afslaae Dig en saa ubetydelig Tieneste.

Din tro Ven C. H.

(Octbr.)

Jeg indseer vel, at Du, som den, der skal see paa Læse¬

salens Bedste, burde handle, som Du har handlet, men jeg er

*) Herved sigtes især til Manons Stilling i den hele Handling.

*) Sml. Krit. Bdr. Lithst. Afd. Bind 3, S. 221.
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i Følge min Overbeviisning ogsaa nødt til at giøre hvad jeg

har giort. Jeg tænker at brænde Bogen, og vil maaskee ogsaa

ved Leilighed, hvad jeg ellers aldrig vilde have giort, skrive til
Vedkommende, og sige ham alvorligt hvormeget jeg misbilliger

hans Fremfærd. Vil han saa skrive et Skandskrift imod mig,
saa maa han det.

Din Ven C. H.

Mange Tak for det Tilsendte, jeg har læst det med For¬

nøielse, det er baade sindigt, billigt og fleersidigt skrevet, synes
mig. Det glæder mig ogsaa, at Du saa samvittighedsfuldt

undgaaer hvad der kunde saare Ingemann, hvilket, midt i den

billige Roes ham tilkommer, dog ligger saa nær at komme til.
Selv om han ei var saa talentfuld som Heiberg, burde han

dog behandles mildere og skaansommere; thi den ædlere og
renere Villie som Menneske er ogsaa noget, der bør mildne en

human Recensent, saavidt Retfærdighed tillader.

(Novbr.)

Hvad Du har seet er et ikke ualmindeligt Phaenomen.

Kaalorme og andre Sommerfuglelarver forfølges nemlig af
smaa Fluer eller Ichneumoner, der lægge deres Æg i Larvens

Indre, nu kryber Ormen om som en levende Liigkiste for de

sig udviklende Ichneumonslarver, disse leve dog kun for det

første af Fidtnettet i Kaalormen, hvilket ei er dødeligt for
denne, men hvorved den kun smægter hen. Naar nu For¬

vandlingstiden kommer for de smaa Orme, da giennembryde

de deres Pleiemoder paa alle Kanter og dræbe hende, hvorpaa
man seer et Spind udvikle sig, hvoraf tilsidst en 30 smaa

Ichneumons=Fluer komme frem.
Din hengivne Hauch.

Tieck omtaler en Autor, der bestandig vilde have en Neger

ind i sine Comoedier, enten det passede eller ikke. Engang var
det dog aldeles umuligt at faae en Neger ind, da lod han

Væggene betrække med Sort for dog i det mindste at kunne
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see sin kiære Farve. Et Kiærlighedsforhold er Negeren i alle

bemeldte Digters Stykker, de nordiske Guder er det ogsaa.

Din Hauch.

Det er mig kiært, at jeg, af en Art af Forudfølelse om

skrev de Par Linier,den Brug, Wergeland vilde giøre af dem
som jeg ikke uden den eminenteste Uartighed kunde lade være

at sende ham, saaledes, at han kan vise dem, hvor det skal være.

(Imod Slutn. af) 1834.

Molbechs Rec.*) har forbauset mig, thi netop hvad jeg troede

mest poetisk, finder han aldeles forfeilet; dette giælder næsten

overalt. Har han Ret, da maa jeg aldeles mangle Begreb om

Poesie. Mellem os maa der da være Strid paa Liv og Død,
thi den Ene kan ikke aande, naar den Anden lever (at sige: i

aandelig Forstand). Det, Du udpeger, er halvgalt, men ikke

mere, synes mig, end den Paastand at Vilhelm Zabern er

et tørt historisk Compendium — fuldt af Opfindelse, og hvori

der findes formeget Eventyrligt; eller at der mellem Filefieldene

ingen Hækker kan findes; eller at man ikke i fire Dage kan
plante Kaal i en Have, ic. Mod at Dyveke er en reen Copie

protesterer jeg, der findes ikke en eneste Handling, som virkelig
er skeet; det er da alt kun en ved Phantasiens Hielp udført

Oversættelse i en fremmed Sphære, der ogsaa maa modificere

Tænke= og Handlemaade. Jeg giver Dig forresten fuld Raa¬

dighed over min Hemmelighed. Du maa sige til hvem Du vil,

hvem Forfatteren til V. Zabern er, thi jeg holder det selv ikke
—mere hemmeligt.

Jeg læser i denne Tid Schellings Afhandlinger igien.

Hans Afhandling over Friheden har meget glædet mig, men

jeg kan kun lidet rime hans Mening om det Onde her (der

ganske stemmer med Franz Baaders Tale) med chvad der siges

derom i hans Jahrbücher der Medicin. Jeg gad vide, om Schellings

tidligere Mening om Siælen var overeensstemmende med den,

*) Af Hauchs Vilhelm Zabern: Mdskr. f. Litt. 1834, 12 B.
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hans Broder fremsætter i sine „96 Grundsätze zu einer künftigen

Seelenlehre“*); thi denne sidste, synes mig, kommer mere reent

ud med Sproget, end Schelling, i det han ligefrem antager at
der kun er en eneste Urtypus for alle Siæle, der er det eneste

virkelig Existerende, og at alt Individuelt forgaaer. Noget Lig¬

nende siger vel den anden Schelling*), men dunklere.

Din Hauch.

NB. Jeg vil skrive et Stykke mod Molbech, hvori jeg
ikke tænker at skaane ham*).

D. 30. Nov. 1834.

Jeg er ganske enig med Dig om, at Steder som de an¬

førte*) ei bør fremsiges af Drenge i Læreres eller overhovedet

i Voxnes Nærværelse, de bør efter min Mening udelades eller

forandres, og det bør paa samme Tid siges Eleverne, at de

forandres, fordi de ere aldeles upassende. — Jeg indrømmer

og at de betydeligste Naturer mest ville henrives af Aladdin &c.,
men at Sligt kan ei udføres og spilles.

Din hengivne I. C. Hauch.

Oberst Guldberg bragte mig den Efterretning, at Folk i

Kiøbenhavn vare meget vrede paa Molbech og undte ham alle

de Stød, han kunde faae; især har mit Been været ham en

ulykkelig Anstødssted, og hans Benægtelse af et aabenbart Factum

har endnu forværret hans Sag*).

d. 30. Nov. 1834.

Hvad Du i Dit Brev omtaler er i mine Tanker vanskeligt

at afgiøre. Jeg vil her heller ikke giøre videre, end fremsætte

den Synspunkt hvorfra jeg betragter Sagen, uden at ville

1) Se Jahrbücher der Medicin. 1807. B. 2. H. 2. Nr. 25. S. 190—224.
*) Se om dem Begge i Krit. Bdr. Kirk. Afd. S. XXIV.

*) Dette Stykke kom i Kbhvnsposten for 1834; Nr. 211—13.

*) Enhver Læser med en Smule pædagogisk Interesse vil selv kunne
forestille sig tre eller fire „Steder“ af Art som dem, jeg havde fore¬
lagt ham.

*) Sml. alligevel Mynsters Brev af 13. Februar 1835.
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fælde nogen bestemt Dom, da jeg indseer, at Andre, som f. Ex.
Du selv, kunne have andre Meninger, og have meget gode

Grunde derfor. Jeg er overhovedet en altfor varm Ynder af
Holberg, til at jeg med fuldkommen Vished i denne Sag kan

kalde mig upartisk. Hvad det angaaer at hans Stykker spilles

af Børn, da er jeg ikke fuldkommen paa det Rene med mig selv.

Jeg mener overhovedet, at det er et stort Spørgsmaal om

Comediespillen burde tillades i den Alder. Det er sandt at
Børn herved kunne erhverve en vis Lethed og Frihed maaskee

ogsaa Indsigt i at behandle Sprog og Conversation, men lige¬

saa vist er det, at Glimrelyst, Paradevæsen og Forfængelighed,
ja selv Affectation herved paa mange Maader kunne fremelskes;

de lære og let at behiælpe sig med Phraser og Floskler og
Andres Tanker. Men anseer man ikke desmindre Comediespillen

i den Alder for tilladelig, saa er det i mine Tanker et Spørgs¬

maal, om ikke Holberg er ligesaa god som enhver Anden, ja

bedre. For det Første findes hos H— Diærvhed, Naturog

Ligefremhed; Affectation leder han altsaa ikke til; dernæst er

der hos ham, og endog i de Scener der ei ere tvetydige, et

Væld af Lystighed og et comisk Liv, der neppe saaledes findes

hos nogen Anden, ei engang hos Cervantes, Tieck eller Moliére.
Men for det Comiske er vel Øiet i Barndomsalderen mere
aabent end for Alvor, hvad der altsaa her kan usvikles af
æsthetisk Sands, vil maaskee ved disse Stykkers Spil komme

frem. Dette Lystige ligger kun siælden i Plumphederne, de

værste af disse kunde da ligefrem udelades, NB, kun naar der

tales om Børn og Fruentimmer; det andet mener jeg man i

Guds Navn kunde spille, thi Phantasien sættes jo herved ikke i

Bevægelse, det Plumpe er af ingen farlig Slags. Skal der¬

imod H— ikke spilles, men Comedier dog spilles, hvad skal man

da vælge, som, naar Spillet er saa maadeligt, blot er udholdeligt

at see? Hos Holberg trænger den rige comiske Aare sig frem

selv under slette Biergmænds Hænder, thi den er altfor gedigen

til at man kan tage feil deraf, altfor mægtig til ei at sees.

Satirer, som Kiærlighed uden Strømper f. Ex., ville sikker
16
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under slige Omstændigheder lade de Spillende og Tilskuerne kolde.

Hvad skal man endvidere sige om Vaudevillen eller om egentlige

Comoedier? Hvor Fruentimmer skulle fremstilles med Værdighed,
Alvor eller endog erotisk, kunne ei Drenge spille dem. Min Mening

er da: aut Cæsar aut nihil, enten Holberg eller Intet, maaskee

helst det Sidste.

Din tro Ven I. C. H.

Dec. 34.

Tak for det tilsendte Brev*), som jeg jo har al Anled¬

ning til at glæde mig over, men habent sua fata libelli kunne

vi Digtere rigtignok sige. Det gaaer hermed som med en

Vægtskaal, er Udslaget først giort, saa kan den ene Vægtskaal

stige saa høit den anden synke saa dybt det skal være, det er

dog ofte kun en meget lille Overvægt paa en af Siderne, der

giør Udslaget. - Den Mand der taler i hiin Recension, staaer

forresten (hvis jeg ikke dømmer feil, fordi jeg er bestukken af
hans Roes, som jeg ikke vil haabe) langt høiere end den al¬

mindelige Recensentflok. — Tak for sidst.

Din Ven I. C. Hauch.

d. 18de Dec. 1834.

Jeg er temmelig enig med Dig i hvad Du har skreven,

især maa jeg opponere mod, at ethvert Stof er lige poetisk.

Men i det Hele er dog Recensionen*) rask skreven, og hentyder
paa en Mand, der har virkelig Sands for Poesien (i det

mindste for en stor Deel deraf), og det vil Du, som er en af
de Faa, der ogsaa forstaaer sig derpaa, vel indrømme, at denne

Sands kun sielden findes i vore almindelige Critiker, der rette

Digterværker paa samme Maade som en opbragt Skolemester

retter en Stiil, naar det ikke saameget er ham om at giøre at

bevise Feilene, som at udskielde og afprygle Forfatteren.

glad Privatskrivelse.*) En Læsers Mening om V. Zabern, yttret i en
i Brevet en „Rec.“*) Sädan ringe incuria, som at kalde Bedømmelsen

var bleven anden Natur hos den kjære Hauch.
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Min sidste Billet indeholdt, saavidt jeg husker, kun den Yttring
at en ringe Ting ofte er istand til at giøre Udslaget saavel i

offentlige som i private Domme om et Konstværk; Beviset

ligger synes mig i den Forkiærlighed, hvormed ofte et eller andet
Værk optages, uagtet Digteren maa sige sig selv, at Aarsagen

ikke ligger i at han var i en høiere poetisk Stemning, da han

digtede det, end da han sammensatte sine øvrige Digte; derfor

siger jeg endnu: habent sua fata libelli.

Din hengivne C. Hauch.

Den 24de Decemb. 1834.

Mange af Goethes Epigrammer fortiene vist Navn af
mesterlige, Lenierne vilde jeg snarere kalde genialske, eftersom

Formen ikke overalt her er lige fuldendt. — Hvad den Tale

angaaer om de to Digteres Titler, da er det vel en Spøg af

Wilster, som han ikke selv troer paa. Jeg vil ikke nægte, at

jeg sætter Schiller noget høiere end Du, men en Mening*), der
udspringer af Overbeviisning, og har mange Grunde for sig,

bør ikke opgives, fordi Andre ikke ganske ere enige dermed, ellers

beholdt vi tilsidst ingen eneste Mening tilbage.

Din Ven J. C. H.*) Sat sapienti!

Den 10de Jan. 1835.

Der er kommet en Skrivelse ud til Forf. af V. Z. af

Molbech. Skulde Du af en Hændelse see den, saa beder jeg

Dig at sige mig, om det er Umagen værdt at svare derpaa; i

modsat Tilfælde vil jeg aldeles ikke see og læse den, eftersom

den ganske vilde forstyrre den Stemning, hvori jeg ønskede at

blive med Hensyn paa hvad jeg nu skriver.

Mange Lykønskninger sender jeg Dig i det ny Aar.

Din hengivne Ven I. C. Hauch.

seet Heibergs pudsige Annonce af en nyP. S. Har Du

Udgave af Jerusalems Skomager?
16“
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April 1835.

Min Mening om Baggers Bog*) er den samme, som
Din, den frapperede mig saa, at jeg, hvis jeg havde havt Tid

dertil, ufeilbarlig havde recenseret den; ogsaa med Hensyn paa

Lignelserne deler jeg Din Mening, de ere det eneste Konstlede
i Bogen; dog er Heltinden (der lader sig forføre i tre Dage,

og derpaa med Fornemhed seer ned paa sin Omgivning, lige¬

som de vare Dyr af lavere Natur) mig i det mindste i Be¬

gyndelsen fatal. De liderlige Scener ere fortreffelige, ja næsten

altfor gode, thi man maa have været paa Bordeller, for at

skrive saaledes derom. Det var at ønske, at Forfatteren nu og

lærte andre Steder og bedre Selskab at kiende, for at han
kunde øve sit Seerblik derpaa. — Hvis Forfatteren ikke ruinerer

sig paa liderlige Steder, og bliver et Sviin eller et fordrukkent

Genie, da kan der blive en Digter af ham.

Vor lille William har i tre Dage svævet mellem Liv og
—Død, men nu er han Gud være lovet rimeligviis reddet.

Hermed følger den forlangte Attest. Jeg har nu giort de sidste
O

Strøg i min Roman, dog skal den omskrives, ja paa en Maade

dobbelt omskrives, før jeg slipper den. Den bliver to Ark vidt¬
løftigere, end V. Zabern. — Oehl. har sendt mig min Afhand¬

ling i Prometheus udstyret med over 30 svære Trykfeil; for¬

resten har han i Dag skrevet mig et saa elskeligt Brev til, at

jeg ikke blot tilgiver ham, men havde Lyst at omfavne ham for

hans herlige Hiertes Skyld.
Din Ven I. C. H.

Den 31te Mai 1835.

Hermed sender jeg Dig den første Afdeling af Romanen,

jeg takker Dig meget, fordi Du vil læse den igiennem. Et

Par Skrivfeil lagde jeg Mærke til, under Forelæsningen, at

der fandtes deri, hvilke jeg beder om at undskylde. Skulde

det træffe sig at Du i flere Dage ikke kunde læse deri, saa

*) Min Broders Levnet. Se Krit. Bdr. Lithst. Afd. B. 3, S. 188.
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beder jeg om i den Tid at faae den tilbage, da jeg selv hist og
—her har Noget at rette deri.

(I flere Ar var en jævnlig Forespørgsel fra min Side,

og kortere el. længere Svar fra Hauchs, Gjenstand for vore,
ligesom Skytten i Væven, vexlende Sendesedler, f. Ex. an¬
gäende Den Danske Børnevens Indhold. Det gik somme
Dage flere Gange säledes frem og tilbage, og havde en af
os fäet en ny Pige, sä smilte hun undertiden ved Ind¬

trædelsen, inden hun havde lært Metoden. Erindringen herom
har noget eget Behageligt, men tjener langt mindre ved sin
Subjektivitet til at give Situasjonen nogen Farve, end Hauchs
andre Sendelser, hvorfor kun Lidet deraf er medtaget.)

Hvad Ild Luft og Vand angaaer, saa høre de aldeles

under Naturlæren, og egentlig under Chemien. Skulde de be¬
handles i en naturbeskrivende Bog, saa maatte de værmest staae

under den mineralogiske Deel, dog kun under Form af Laane¬

sætninger fra en beslægtet Videnskab. Da Ild dog i Grun¬

den er en bestandig fortsat electrisk Gnist, eller snarere Phae¬

nomenet af de kæmpende Naturkræfter, Vand ikke Andet, end

Phaenomenet af Naturkræfternes Udvikling efter at Kampen er

forbi og Ligevægt er indtraadt, saa ere disse to Legemer

snarere at betragte som Punkter i den samme Udviklings=Række,

end som totalt forskiellige.

(Andre Explr. — Tak for det Tilsendte, der forekommer mig
sä klart og vel skrevet, at selv en i Theologien Uindviet, som jeg,
med Sikkerhed kan fælde den Dom, at Du i det Mindste har Ret

i Hovedqvæstionen. Jeg er nysgierrig efter at høre hans Svar

— Jeg var ikke hiemme, da Din Billet kom, derfor kunde jeg

ikke svare før. Mig synes, at Forandringen ikke blot gaaer an,
men er meget passende, saa at Sangen endog har vundet derved.
Jeg veed aldeles ikke noget Bedre at sætte istedenfor.

o. s. v., o. s. v.)

Din hengivne I. C. H.

(1835.)

Tak for Din Umage med Mscriptet. Enkelte Forandrin¬

. Ex. den at udslette Theodors Motiver til at kalde Jø¬
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den et Dyr af en uædel Race, har jeg alt betænkt at giøre,

men kun ei endnu tilføiet i Mscriptet. Lignende Ting, som
vi alt have omtalt, vil Du endnu finde uforandrede i med¬

følgende Ark, men det skal Du ikke bryde Dig om; de skulle

nok blive forandrede.

Titelen er jeg meget i Forlegenhed med. „Indgangen til

det skiulte Pallads“ klinger mig for mystisk, „Scener fra det

forbigangne Aarhundrede“ er for almindeligt, „Guldmageren“

udtrykker ikke hvad det skal, og kan lede vild med Hensyn paa

Bogens Hovedidee, men denne Titel er simpel og tillokkende
for Læseren. — Jeg havde endnu tænkt paa Titelen: „Lykkens

Hiul“ men det klinger saa pedantisk. „Dichtung und Wahr¬

heit“ havde jeg Lyst til at sætte, forstaaer sig paa Dansk, hvis
ikke Goethe havde brugt det, og hvis det ikke passede paa al

Poesie. Jeg har aldrig været saa forlegen for en Titel, som

denne Gang, netop fordi jeg har villet omfatte flere Sider af

—Livet. Kan Du sige mig en, skal Du have Tak.

Din hengivne Ven 3. C. H.

P. S. Som Forsvar for Titelen „Guldmageren“, hvilken
jeg dog endnu er meest tilbøielig til at vælge, maa jeg endnu

anføre, at hans Konst vel ikke falder sammen med Digtets

Idee, men at han og hans Konst dog er den Grundvold,

hvorpaa Digtet er bygget. — Jeg sender Dig hermed den Titel

jeg havde valgt, tilligemed Fortalen, hvorefter vi kunne tale
nøiere om Sagen.

(Octb.)

Hvad siger Du om P. Møllers Stykke? Mig synes, at
det er langt bedre end det foregaaende fra samme Haand*).

Oehlenschlägers Erklæring er for Wilster en haard*) Nød at
knække*). I det Hele har Møller dog vist Uret, men han

*) Poul Møller (Kbhpost. 1835, Nr. 159.) havde angrebet en Recen¬
„Noglesjon af Wilster over (Halvbroderen) Christian Winthers

Digte“ (smsteds), hvilket Angreb han sä atter forsvarede i Nr. 177.
— *) 7*) Smsteds, S. 707.
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har Geniet og Kraften paa sin Side. Jeg frygter virkelig for,

at Wilster, hvis Heiberg (som jeg fra Begyndelsen ikke har be¬

tvivlet) ogsaa falder over ham, vil betale det med sin Sundhed.

Din J. C. H.

118 35.

— Til Digte vil jeg neppe regne hverken de gnomiske Digte

eller Fabelen eller overhovedet noget Digt, hvor Individuali¬

teten viger til Side for et Begreb, der ved et Exempel skal
giøres indlysende.

Din H.

Januar 1836.

Jeg er i nogen Forlegenhed med Hensyn paa Biskop Fogt¬

mann, som jeg denne Gang, mod min Sædvane, ei kan sende

et Exemplar af min Bog, da Reitzel har sendt mig to Exempl.

mindre, end Trier ved slige Leiligheder pleier. Troer Du ikke,

at F. er for fornuftig til at tage mig det ilde op, at jeg ikke
skikker ham Bogen? At kiøbe den til ham er mig virkelig

for dyrt.

Der er i min Bog p. 196 en betydelig Trykfeil, nemlig

uundværlig istedenfor uvurderlig. Sligt er neppe til at und¬

gaae, naar man kun faaer een Correctur selv.

Sibbern forekommer mig i sit Forhold til Poesien hos

os (den nysudkomne mener jeg især) ligesom salig Don Quixote

med Hensyn paa sin Dulcinea. Han er ellers en Mand, der

nok kan tale fornuftig, saa at Alle, der hører ham, beundrer

det, han kan handle kraftig og med Opoffrelse, han gløder af

Begeistring — men hans Dulcinea er et Taagebillede, som han

paa mange ziirlige Veie og Sidestier, som en vandrende Rid¬

der eller, om Du hellere vil, som en Peripatetiker, forfølger,

og som han bilder sig ind at være særdeles deilig, uagtet hun
ikke engang har den Egenskab, som dog ingen Skiønhed ganske

bør foragte, at existere.
Din Ven J. C. H.
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Megen Tak for medfølgende Bøger om Polen. — Jeg

tænker at giøre den sidste polske Historie til Vehikel for en For¬
tælling, som jeg vel kan begynde men vanskelig udføre i Vinter.

Det er mig derfor vigtigt at læse Spaziers tre Bind over den

polske Revolution; jeg kom ikke til at læse dem, da de vare

hos mig, eftersom Scharling den Gang bad mig om at over¬

lade dem til ham. Skulde Du have dem hiemme, vilde jeg

derfor bede Dig om at laane mig dem igien

Din Ven J. C. H.

Den 19. Marts 1836.

Tak for Gutzkows Appellation, man seer deraf, at han er

i Knibe, men, som mig synes, ikke at han er en god Prokurator.
Das junge Deutschland, trods de Stænk af Talent, det har

at byde over, er mig i Hiertet imod; jeg tager hver af de

Bøger der have sin Oprindelse fra denne Kilde, i Haanden
med Modbydelighed, og takker derfor Gud for at vi!) ei have

faaet Welly die Zweiflerinn, som jeg vilde ansee det som en

sand Ulykke at skulle læse. — Theodor Mundt forekommer mig

at være en flau Person, men derfor er det rimeligt nok, at han

vil giøre stor Lykke, hvor han faaer Lov at skrive. Indbildske
ere de, som om de skulde være fødte i Kiøbenhavn og høre til

det Heibergske Parti. Disse Mennesker gaae foran Tiden,

ligesom Avnerne foran Kornet,de flyve saa langt, netop fordi
de ere saa lette

Jeg har faaet et Brev fra Fogtmann, der har, som Ud¬

trykket for en sindig og dog i Sandhed poetisk Naturs Me¬

ning, været mig kiært at modtage.

Din Ven J. C. H.

Jeg skriver paa Guldmagerens Historie, der bliver 3 trykte

Ark stor, om ikke meer. Flere Tillæg i Sidstningen af Bogen

ville desuden indtage to Ark. Deraf følger, at jeg maa dele

den i to Dele (nemlig i den tydske Udgave).

*) o: i den tydske Læseforening, jeg havde indrettet.
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D. 24de Marts 1836.

Din Mening om Guldmagerens Slutning deler ogsaa jeg;
for nogenledes at raade Bod paa hvad der mangler, har jeg

skrevet to Capitler til i Slutningen, hvori blandt Andet fore¬
kommer en Scene, der, om ikke ganske, dog nogenledes opfylder

den Fordring, Du giør, med Hensyn paa de Fristelser, Theo¬

dor bør gaae igiennem ved Hoffet. — Et andet Capitel handler

om et Forsøg af Isak paa at bortstiæle Tincturen; dette har

Isaks Characteer ligesom tvunget mig til. Alt dette vil ind¬

tage omtrent to trykte Ark. At lægge mere til i Slutningen

drister jeg mig ikke til, da det er en mislig Sag at flikke paa

et Værk, efterat det er færdigt, og da en nogenledes accelereret

Gang i Slutningen efter mine Tanker er tilraadelig i ethver

Digt. —Desuden skriver jeg paa Guldmagerens egen Historie,
denne vil blive 4 Ark lang om ikke længere, kun de 3 Ark ere

færdige. — Dette vil blive en Hoveddeel af Bogen, og uden

Tvivl den vanskeligste. Alt Dette skal følge i den tydske Over¬

sættelse, der bliver i to Dele. Det skal og indflettes i det

danske Exemplar, hvor det da kan ligge og vente paa en ny

Udgave, maaskee til efter min Død.*) Guldmagerens Historie

maa tildeels blive philosophisk=mystisk, den passer derfor bedre

for Tydskland end for Danmark. Naar Alt er færdigt, skal

jeg sende Dig det til Giennemsyn, og vil da ogsaa bede Dig

om efter Dit gode Løfte at laane mig et tydsk Lexicon. — Tak

for Din gode Hensigt at ville skrive et Par Ord om Bogen;

jeg maa staae mig slet med alle vore Journalister (Liunge in¬

clusive), eftersom de aldrig værdige at omtale mine Poesier med
et Ord, da de dog spilde saamange dumme Anmeldelser paa alt

Andet, hvad der udkommer. *) kom dog 1837 i „Tvende Digtninger.“

Jeg har faaet et Brev fra Ørsted der er over al For¬

ventning rosende med Hensyn paa Guldmageren; dette er mig
vigtigt ogsaa med Hensyn paa det chemisk=videnskabelige Stand¬

punkt; dog ønskede han, at en Deel af den Kraft, der anvendes
i Danmark paa poetiske Productioner, maatte finde et Afløb i

videnskabelige Værker, da han troer, at vi trænge mere til de
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svare, at Ingen efter Godtbefin¬sidste)). Herpaa kan jeg kun
dende kan forvandle sig fra Digter til videnskabelig Skribent.

Din hengivne 3. C. H.

27. Marts 1836.

Til Ørsted skriver jeg neppe hine Ord2), men jeg mener

dog at de kunde skrives. Alt hvad man kan fordre af mig som

Lærer i et videnskabeligt Fag er, at jeg skal forstaae Faget,

og kunne foredrage de bekiendte Sandheder deri, men paa ingen

Maade den Ideefylde eller høiere Combinationsevne med Hen¬

syn paa Videnskaben der characteriserer den egentlige videnskabe¬

lige Skribent. Mangfoldige maadelige Skrifter af flittige

Videnskabsmænd tale for min Mening, thi de vise at Skri¬

benttalent paa ingen Maade altid er forbunden med videnska¬

belig Dygtighed, ja ikke engang med Talent til at docere fra

Cathederet.

Din J. C. H.

den 30 Marts 1836.

Tak for Tilsendelsen af Recensionen*), hvilken jeg ikke

kunde ønske mig fordeelagtigere. Jeg gad nok vide, hvem der

har skrevet den. Wilster kan det ei være, om ei af anden

Grund, saa fordi Recensenten paastaaer, at man nu er træt af

lyriske Digte; heller ikke kunde Wilster skrive uden Vittigheder,

*) Det var Ørsteds og Fleres stäende Sorg, at Hauch, som de mente
var en Frafalden i Naturvidenskaberne. Jeg mener, at, ligesom
Hauch tog juridisk Attestats af skjøn sønlig Lydighed, säledes stude¬
rede han Physik ic. af sand Lyst, medens hans poetiske Konstdrift tri¬
vedes rigtigt i Omgang med Oehl., men antog først Skikkelse pä
hans sexärige Rejse. Endnu i Nizza flængede han kapitalt i Fiskene,
og søgte i Neapel at popularisere eller rektifisere sin Doktordisputat¬
ses Ideer. Poesie var og blev Mandens Kjærlighed. Hamadryaden,
om Konstværk uheldigt, var hans 2det Digterlivs Huskud, när

man vil mindes om et af Jakob Badens sære Ord, og bør holdes i Ære.
*) Geniale, men vel stærke, Ord, som faldt fra ham om Skribentens Kald

og Frihed. Hauchs frie Udvikling er just et interessant Exempel pä,
hvor rigtig Tanken med Sorø Akademi var, när ikke Danmarks
demokratiske Skjæbne havde villet noget andet.

*) nemlig af Guldmageren, i D. L. Tid. 1836, Nr. 7.
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ligesaalidet kunde han ubetinget rose Hverdagshistorierne og

Blichers Noveller, som han i Grunden hader. Poul Møller

skulde være nærmere dertil, dog vilde han rimeligviis for Hei¬
bergs Skyld neppe bevise mig en slig Ære. Sandsynligviis

er det en yngre Person, men hvem det saa er, kan jeg være
vel fornøiet dermed.

Dit Stykke i Kiøbenhavnsposten*) maa jeg — uagtet selv

interesseret for den modsatte Mening — dog indrømme Sand¬

heden af. Det er godt og sindigt skrevet. Skulde jeg svare

derpaa, da vilde jeg tilstaae Dig Alt, men komme med en Ex¬

ception paa Juristernes Viis. Jeg vilde nemlig gaae ud fra

den Sætning, at vore ædleste Qvinder naae ligesaa stor en

Dannelse, som vi, ved Hielp*) af de nyere Sprog alene. Altsaa

maatte disse kunne lægges til Grund for en almindelig Dannelse,

hermed kunde en Underviisning i Naturvidenskaberne, som For¬

beredelse, godt forbindes, dette gav da en Art af Realskole,

hvori jeg, hvis den blev oprettet i det mindste vilde sende min

Søn, og Mange tænke som jeg.

Din hengivne 3. C. H.

+. 36.

Jeg haaber, at Du vil tillade mig at forespørge:

Hvad hedder Gienvei paa Tydsk?

Hvad hedder Gienbo?

sprang om etHan Hiørne kan det gives ved: Er sprang um die
Ecke herum ?

—Troer Du at Harro Harrings Værk over Polen kan faaes

herind i Landet, og kan Du sige mig Titelen derpaa ?
Din Ven I. C. H.

P. S. Hvem havde det Indfald, at jeg skulde skrive Can¬

taten *)2 Jeg har aldrig læst nogen Cantate, der duede noget,

og er af alle mindst i Stand til at skrive den.

*) Imod Stænderforslaget om de Højere Realskoler. Kbh.=P. 1836,
Nr. 78.

*) 22

*) ved en pätænkt hundredärig Reformasjonsfest.
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Mai 1836.

Jeg takker Dig overordentlig for Din fortrolige Med¬

delelse, som jeg skal holde saa strængt hemmelig, som det er et

Menneske muligt. Det glæder mig meget at vide, at Du er

Forfatteren*); jeg anseer hiint Brev for noget af det Bedste

ja maaskee det allerbedste, der i lang Tid er skrevet i noget

offentligt Blad. Hvad mener Du ellers med de to Breve?

Det var jo kun om eet, vi talte. Siig mig det ved Leilighed.
Rimeligviis beroer min Uvished paa en Forglemmelse af

mig, da jeg næsten stedse overseer Titlerne paa hvad jeg læser

i offentlige Blade. — Endnu engang Tak for Din Meddelelse.
Din tro hengivne Ven C. H.

(2) 1836.

Megen Tak for de tilsendte Anmærkninger, som jeg alt

har benyttet: Med Hensyn paa den Linie, som Du ønsker

forandret. „Hat sein Geschwätz von Weibern euch bethört“
beder jeg Dig at sige mig, hvordan man rigtigst skulde over¬

sætte de Ord paa Tydsk: „Har hans Snak om Qvinder daa¬
ret Jer2“ Dernæst ønskede jeg at vide, om man kan bruge

Verbet „hinabgehen“ istedenfor „untergehen“ om Solens Ned¬

gang.

Jeg troer, at Poul Møller har forløbet sig imod W— og

det paa flere Maader. 1) Det Vers som han vil forsvare

om det Pompestempel, Winther paastaaes at have i Halsen,

lader sig neppe retfærdiggiøre; 2) ligeledes er den hele Sam¬

tale mellem Cavalleren og Damen paa Spadseretouren neppe

Andet end et Lapseri, hvad saa Møller siger; 3) har Wilster,

naar man ikke tæller men veier Grundene, jo roest de bedre

af Winthers Digte særdeles meget; 4) burde Møller ikke saa

aabenbar lægge sin Bitterhed for Dagen, som han giør, idet

han paastaaer at Recensenten er ligesom en gammel Mand,

der vil tvinge sig til at sige moersomme Ting, uden at have

Evne dertil; thi da han ved andre Tegn lægger for Dagen,

*) Til Breve fra Provindserne i Heibergs flyvende Post.
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at han kiender Recensenten, bliver dette næsten et hadefuldt

personligt Angreb, der, da det har Hensyn til W.'s Svaghed i
legemlig Henseende, neppe giør Møller Ære. Imidlertid er

der vel og Feil paa den anden Side. Uagtet W.s Reeension

er meget god, er dog den ængstelige Bestræbelse, efter at sige i

det mindste to Vittigheder paa hver Side, vist ikke at billige,

og reiser sig ei af Interesse for Sagen, men af Lyst til at

glimre. W— har vel og altfor ængsteligt frygtet for at stille

forskiellige Billeder nærved hverandre, og vil neppe kunne for¬
svare denne Post mod Møllers Angreb, og jo mere han maa¬

skee vil bestræbe sig herfor, desmere vil han komme tilkort.

Det er og et uheldigt Udtryk, at man om smukke Vers ikke
kan sige Andet, end at de ere smukke.

Jeg vil for Resten aldeles ikke begiere nogen større Roes

for det Bedste, jeg har skrevet, end den, der paa enkelte Steder

tildeles Winther i hiin Recension, og at hans Hensigt ikke er

hadefuld, vil Rec. let kunne bevise.

Oehl.'s Socrates er i mange Henseender god, dog troer jeg

at Aristophanes's Forhold neppe lader sig ganske forsvare.

Din hengivne I. C. H.

d. 16de Mai 1836.

Med Undtagelse af Begyndelsen kiendte jeg ogsaa det

første Brev, men i den lange Tid havde det, der giorde meest

Indtryk paa mig, f. Ex. Beviserne for enkelte Forfatteres ube¬

stemte og sophistiske Maade at skrive paa*), den moersomme
Fremstilling af de fulde Vælgere ac., amalgameret sig med det

andet Brev, saa at det i min Erindring udgiorde eet Heelt.

Ogsaa i dette, nemlig det første Brev, finder jeg meget Godt

og Fortræffeligt; Du har for Resten giort Alt for at blive
ukiendt i det mindste af dem, der kiende Dig nærmere, ved f. Ex.

at erklære Schiller for Din Livdigter, og ved saa flittig at

citere ham; det er især en Omstændighed, der maatte føre Dine

*) Sml. Heibergs Ord i Brevet af 24. Okt. 1835.
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nærmeste Venner vild, thi han er ikke Din Livdigter, det vide vi

vist. Hvorledes staaer Du Dig med Heiberg? Kiender han sin

kraftige Medarbeider eller ei? Ved Dette og Mere, der vedkommer

Dine egne Forhold, giør Du Dig ret en Spøg af at mystificere

Læseren. Det er altsaa Dig, der har givet Flyveposten sin Anseelse

paa ny; thi de andre Stykker deri havde ei formaaet det. Tak for

Din venlige Spøg med mig og den Roes, Du ved vore Navnes

konstige Forbyttelse giver mig. Wilster, der nu engang er en

født Tilhænger af Heiberg (deri giver jeg Lütken Ret), og der

kun ved Tilfælde er kastet ud fra sin ham af Naturen anviste

Bane, troer fuldt og fast, at Heiberg selv har lavet alle de gode

Indfald i begge Stykker, og har længe levet af at udpille disse

Vittigheder deraf, og bære dem omkring til sine Bekiendte.

Han vilde giøre store Øine, hvis han vidste, at det var Dig,

der saaledes havde forsørget ham med sin aandelige Føde; jeg

maa ogsaa selv tilstaae, at Du saa vel veed at forene en

høiere Grundighed og Samvittighedsfuldhed med den Heibergske

Flankering, at Enhver, der læser hine Breve, maa sige, deres

Plads er i Flyveposten og ingen andre Steder, uagtet de ere

grundigere, end hvad der ellers staaer i hiint Blad. Det glæ¬

der mig at have opdaget nye Talenter hos Dig; at Du er et
af vore bedste Hoveder har jeg aldrig betvivlet, derpaa har Du

ogsaa i disse Breve givet Publicum de stærkeste Beviser.
Din tro hengivne Ven

J. C. Hanch.

P. S. At forbytte vore Navne*) har Du nok lært af Fru

Oehlenschläger; naar hun (som i denne Tid) er vred paa Dig,

saa veed jeg, at det bekommer mit Navn ilde.

26. Juni 1836.

Det interesserer mig, at Du skal læse den Indvending
imod Grundfactum i Guldmageren, der findes i vedlagte Brev.

Skulde jeg svare derpaa, vilde jeg sige, 1) om man ogsaa til¬

*) Dette sigter til en List af mig i Brevene, hvorved jeg søgte at skjule
mit Forfatterskab.



(I. C. Hauch.) 255

staaer Indvendingens Rigtighed, saa mener jeg dog, at dette

Sujet enten maatte opgives eller tages saaledes, thi at tage

Guldmageriet som et Bedrageri var i den alvorlige Poesie

utilfredsstillende og upoetisk; fortiener altsaa (som de Fleste

dog vel ville tilstaae mig) Sujettet at behandles, saa maa og

den Betingelse, under hvilken det Hele ene kan vinde sin Be¬
tydning, optages med i Behandlingen, selv om det kunde inde¬

holde noget Stødende. — 2) Indvendingen er ei ubetinget

anvendelig, thi uagtet den Konst at giøre Guld ei er opfundet,

vil ingen philosophisk Chemicus negte Muligheden ja selv

Rimeligheden af, at den engang kan opfindes; saameget mere

da man i vore Dage alt har opdaget Opløsningen og Sam¬

mensætningen af et af de alcalinske Metaller; det vilde da kun

være en historisk men ei en philosophisk Urigtighed, hvorpaa

det Hele var baseret. — Har jeg Ret eller ei?

Din Ven 3. C. H.
P. S. Jeg maa erindre Dig om Dit Løfte, engang at

høre Guldmagerens Historie, thi nu skal den snart til Kiøbenhavn.

Torsdag d. 18. August 1836.

Du har Ret i hvad Du har skrevet om Wergeland; hans

Værk er virkelig et genialsk Product seet paa Vrangen; det er

det Bedste, hvad derom kan siges. Tilgiv, at jeg beholder
Lessing endnu. Oehlenschlæger har skrevet et Stykke, der inde¬

holder baade gode og mindre gode Ting. Han har imod

mig, at jeg har en for ringe Stoffylde, jeg derimod mener, at

han opdynger mere Stof, end Digtets Eenhed kan taale. Der¬

for skeer ogsaa Meget pludselig og uden Motiv, for Læseren er

forberedt, hvorved selv gode Opfindelser spildes. Fru Oehlen¬

schlæger reiste i Morges. Din Ven C. Hanch.

1836.

Mynster talede vel med mig om Realskoler og yttrede

tillige sin Misbilligelse over Liunges Blad; han yttrede det

Ønske, at der herfra Sorøe kunde udgives et Blad, hvorved

alle Øieblikkets Udsvævelser modarbeidedes, hvilket han dog selv
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indsaae var et pium desiderium. Han omtalte dog Dig som
den Mand, der her bedst kunde lægge Haand paa et sligt

Værk, men var misfornøiet med sine Venner i Sorøe, at de

vedbleve at give Bidrag til et saa slet Blad som Kiøbenhavns¬
posten. Han var og misfornøiet med den Maade, hvorpaa

Ussing og andre gaae frem, i det de lade de vigtigste Invec¬

tiver ubesvarede og ignorerede, indtil Publicum glemmer dem.
Dette er Alt hvad jeg af hiin Samtale erindrer, der kan

interessere Dig. Hermed Tiberius! Undskyld, at jeg ei sva¬
rede før.

Din Ven Hauch.

Jeg er meget enig med Dig i Hovedsagen i Din Afhand¬

ling 9: jeg troer ogsaa, at de philosophiske og philologiske Studier i
Studenteraarene, hvorved Sands for Videnskaberne og Evne

til selv at arbeide sig frem deri, skulde vindes, behandles
mindre rigtigt, thi enten taber Studenten denne Tid, eller

han tager det Hele som et Pensum i Skolen, faaer Sort paa

Hvidt for hvad Professoren siger, og lærer det som en Lexe

med alt det Øvrige, uden at ane hvad det egentlig skal hielpe ham

til; ja er Professoren selv en videnskabelig Haandværker, saa
veed jeg ikke engang hvad Studenten skal giøre andet. Derfor

har ogsaa ofte de tydske Studenter, der besøge Forelæsninger

uden at ængstes af en forestaaende Examen, i det Væsentlige

meget fornd for vore, uagtet de ikke saaledes ere præparerede

paa de respective Professorers specielle Spørgsmaal. Her

falder en af Wilsters Anecdoter mig ind, hvorefter en jydsk

Manuducteur*) svarede, naar man gik ham for nær paa Klingen:

*) Jens Brix.Ja, videre gaaer Jeres Peter Erasmus ik'.

Forresten ønskede jeg endnu en Udvidelse i hvad Du siger
om Foredraget (i den mellemste Periode) fra Lærerens Side.

I det mindste vover jeg selv saavel i Theorien som i Praxis
at stræbe videre frem; jeg søger nemlig ikke blot at foredrage

Resultaterne, samt Maaden, hvorpaa Videnskaben er kommen

til disse, men ogsaa Maaden, hvorpaa den rimeligviis vil frem¬
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skride; jeg søger at spænde Tilhørernes Siæle paa hvad der

end er at vente, og derved især at vække Videnskabeligheden hos

dem, og at give dem i Anelsen som et Heelt, hvad i Realiteten

kun er et Brudstykke; derved troer jeg at man vel kan vække

Begeistring og Iver hos dem, der ere modtagelige derfor. Jeg

er derfor uenig med Lütken, naar han fordrer (mundtlig har

han i det mindste ofte fordret det), at man blot skal foredrage

det Visseste i Videnskaben, man skal ogsaa (mener jeg) fore¬

drage Uvisheder o: Videnskabernes Haab og Fremtid, saavidt

dette er muligt uden at forvirre sig i luftige Hypotheser; især

maa man nøie lære Tilhørerne at skielne imellem det Afgiorte

og det blot Rimelige, giør man det, da kan selv en poetis

Dristighed undertiden vel tiene til at hæve og oplive det aca¬

demiske Foredrag. Steffens Methode (der for Resten sikkert

ikke er fri for Feil, og hvori Analogierne altfor dristigt og

løst anvendes) er et Beviis for hvor vækkende et sligt Foredrag

er. — I alle Tilfælde er den blotte gode Skolemand aldeles

ikke skabt til academisk Docent, deri er jeg enig med Dig; den

Professor, der kieder opvakte Tilhørere, er en slet Professor,

det troer jeg ganske vist
Din Ven 3. C. H.

(Novbr.)

Hav den Godhed at læse medfølgende Sange, som jeg skal
bruge til et større Værk, og siig mig, om de have nogen Liig¬

hed med de gamle simple Sange, som man undertiden hører i

Folkets Mund, og som derfor frem for andre kunne fortiene

Navn af nationale.
Din hengivne C. H.

Ssau 36.

Megen Tak for Dine Bemærkninger, hvis Rigtighed jeg

for største Delen erkiender. Den ene Sang er nu indsendt,

og kan for denne Gang ikke forandres. Dog skal i det mindste

det sidste Vers deri med Tiden blive bedre. Denne Sang

kan imidlertid paa det Sted, den skal staae, gives mere som et

poetisk Udtryk for en Enkelt, end som en egentlig Folkesang.
17
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Den anden Sang maa derimod nødvendig, efter sin Be¬

stemmelse, have Præget af en Folkevise, og jeg kan ikke slippe

den før. Her følger derfor en total Omarbeidelse, hvori kun

de to Vers, Du har billiget, ere beholdte, de andre ere nye,

og Sangen er saaledes bleven en ganske anden.
Siig mig endelig Din Mening derom !

Maaskee kan det sidste Vers udelades, da Alt i Grunden

er antydet i det foregaaende Vers; der maatte da i foregaaende

Linie sættes: „Den Rose“ istedenfor „De Roser“

Din Ven J. C. H.

1836.

Denne Recension*) er i mange Maader udmærket, og

vidner om en stor Indsigt. Jeg har kun følgende derimod at
indvende: 1) at det er urigtigt mere at holde sig til Skygge¬

end til Lyssiderne i et Værk; lad ogsaa være at Lyssiderne
fordi de og forekomme i andre Værker, ogsaa i andre Recen¬

sioner ere blevne roste. Dette er et af de meget skieve Prin¬

ciper, der følges i Maanedsskriftet, og hvoraf Følgen bliver, at
dets bedste Recensioner i Eftertidens Øine ville see ubillige ud.

2) Troer jeg, at Recensenten giør Socrates's Characteer Uret;
trods alle Smaapletter deri er den sikkert en heldig Omplant¬

ning fra den philosophiske til den poetiske Jordbund. 3) Med

Hensyn paa Aristophanes er jeg derimod endnu strængere end Re¬
censenten. Enten har jeg reent seet feil (og det kan formedelst

min ringe Kundskab i denne Sag vel være), eller ogsaa var

Aristophanes en ivrig Tilhænger af den forsvundne Tid; det

var hans fulde Alvor at virke for det historisk Ærværdige, for

det Bestaaende. Han ønskede, trods alle de Streger, hans
bukkefodede Muse spillede ham, at den gamle Religiøsitet, den

gamle Eenfoldighed i Meninger skulde bestaae. Men nu saae
han klart og skarpt, at Socrates undergravede disse, han hadede

ham derfor, som en rettroende Catholik hader en Reformator.

*) Rec. af Oehl.s Sokrates i Mdskr. for Litt. XVI Bind, S. 383— 419.
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Han ansaae virkelig Socrates for en Sophist, for en Guds¬

fornegter, thi Socrates vilde, at Tiden skulde gaae frem, Ari¬

stophanes at den skulde gaae tilbage, det var altsaa den gamle

og den ny Tids Kamp, for hvilken Aristophanes og Socrates

vare de værdigste Repræsentantere. Hvorledes skulde nu Amor
kunne slaae en Bro over det svælgende Dyb, der var imellem

dem2 Slige Mænd maae for at staae i deres Værdighed tænkes

over Kiærlighedsaarene; en Kiærlighedshistorie er her at ansee
for et Børneværk. Derimod kunde Aristophanes fortræffeligen

have staaet som en Repræsentant for de Bedste af Modpartiet;
og det, der kunde siges herfor, kunde saaledes være bleven os

begribeligt. At Aristophanes i sin Iver gik forvidt, det er i

sin Orden, og han giver jo virkelig i Skyerne det Raad at
brænde Socrates's Huus; at skille sig af med Reformatorer

paa denne Maade, er saaledes i det mindste en ældgammel
Tanke. At nu en saadan Mand skulde elske Socrates's Dat¬

ter, var ligesaa urimeligt, som at lade Cardinal Timenes (forud¬

sat, at han som Geistlig havde kunnet gifte sig) frie til Morten
Luthers Datter.

For Resten anseer jeg Recensionen for noget af det Bedste

i den Art, vi have seet i den senere Tid. —

Rec. over Bredsdorff*) giør mig ondt, hvor det gaaer an,

skulde man ikke straffe to Gange, at belønne to Gange, det

er en anden Sag. Vidste Recensenterne hvor bittre Timer de

mange Gange, ved at skjære dybere end de have nødig, foraar¬

sage en stakkels Forfatter, da gik de vel, hvor det lod sig giøre,

lemfældigere tilværks. Jeg mener ikke dermed, at de ikke efter

Overbeviisning skulle sige deres Mening, men jeg mener, at de

skulle giøre Operationen saa kort og lidet smertefuld, som deres

Samvittighed tillader dem. I Bredsdorffs Huus vil denne

Recension bringe Ulykke og Fortvivlelse.

Megen Tak for Dine venskabelige Anmærkninger, de ere

vigtige og skulle blive benyttede.
Din Ven C. H.

*) 1. c. S. 443, af hans soranske Program. 174
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Ved nøiere Eftertanke er det falden mig ind, at Du selv

maaskee er Forfatter til Rec. over Socrates, i det mindste

kiender jeg Ingen her i Landet, som jeg tiltroer Indsigt nok i

Poesiens inderste Væsen, for at kunne skrive en slig Recension,
uden Dig.

Skulde imidlertid Madvig have skrevet den, da maa jeg

giøre ham Afbigt*), thi da har han et langt høiere aandeligt
Overblik, end jeg havde tiltroet ham. Hvad der giør hans

Forfatterskab her usandsynligt, er den fri, af Fordom ikke læn¬

ger hildede Maade, hvorpaa han taler om de frygtsomme Form¬

tilbedere, og den sande Agtelse og Erkiendelse, hvormed han

omtaler den store Digters Fortienester, samt den Humanitet,
hvormed han behandler ham, selv naar han har noget Ube¬

hageligt at sige ham.
Din Ven J. C. H.

Mig synes, at Du godt, saaledes som Sagerne staae, kan

skrive til W— hvert Ord, der staaer i Dit Brev, og at han
ei bør tage Dig dette ilde op. Om han, der er en irritabel

og empfindtlig (tilgiv dette udanske Ord) Natur ikke vil støde

sig over et eller andet Udtryk, er en anden Sag; dog kunde

dette vel kun finde Sted med Hensyn paa de sidste Linier af

Dit Brev, og jeg synes ikke, at det er værdt at tage denne

Mulighed i Betragtning. Tak for Brevvexlingen mellem

Goethe og Schiller, den interesserer mig meget.
Din hengivne Ven I. C. H.

(Novbr.)

Poul Møller har ikke skrevet Rec. over Socrates, hvilket

han i et Brev til sin Søster bevidner, der paa ægte Qvinde¬

maneer har villet drage ham til Regnskab med Hensyn paa

Rec. over Bredsdorff, som hun mener, at han for godt Svo¬

gerskabs Skyld skulde have hindret. — Bliv ikke vred, fordi

1) Behøvedes forsävidt ikke; thi Forf. var den geniale Prof. Olsen,
senest Rektor i Viborg, bengang Overlærer i Helsingør.
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jeg beder Dig om endnu engang at laane mig Wunderhorn af

Arnim og Brentano, jeg behøver ofte at mindes om den sande
Folketone i denne Tid.

Ssaa 36.

Hvad siger Du om Capt. Baggesen, der har foresat sig

at bryde en Landse med Enhver, der ikke vil tilstaae, at hans

Fader var saa reen som Solen? Han kan saalænge vedblive at

skrige paa Beviser for hvad der længst er beviist, at man endelig

nødes til at opfriske nogle af de gamle Historier; jeg har et

lille Udvalg til denne Brug liggende, men haaber dog ei for

det første at behøve at giøre Brug deraf; thi hans Skrigen

imod de Modstandere, der aldeles ikke endnu have værdiget at

bryde nogen Landse med ham, kan man lee ad. Jeg gad bare
vide, om det Menneske har læst et eneste af de antibaggesenske

Stridsskrifter, man skulde næsten ikke troe det.

Din Ven C. H.

19. Dec. 1836.

I det Digt, der har til Overskrift „Forskiellig At¬

traae“ staaer 2 Vers, hvori jeg beder Dig at rette et Par

Trykfeil, Versenes Indhold er følgende:

Han.

Hver Gang mit Blik sig svinged ud fra Landet,

Da ønsked jeg at heise hviden Seil,

Og skrive Kampens røde Skrift i Vandet,

Der min Bedrift fordobled i sit Speil.

Hun.

Hver Gang mit Blik sig svinged ud fra Landet,

Da ønsked jeg, han stod paa nære Kyst,

Mens ubemærkt jeg stirred ned i Vandet,

Der suger ind hans Billed i sit Bryst.
Heri bør„suger“ rettes til. „suged“, „svinged“ bør i begge
Vers rettes til „svinger“.
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Læg Mærke til det Digt med Overskrift„Stedbørnene“,

og til det store Digt om „Hellig Olaf“.

Din Ven Hauch.

Sla2 36.

Tak for Efterretningen om Waages tilkommende Udnæv¬

nelse til Director. Saa er endelig den lange Uvished endt !

Men hvad kan man vente sig af ham: Thi at han er en
brav Mand er ganske godt, men endnu langtfra nok; der er

mange brave Mænd, der ikke due til at være Directorer hos os.*)

— Præsterne giøre Lykke i denne Tid, sandsynligviis fordi

man stoler mere paa deres loyale Tænkemaade, end paa Ju¬

—risternes.

Det er noget forbandet Sludder, der staaer om mig i

Kjøbenhavnsposten. Troer den Æsel, at jeg selv er forelsket,

fordi jeg har digtet en Sang, som jeg har i Sinde at lægge

en fremmed Person i Munden i en Comedie? Skal Poesien

saaledes neddrages i Virkelighedens Land, da maatte Fanden

være Digter.

Din Ven J. C. H.

*) Sml. Kbhavnspost. 1837; Nr. 20, S. 80.
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Sorøe d. 7de Febr. 1828.

Jeg har tegnet mig som Deeltager i Krypto=Clubben*)
fordi jeg ikke troer, at man bør sætte sig i Opposition til

Philisterne, naar man kan have Fred og Venskab med dem for

en ubetydelig Tribut. Forresten har jeg ikke i Sinde at

komme i disse Forsamlinger uden en enkelt Gang som Til¬

skuer. Dette ansaae jeg mig forpligtet til at melde Dem, og
jeg ønsker, at De vil meddele Hauch og Lütken det ved Lei¬

lighed.

Deres hengivne

N. Fogtmann.
Jeg troer nemlig, at vi burde handle eens eller overeens¬

stemmende i den Henseende.

Kjøbenhavn d. 23. Aug. 1828.
Kjære Ven !

Naar jeg kommer til Sorøe, skal jeg fortælle Dem noget

om min Reise til Norge. I Dag skriver jeg blot for at bede
Dem, at De vil have den Godhed ved min Opvarterske at

sende Bud til Rasmus Ledevogter i Lynge, og lade ham sige,

at han skal møde med en Vogn paa Tiirsdag (den 26de August)
præcise Kl. 3⅓ om Eftermiddagen paa Kongens Nytorv Nr.

1 (0: Hötel du Nord), for at kjøre mig til Sorøe. Jeg vil

nemlig ligge Natten over i Roeskilde. Til min Opvarterske

*) Der foresloges nemlig en Fredagsaften=Klub for Sorø mandlige Ind¬
vänere. Fogtmann havde Ret, men fä kortspillende Lærere trädte
alligevel kuns ind.
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bedes desuden sagt, at jeg haaber at være i Sorøe paa Ons¬

dag inden Middag, d. e. inden Kl. 2 Eftermiddag, hvorefter

hun haver sig at rette. Nu stoler jeg paa, at bemeldte Ras¬
mus faaer dette Bud og at han henter mig. Jeg skal da,

som sagt, enten Onsdag eller Torsdag=Aften fortælle Dem

min Reises Udfald og bringe Dem adskillige Hilsener. Nu

har jeg ikke Tid til at skrive meer. Formodentlig bringer jeg

Dem ogsaa den lille Linde=Friedenreich“). Lev vel og hils

Deres Kone venskabeligst fra Deres hengivne

N. Fogtmann.

(Forord. F—s Trofasthed i Karakteren viste sig bl. mg. A.
ogsä deri, at han lod sit Venskab gä over pä Vennens Nærmeste.
Som Prøve meddeles derfor dette blandt hans Papirer fore¬
fundne Brev fra min Broder Niels, død som Sognepræsti

Tømmerup ved Kallundborg i 1842. Sml. S. 22 i Anmærk¬

ningen.

Præstkjær d. 7. Febr. 1830.

Kjære Doctor Fogtmann.*)

Deres Høiærværdigheds Skrivelse af 26. f. M. overraskede og glædede
mig, som i mere end 2de Maaneder ikke har hørt fra Nogen, men været

som beleiret af Vinteren, og i den Tid oftere tænkt paa at skrive D. H.
til og takke Dem, fordi De glædede mig og min Hustru med et Besøg,

og siden sendte mig de vakkre Tragoedier, af hvilke jeg især ynder Tiber,
fordi den ligner saa ganske det Malerie, Tacitus har udkastet. Deres

Brev betog mig ogsaa en Frygt, som min monosyllabiske Conversation
let kunde vække, og som Deres hurtige Afreise syntes at bekræfte, at De
kjedede Dem hos os. Deres Løfte om Gjentagelse af Besøget er mig

dobbelt kjært, da det kommer fra en Mand, der i sin Lærebog vil, at
Sandhedspligten skal være uindskrænket (altsaa ogsaa af Høflighed).

Hvad De skriver om Menings= og Lære=Frihed, vilde jeg ønske var

alle academiske Læreres hjertelige Overbeviisning; men, naar Præsterne
have aflagt en Eed, kan Man ei heller fortænke dem i, at de gjerne vil

hævde den. En Fremadskriden kan vel gjøre Forandringer nødvendige;
men gid Man hellere vilde vise, at symbolum Quicunque og Art. 2. og

*) en Søn af en Fætter til mig, hvis Opdragelse jeg arbejdede pä.
*) Dengang endnu Lektor i Sorø.
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9. af Confess. August. ikke længer fortjene at fremhæves, og altsaa

heller kunne henligge ubenyttede, end med umild Haand ved Kongebud,
Synode eller Disputats faae dem forandrede. Ved dette maatte mange

redelige Præster hindres i deres Virksomhed, og de nye Bestemmelser fik

aldrig de gamles Vægt. Jeg anseer det for let for enhver Præst at be¬

virke et Oprør, dersom der i Symbolerne skal forandres det Mindste,

men høist vanskeligt at bringe Minoriteten i Menigheden til at bifalde

endog den hensigtsmæssigste Forandring. Vi ville søge Guds Rige, og
vi vide, at det er ikke af denne Verden; men nogen Forfatning maa dog

dette Rige have, som den Enkelte ei kan forandre; nogle Kampmærker

maae der dog være, hvorefter de Stridsmænd, som stille Skulder til

Skulder, kunne rette sig og kjende hinanden. Men hvor sørgeligt er det,
at hvad der skulde være Foreningsbaand mellem Brødre, der søge og
forfægte det Samme, stundom blir formulæ discordiæ; dog Misbrugen

hæver ikke Nødvendigheden. De veed, at Præsterne aldrig opvarte med
Andet end Fortællinger om deres Fattiglemmer, Skolevisitatser o. s. v.;

dette Exempel tillader De mig vel at følge, og derfor meddele Dem en
Historie, der har stadfæstet for mig, at ligesom Man tidt forundres over

at træffe Sandheder erkjendte i Oldtiden, hvor Man mindst venter dem,
saaledes træffer Man hos sine Samtidige Vildfarelser, hvilke Man for¬

længst troede hendøde. — En for sin Legemsstyrke bekjendt Mand i
Naboesognet Feuling bliver syg, troer sig forhexet af en Mand i mit
Sogn, som ansees for Troldkarl, angriber denne og forslaaer ham saa¬

ledes, at en Deel af hans Blod blev drukket af Jorden (hvorved Man

skal kunne befrie sig fra en Troldkarls Indvirkning). Vidner fattedes,
den Forslaaede laae længe syg; men kom sig endelig uden hos Mennesker
at kunne faae Erstatning. Guds Raad ere vel, som Claudius siger, et

tillukket Værelse, hvor Menneskene see gjennem Nøglehullet, og med
megen Selvtilfredshed afgive deres videtux; men her var en Guds

Finger, en Commentair over Esaiæ 55; 8, 9. Nogen Tid efter kommer

Maleficanten til Mølle, uforsigtigen stiller han sig paa et farligt Sted

ved en Lem til at falde ned, Mølleren i mit Sogn, der ikke ventede

Nogen der, havde taget en Teglsteen ud, og lagt sin Bøsse an efter
nogle Spurve; denne, som havde været ladet længe, gaaer af i Utide, og

et Skud gaaer igjennem Laaret paa Forbryderen. Uden at ahne, hvad
der har saaret ham, troer han sig rammet fra Helvede, og styrter søn¬

derknust til Jorden. - Det er et gandske eget Syn at skue Een, som
før kun stolede paa sin Legemsstyrke, denne berøvet, og derfor aldeles

ydmyget. Sagen truede med Proces; men Eiler og jeg (de nærmeste
Fredsdommere her paa Heden) stiftede et Forlig ved at erindre begge
Parter om, hvad de skyldte Gud og hinanden. To Præster ved en Syge¬
seng, hver førende sit Sognebarns Sag, sluttende et billigt Forlig paa
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Troe og Love, uden eet skrevet Bogstav bevirkende en hjertelig Udsoning,

lode mig erkjende, hvor langt behageligere en antagen Voldgiftsmands end
en beskikket Dommers Kald maa være.

At Lindberg er frikjendt, glæder mig for Sagens Skyld og for hans

egen; i denne min gamle Sidecammerad har jeg stedse høiagtet Ærlig¬
hed, Selvopoffrelse og en Flid, der ikke skyer de meest herculiske Anstræn¬

gelser. Skade, at han efter sin Fader har arvet Oppositionssyge, som

bringer Mange til at miskjende hans ædle Hjerte. —Vi fulgtes ad

gjennem øverste Classe; men Skjebnen, som lod Eiler og mig blive

sammen, kaldte Lindberg til en høiere Scene, hvor han har høstet megen
Roes, men ogsaa drukket megen Galde. Allerede tidligen tog hans

djerve Characteer den Retning, som den til hans sidste Aandedræt vil
følge. Som Skolediscipel havde han indrettet et Læseselskab blandt sine

Meddisciple, skrevet en Forfatning, en vidtløftig Lovbog, bestemt haarde
Straffe, og indsat næsten lige saa mange Embedsmænd, som der var

Medlemmer i Selskabet*) Rector Thorup, som vilde kjende Bøgerne,
der circulerede, gik ind Selskabet, forfaldt i Bøde og yttrede sin Util¬

fredshed derover; men Lindberg paastod med en ualmindelig Frimodighed,
at Thorup, hvem Ingen af hans Disciple har staaet saa nær som De

(derfor kan D. H. maaskee ikke tilfulde vurdere hans Dristighed), skulde

betale den ham af Tribunens Viator (Læseselskabet havde nemlig lutter
romerske Indretninger og Navne) dicterede Mulct af 4 Skilling. Jeg

og en anden Discipel gik aldrig ind i hiint Selskab, uden at Lindberg
tog os det fortrydeligt op. —

Jeg kaldte mig beleiret, og jeg er det; tænk Dem et stort Værelse
opfyldt med 24 Rugbrød, som hos en Bager, Bordene besatte med

Melkebøtter, som i en Melkekjelder, imellem Brød og Melk latinske og
græske Autores, mellem Øl og Flesk, Tiendebøger og Prædikener en

Præst, hans Pensionairer, Kone og Børn, kort Alt, hvad der ikke skal
fordærves af Kulde sammenstuvet i eet Værelse, som dog sjælden er gandske

varmt. — Nu kan vi ikke tænke paa at frede Krattet om Tirs¬

lund Steen, snet ræ Xeoelovæ venc. Jeg har altid anseet det for
Tjenestefolks Lykke, at de vare stærkere end Herskabet, min Huusholdning

har overbeviist mig om det Modsatte; mere udsatte for Kulde og slettere
paaklædte blive de snarere syge; af mine 8 Tjenestefolk have de 7 været

syge paa een Gang, og deriblandt det hele qvindelige Personale; men
hvad ere slige Sorger mod det, Almuen lider? To fattige Børn have
af Mangel paa Brændsel og Klæder ligget i Sengen siden 14 Dage før
Juul; Mangel paa Brændsel er almindelig; Møllerne kunne ikke male

*) f. Ex. Prætor, Tribun, Qvæstor, o. lign. P. H.
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for Iis, og megen Jammer vil spørges, naar et gunstigere Veir tillader

Folk at høre Fremmedes Elendighed.

I denne Vinter har jeg læst Napoleons Levnet af W. S., Slaget
ved W. inclusive; men synes ikke, at Beretningen om dette Slag stemmer

med hvad samme Forfatter beretter om dette Slag i Paul's Breve
Niemeyer's Deportationsreise, af hvilken 2den Deel primler af historiske

Feil, bragte mig til at tage fat paa hans Characteristik, men hvor dybt
staaer ei hans Skildring af Pauli Characteer under Hugs. Neander's

Kirkehistorie har glædet mig meget; Man troer selv at kunne være

Dommer over en Tidsalder, ved at høre dens Repræsentanter tale; men

et Spørgsmaal bliver det dog altid, om hver af de citerede Personlig¬
heder fortjener at være Repræsentant, og om Autor har været heldig

nok til just at vælge Hovedsteder, som i Korthed udtale deres Over¬
beviisning. Forskjellen paa Essener og Therapeuter, at Abgarus er et
Værdighedsnavn, at legio kulminea virkelig har existeret under M. A.,

og meget Andet var mig nyt.

Vil De takke Peder for hans Recension over Grev Essex, der har
glædet mig og mange Flere, og vakt det Ønske, at han oftere vilde be¬

træde den historiske Vei. I Maanedsskriftet har jeg troet at gjenkjende
Deres Høiærværdighed i de første Recensioner over Busk og Muus.

Tak for Deres skjønne Tale over Malling, som jeg idag har faaet.

Nu har jeg for længe misbrugt Deres Taalmodighed, og vil slutte
med de kjærligste Hilsener til min Broder, hans Hustru og Deres Høi¬

værærdighed
fra

Deres med Høiagtelse hengivne

N. S. Hort.

Kjøbenhavn d. 11de Sept. 1830.
Kjære Ven !

Hidtil har jeg intet foretaget mig, undtagen det, at jeg

har søgt at orientere og acclimatisere mig her i Hovedstaden.

Jeg har derfor ikke heller noget at fortælle; men jeg har noget

at bede Dem om. Scharling skal nemlig have Bolig i Bog¬

trykkergaarden*), hvor han agter at flytte ind midt i October.

*) Kaldtes ogsä Lilies Gärd efter en tidligere Bogtrykker deri. Det er den,
som støder op til Klosterporten. Det forrige Akademi havde nemlig
flere ukloge luxuriøse Indretninger. Fra Akademiet af 1822—49 ud¬
gik en stor Mængde, og det værdifulde, Skrifter uden at det havde
sit Trykkeri. Her havde F—, hvem Sch— fulgte, haft Embedsbolig.
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Nu maa altsaa Herr Harder til den Tid flytte ned i mine

forrige Værelser, da Directionen udtrykkelig har erklæret Over¬
eenskomsten mellem ham og mig for gjældende ikkun for min

Tid. Da denne nu er forbi, er ogsaa hiin Overeenskomst

hævet. Det gjør mig ondt, at Harder ikke kan beholde de

Værelser, som han har; og da jeg i en vis Henseende ved

min Ligegyldighed eller Tjenstagtighed har foranlediget, at han

nu maa flytte fra de Værelser som han ellers skulde have

flyttet fra for et Aar siden, eller som han ellers ikke havde

faaet til Beboelse: saa ønsker jeg desto mere denne Sag bragt

i Rigtighed. Og jeg stoler paa, at De anvender Deres bona
ofkicia og al Deres Svada for at berolige Harder og for at

bringe Sagen i Rigtighed. Scharling, som jeg har bero¬

liget med dette Haab, har bedet mig at hilse Dem meget

fra sig. Han har desuden Hilsener til Dem fra Nietham¬

mers*) og flere.

Man mener, at Cand. Kolthoff, som har faaet Udmærkelse

ved alle Examina, og som er en født Tydsker, bliver Adjunct

i Sorøe. Hans Fader maatte udvandre fra Hamborg, fordi

han havde været et Slags Maire under Grev Hogendorp eller

en anden af de franske Generaler.

Jeg har med stor Fornøielse læst Lütkens Anmeldelse af

Schmidt=Phiseldecks Bog*), og jeg anseer samme for at være

et langt betydeligere Skrift end Bogen selv. Siden jeg kom

herind, har jeg intet hørt om Lütkens Ansættelse ved Universitetet.

Derimod tales der endnu om P. Møller.

Jeg beder Dem at hilse Deres Kone og mine forrige
Colleger venskabeligst

fra Deres hengivne M. F.
E. Sk.

Bynyt melder jeg ikke, fordi

det staaer i Aviserne; men Bynyt

*) Oberstudienrath Niethammers Familie i München.
*) Sml. ovenfor S. 61 i Anmærkningen.
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fra Sorøe staaer ikke i Aviserne,

hvorfor jeg beder, at De vil melde
mig sligt, forsaavidt det kan inter¬

essere mig.

Kbh. d. 18de Sept. 1830.

Kjære Ven !

Min Ulyst til at skrive Breve bliver bestandig stærkere

derfor maa De ikke ofte vente Brev fra mig. Men dette

Brev maa jeg dog skrive som Svar paa et Spørgsmaal i

Deres Skrivelse af 12te d. M.

De spørger nemlig, om De maa bestemme Prisen paa
alle Ting, som skulle sælges. Herpaa svarer jeg, at jeg over¬

lader Dem at bestemme Prisen eller at lade mine Efterladen¬

skaber sælge ved en Auction, dersom en saadan holdes med det

første enten i Sorøe eller i Nærheden. Eet af mine Borde

ønsker jeg mig dog forbeholdt til videre.

Saameget er egentlig mit Brev. Det øvrige er et Tillæg.
Scharling ønskede gjerne, at Hr. Harder kunde blive

boende, naar Directionen vilde anvise ham en anden Leilighed.
Jeg veed ikke, hvorledes Sagerne staae. Men det var maaskee

bedst, at Harder protesterede, dog i al Submission, imod

Flytningen.

Kolthoff skal være en Person, som ikke alene har udmær¬

kede Kundskaber, men ogsaa en saare agtværdig Tænkemaade.
Det vil derfor uden Tvivl være en Vinding for Sorøe Acade¬

mies Skole at faae ham til Adjunct. Han forstaaer vistnok

det danske Sprog lige saa godt som en Indfødt; thi han har

været i Kbhvn. i 14 eller 15 Aar, og var kun ganske ung, da

han kom her.

Oehlenschlægers nye Lystspil*) har ikke fundet Bifald.

Kjøbenhavnsposten, et ubetydeligt, uselvstændigt Blad, har om¬

talt dets Modtagelse for fordeelagtigt. Forf. har været meget

*) Trillingbrødrene fra Damask.
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misfornøiet med sit Stykkes Skjebne, og har forandret en
Deel deri. Det skal have hjulpet noget. Jeg for min Deel

synes ikke meget om Stykket, dog er det ganske moersomt at

læse; men det er neppe for Theatret. Der har jeg endnu

ikke været.

Der var et Par Aftener nogen Tumult, som især syntes

rettet imod Jøderne. Men Politiet har faaet det dæmpet med
Lempe og i Stilhed. Kun Pøbel og Gadedrenge toge Deel i

Tumulten. Alle retskafne Folk vare meget derimod, og derfor

var der ingen Fare. Man seer at denne Lyst til Opløb og

Tumult er smittende, endogsaa der, hvor man ingen Grund

har til Misfornøielse. Men det er ikke forunderligt i en

Stad som Kbhavn, hvor det primler af Dagdrivere, som ikke

kunne faae bedre Moro end Tumult og Ødelæggelse.

Af Posgaru er der nu udkommet en ny Novelle, Ger¬

manos. Jeg har ikke læst den endnu. Ingen her i Kbhavn har

endnu læst „die Liebesgeschichten“ Dersom De nu har brugt

mit Exemplar, udbeder jeg mig det tilsendt, helst gjennem den
Gyldendalske Boglade. Jeg husker nemlig ikke, om jeg for¬

ærede Dem det. I dette Tilfælde udbeder jeg mig samme

tillaans.

At P. Møller kommer herned, omtales næsten som af¬

gjort. — Sibbern synes meget godt om Lütkens Program;

men der er i disse Tider kun Faa, som bekymre sig om, hvad

han synes. — Han har paataget sig at recensere Mynster's

Psychologie, som er et ypperligt lille Skrift, hvilket De ikke
maa undlade at læse.

Deres hengivne N. F.

E. Sk. Mynster har skrevet en Indledning til Dogma¬

tiken, eller en Bestemmelse af Begrebet Dogmatik, hvilken han

vil lade trykke i Ulmann og Umbreits Studien n. Kritiken.
Den er nok for en Deel stilet imod Schleiermacher's Send¬

schreiben til Prof. Lücke. Lev vel og hils mine Venner og

Bekjendtere !
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Kjøbenhavn d. 25de Septbr. 1830.

Kjære Ven !

—Scharling er eller har formodentlig været i Sorøe

i disse Dage. Henrichsen kommer nok først efter Efteraars¬

Examens Slutning i Helsingøer.

Man siger, at Rudelbach skal være saa forhadt i

Glauchau, at han er misfornøiet med at blive der, og skal
fønske at komme derfra *).

Det har overrasket mig, at erfare, at Prof. Dr. Heng¬
stenberg i Berlin er en ung Mand paa 26 Aar. Han troer

imidlertid, at han er gammel nok til at correxe alle andre

Theologer. Naar jeg betænker, hvor ubesindig og iilsindet jeg

var, da jeg var 26 Aar gammel, kan jeg ikke andet end ynke
en Mand, som i den Alder træder ukaldet op som andres

Tugtemester.

Deres hengivne N. F.

Kbhavn. d. 5. Oct. 1830.

Kjære Ven !

Jeg har meget travlt med Examen Artium, da jeg paa

faa Dage maa gjennemlæse og bedømme 360 Udarbeidelser,

af hvilke nogle ere paa 8 Qvartsider. Jeg skal nemlig ogsaa
censurere dansk Stiil — dog maa jeg skrive disse faa Linier.

Examen Artium er den værste Tid for en Pro¬
fessor her ved Universitetet. Man er overlæsset og maa være

misfornøiet, fordi man maa ile altfor meget. Da Etatsr.

Werlauff er bleven syg, skal Prof. I Møller examinere Halv¬
parten i Historie og Geographie. Derfor skal Clausen og jeg

examinere hver Halvparten i Religion. Lev vel!

Deres hengivne N. F.

*)Som bekjendt nedlagde Rudelbach sit Embede d.1. Sept. 1845,
opnäede, ved Christian den VIII.'s Interesse, senere at blive

Privatdocent ved Universitetet, og ansattes tilsidstsom Sognepræst i
Slagelse i 1848.

18
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E. Sk.

IMorgen skal jeg samles til Censur med Etatsraad

Engelstoft og Prof. Oehlenschlæger; thi vi tre censurere den

danske Stiil.

Kjøbenhavn d. 12. Octbr. 1830.

Kjære Ven !

— —Hvorledes det er gaaet Kortrigth)) i det Hele,

veed jeg endnu ikke. Men jeg veed nok, at han fik N. C. for
latinsk Stiil*). Han meente eller ventede, at han skulde faae

Laud, for samme. Derimod saae jeg strax, at han ikke kunde

faae mere end Haud.; men jeg kan heller ikke sige, at den var
for god til N. C. I det Hele taget er han for tilbøielig til

at være tilfreds med sig selv. Men denne Selvtilfredshed
har vistnok faaet et Knæk ved hiint N. C., hvilket maaskee kan

være til Gavn for hans personlige Characteer, endskjøndt det

ventelig vil nedsætte hans Examenscharacteer til Haud. iII.

Men denne Hovedcharacteer mener jeg dog, at han skulde være
—

paa.sikker

Angaaende det, som De melder om —s Familie, har jeg

intet andet at sige end det gamle Ordsprog: Naar Skarn

kommer til Ære, saa veed det ikke, hvor det vil være

At Tauber ikke er bleven forbedret eller forandret ved

Badekurer og Reiser, har ikke forundret mig.sine

Henrichsen er dog vel nu kommen til Sorøe. Han be¬

søgte mig for nogle Dage siden. Han er uden Tvivl en grundig

Philolog, som man med Fornøielse og Nytte kan tale med.

Han synes at have en alvorlig Interesse for Ungdommens

videnskabelige og moralske Dannelse.

Han fortalte mig, at Prof. Meisling nylig har skrevet til

*) En ung Engellænder fra Portorico, som i mit Hus forberedtes, og
sä af mig dimitteredes til Kbhavns Universitet. Hans Navn var
formodentlig i Vestindien omgjort fra Cartwright, en Vognmager.

2) Fogtmann selv havde i Sorø i et par Ar givet ham Under¬
visning deri.
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Universitets=Directionen, hvad han for 4 Aar siden sagde til

mig, at han var en knækket Lilie.

Jeg har examineret 3 Gange ved Examen Artium, men

har endnu 4 Gange tilbage. Den ene Gang maatte jeg af

11 give de 5 N. O. Det var Privatister. Kortright kommer jeg
ikke til at examinere, hvilket er mig kjært. Derimod exami¬

nerede jeg Frølund, som jeg gav Laud, præ cet. Han har
ogsaa faaet N. C. for latinsk Stiil. Men forresten har han

staaet sig meget godt. Han havde i lat. St. iblandt andet

begaaet den forunderlige Feil, at han havde oversat For¬
glemmelse ved lethum, hvilket han har forvexlet med det

græske 178n. Maaskee De ved Leilighed vil fortælle Prof.
Estrup*) dette og hilse ham venskabeligst fra mig.

Deres hengivne N. F.

(Til Forstäelse af flere karakteristiske Yttringer i de nærmest
følgende Breve indrykkes her 2 Breve fra Direktor Estrup.
Jeg har holdt alle disse Enkeltheders Meddelelse for en streng

Pligt imod Borgersamfundet, imod Sandhedskjærligheden, og imod
Historien, til vore daværende Smäkjøbsteders Skildring, og Frem¬
stillingen af den alm. menneskelige Sværtedrifts store Udbredthed.)

I.
Sorøe d. 14. Oct. 1830.

S. T.

Hr. Prof. Dr. Hjort.

Jeg har ikke været saa heldig at træffe Dem hjemme i Dag og

fører derfor Pennen i et for mig og for Dem og for alle, som holde

af Fogtmann, ubehageligt Anliggende. Min Skriver*) fortæller mig i
Dag, at Gartner —s Tjenestepige nævner for al Verden Fogtmann som

Fader til det Barn, hvormed hun er frugtsommelig. Enten er hun en
Løgnerske og bør tiltales derfor, eller hun er det ikke, og udlægger hun

F— som Barnefader i sin Tid og beediger det, da er ikke blot hans

gode Navn forspildt, men ogsaa hans Embede. Det er aabenbart, at
F— bør underrettes om Sagen, for at han i ethvert Tilfælde kan tage

*) Estrup havde nemlig i flere Ar tagen sig alvorligt af Frølund (den
nuværende bekjendte Politikus), da han, en Søn af Væveren i Sorø,
fra Gartnerdreng Sorø Ak.'s Have først gik til Jonstrup Semi¬
narium og senere togArtium og blev teol. Kandidat.

*) Den Side 74 nævnte Svigersøn af Biblioteksbuddet.

181
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sine Forholdsregler, og, hvis han er skyldig, som jeg ikke troer, bringe

det derhen, at Pigen bortfjernes herfra og udlægger en anden Barnefader*).
Jeg er ikke intim nok med F— til at skrive til ham derom; paa den

Post, paa hvilken jeg staaer, og i de Forbindelser med Directionen, som
jeg har, vilde maaskee et Brev fra mig i den Anledning gravere F—

for meget. Jeg troede, at De bedre kunde lade Deres Advarsler ind¬
flyde i Deres Correspondance, fordi De allerede corresponderer med F—,

er mere privat Person end jeg i Sagen, og levede paa en fortroeligere
Fod med ham herude, end jeg. Skriv endnu i Dag, hvis De billiger,
hvad jeg her har yttret. Vale.

t. t.
H. Estrup.

II.

Tak for Meddelelsen fra Fogtmann. Jeg troer saa vel om ham og

er ham saa hengiven, at jeg efter denne Erklæring aldeles ingen Liid
fæster til Rygtet, og fortryder, at jeg et Øieblik har fæstet Liid dertil.

Hvorledes skulde Fogtmann i et Brev til en Fortrolig yttre sig saaledes,
han ikke var reen ?naar

Om Overladelsen af Academiets Locale til Concertselskabet
heller ingen Resolution i Dagl Men jeg mener dog, at det øpe rati
kan benyttes indtil videre. Jeg har anbefalet Ansøgningen, men dog

gjort opmærksom paa nogle Betænkeligheder, som jeg forhen har havt
mod disse Øvelser. Dixi et liberavi animam meam. Jeg skal vise

Dem min Indstilling ved Leilighed.

Fire nye Professorer ved Universitetet: P. Møller —med 1200 Rd.;

Nathan David — med 800 Rd; — Eschricht og Møhl. Jeg har faaet

den kongelige Resolution, at Kielsen, Hauch, Bredsdorff og Voigt*) faae
med Agerd.=Institutet paa Mørup at bestille, og erholde 100 Rd. for

hvert Cursus af Forelæsninger for disse rustici. Disse ere Hoved¬
nyhederne med Posten i Dag. God Morgen! Deres hengivne

H. E.

Hermed følger endnu et Hefte af Geogr. Ephemeriden, som jeg ikke
troer De har havt.

Kbhv. d. 16. Oct. 1830.

Kjære Ven!

Tak for Deres Brev af 14de d. M. Jeg erkjender med

Taknemmelighed Deres og mine øvrige Venners Omsorg for

*) En vakker ung Svend hos Pigens Husbond erklærede sig snart for
den Skyldige, blev strax efter syg og døde af (Ærgrelse og) Nerve¬
feber.

*) en Landinspektør, som boede i Sorø.
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mit gode Navn og Rygte. Men da jeg er mig bevidst, at jeg

ikke har forseet mig, hverken med den omtalte Pige eller med

noget andet Fruentimmer, saa foragter jeg aldeles saadanne
Rygter og vil forholde mig ganske rolig derved, og jeg beder,

at De ved Leilighed vil give eller meddele mine Venner og

Bekjendter denne Erklæring og Forsikkring. Det eneste, jeg vil

gjøre ved denne Sag, er, at jeg vil skrive det samme til Justits¬
raad Gyldenfeldt*), hvem jeg skylder Svar paa et Brev om

hans Søn. Jeg er saa vant til at blive mistænkt og ilde om¬

talt, at jeg er aldeles ligegyldig derved, naar jeg, som her er

Tilfældet, veed mig fri Jeg beder, at De vil forholde Dem

lige saa ligegyldig og rolig og ikke foretage Dem noget Skridt

videre i den Henseende.

I Dag mødte jeg Mag. Lindberg*) paa Nørrebro og talte

med ham. Vi talte ganske venskabelig sammen, og vi yttrede

paa begge Sider vore høist afvigende Meninger med den største

Rolighed. Det fornøiede mig, saaledes at tale med ham, skjøndt
der udrettedes intet derved; thi han vedbliver at rase mod

Clausen. Men han gjør det med en frygtelig Kulde.

I Gaar talte jeg med Kortright. Han har endnu ikke

været oppe med Meget til mundtlig Examen. Han syntes nu

at være ganske rolig. Dersom han ikke faaer mere end eet
Haud. til sit N. C., saa kan han endnu faae Laud. til Hoved¬
characteer.

I Morgen skal der holdes Bispevielse i Frue Kirke. Jeg

er indbuden dertil ligesom alle andre Professores ordinarii.

Man indbydes dertil af 2 Præster i Ornat, som kjører om¬

kring i Kareth.

Efterretningen om Opdagelsen af Østergrønland eller Gam¬

melgrønland er overraskende og yderst mærkelig. Det skal være
ganske vist, at Capitain=Lieutenant Graah har opdaget dette

Land og fundet Indbyggere der. Men meget meer er endnu

*) Byfogden i Sorø.

*) Begge vare de dimitterede fra Ribe Skole af Rektor Thorup.
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ikke bekjendt. Kongen skal være særdeles glad derover. Jeg

har i disse Dage næsten ikke kunnet tænke paa andet, endskjøndt

jeg har meget andet at tænke paa.

Lev vel !

Deres hengivne M. F.

E. Sk. Da Gartner —s Tjenestepige vistnok ikke kan have

nogen anden Hensigt med sin falske Angivelse end Fordeel, i

det hun sagtens formener, at hun kunde faae Penge for sin Trusel,
saa falder maaskee den hele Sag bort, naar hun faaer at vide,

at hun har gjort en falsk Regning. Men enten det nu er
Hævn eller Egennytte, der driver hende, vil jeg ikke give hende

en Skilling for hendes Løgn. Skulde hun drive sin Ufor¬

skammenhed saa vidt, vil jeg ikke vægre mig for en Eed, som
jeg skylder Sandheden og min Ære. Dette maa De sige til

hvem De vil. Lev vel!

Kbhv. d. 30te Oct. 1830.
Kjære Ven !

— — Examen Artium er nu tilendebragt. Af 183 An¬

meldte afmeldtes 3. Af de øvrige 180 rejiceredes 6, og 5 for¬
lode Examen. Af de tilbageblevne 169 fik 100 Laud., af hvilke

6 indkaldtes, 66 Haud. og 3 N. C. Baade Kortright og Frølund

fik Haud. til Hovedcharacteer, fordi de havde et Par Haud’er
til deres N. C. for latinsk Stiil. Forresten er Frølunds Haud.

ligesaa godt som mangt et Laud.
Dersom jeg kan stole paa et Brev, som een af mine

Venner i Sorøe har skrevet mig til, saa er det min forrige

Opvarterske, der har udbredt de bekjendte Rygter om mig; ogsaa skal

Fru — have antaget sig deres Udbredelse. Jeg kan, som jeg
forhen har sagt, være rolig ved disse Rygter, fordi de ere usande.

Og jeg anseer det for rigtigst, at man ikke gjør noget videre
derved; thi det vilde blot give Løgnen længere Liv, da den ellers

maa døe af Mangel paa Næring. Jeg beder Dem derfor, at

De ikke af Iver for mig tager Dem Sagen for nær, men be¬

handler den med rolig Foragt. Forresten ønskede jeg nok at
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vide, om min Opvarterske virkelig havde Deel i Rygtets Ud¬

bredelse; thi deraf vilde det være afhængigt, om jeg skulde

understøtte hende noget i Fremtiden, eller ikke. Men dette er

vel ikke saa let at komme efter. En forfærdelig Bagtalelseslyst

har jeg ofte mærket hos hende. Maaskee hun nu har givet

denne Luft imod mig. — Hvad siger Hauch til Recensionen i

Maanedsskriftet? Og hvad siger De dertil? Ved en Samtale

med een af Redacteurerne fik jeg det ud, at Forf. til Recen¬

sionen, eller Anmeldelsen, er „der große Unbekannte“)). Deraf

slutter jeg, at det er den samme, som anmeldte Oehlenschlägers

Carl den Store. Bedømmelsen af Don Juans Characteer

synes mig især ubillig og urigtig. Maanedsskriftet vil ogsaa

levere en Recension af Hamadryaden, hvilken bliver nok endnu
meget skarpere.

Det glæder mig, at Henrichsen har nærmet sig til Wilster.

Det Passerede*) kan vel ikke glemmes; men Bitterheden kan

udslettes ved Godmodighed, saa der bliver intet Nag tilbage;

og dette er meget vigtigt, som man altid bør bestræbe sig for,

saavidt det er mueligt.

Conferentsraad Jessenss)Død beklages meget. Endnu
veed man ikke, hvo der bliver hans Eftermand. Der tales om

Conferentsraad Collin; men andre mene, at det bliver Justits¬

raad Feddersen*).
Deres hengivne R. F.

Kjøbenhavn d. 1ste Novbr. 1830.

Kjære Ven!

For de meddeelte Oplysninger takker jeg. Det er bedst at
lade Folk snakke ud. Jeg mærker ellers, at man bruger ganske

*)En Stund betegnedes derved Mag. C. A. Thortsen i Helsingør. Se
Mdsk. f. Litt. B. 4, S. 279—98.

2) Den for Filologer bekjendte Polemik imellem dem i Anledningaf
Wilsters Magisterdisputats om den delfiske Apols Orakel. 1827.

*) Frederik VI.'s mangedrige Kabinetssekretær og tildels Fortrolige.
*) Jessens Stifsøn.
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besynderlige Argumenter i Sorøe. Især er Fru —8 Argu¬

ment mærkværdigt. Thi deraf kunde man slutte, at man ikke

kan rose en Pige for Sædelighed, med mindre man har søgt
at forføre hende. Af fordærvede Mandspersoner har jeg vel

hørt deslige Argumenter. Dog dette er noget, som jeg ikke vil
tale mere om eller tænke mere paa. At Fru — var ilde

stemt imod mig, har jeg længe mærket, men jeg troede dog ikke,

at hun var i den Grad forblindet af Vrede. Dog det gaaer
vel nok over. At jeg i visse Dele kan have Skinnet imod

mig, vil jeg ikke nægte; men videre gaaer det ikke, og dette
Skin selv kan kun den mindre Velsindede tage for Sandhed.

Men jeg haaber, at selv det falske Skin, som adskillige af mine

Handlinger have faaet, vil forsvinde af sig selv. Herefter vil
De derfor ikke høre mere om denne Sag fra min Side. Jeg

takker Dem endnu engang for Deres venskabelige Deeltagelse

og Deres gode Omsorg i den Henseende.

Jeg er bleven anmodet om at redigere og udgive Litteratur¬

tidenden; men jeg tør ikke paatage mig dette Arbeide; thi deels

har jeg ikke Tid dertil, og deels kan jeg ikke gjøre Regning

paa meget Bidrag fra Andre. Litteraturtidenden vil saa, siger

man, gaae ind. Maaskee det var godt, om den gik ind paa

nogle Aar.

Forresten finder jeg mig vel tilfreds i mit nye Logis. Jeg
føler mig i det Hele langt lykkeligere her end i Sorøe, hvor

jeg havde mange Ubehageligheder at trækkes med, som jeg er
glad ved at være sluppet fra. En Deel af disse Ubehageligheder

vilde dog nu være ophørte, hvis jeg var der, da Director Tauber

er borte!); men nogle fulgte ogsaa af mine personlige Forhold

og af Byens Beskaffenhed. Dermed dadler jeg ikke Opholdet

i Sorøe i Almindelighed; thi det har ogsaa mange Fortrin for

*) Til F's Embede hørte, som før sagt, at være Lærer i Latin i Fælles¬
skab med Direktoren; men Dir. T— var sä overordentlig forskjellig
fra F— i Tænke¬ Handlemäde, i pædagogisk og videnskabeligog
Grundsætning og i det hele Væsen, at F— stadigen mätte overveje,
hvorledes Sammenstød skulde undgäes.
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Opholdet i Kbhvn. Men for mig er det i mange Henseender

bedre at være i Kbhvn. Imidlertid har jeg dog endnu ingen

Omgang herinde, der er mig saa behagelig som adskillige
sorøiske Venners, hvilke jeg ikke behøver at nævne. Lev vel !

Deres hengivne R. F.

Kjøbhvn. d. 9de November 1830.

Møhl blev begraven i Gaar. Hans Ulykke var, mener

jeg, nok den, at han arbeidede for meget om Natten. Han

savnes meget baade som Videnskabsmand og som Menneske.

Han havde mange Venner, og fulgtes af saamange til Graven,

som neppe nogen saa ung Mand er bleven fulgt af. - Det

er ganske godt, at Hauch har beroliget sig med Hensyn til Re¬
censionen over hans Dramaer. Saavidt jeg kan mærke, vil

Recensionen af Hamadryaden endnu blive langt strængere og

haardere.

Det fornøier mig i en vis Henseende, at De erkjender, at

det Tillæg, som De faaer til Deres Gage, ikke tillader Dem
at gjøre store Udgifter. Thi jeg blev bange, da Prof. Clausen

fortalte mig, at De vilde gaae ind i Kunstforeningen, fordi
De havde faaet Tillæg. Jo mere Tillæg man faaer, desto

mere maa man spare; ellers gaaer det galt. Det fik Nyrup

at vide, som man kan læse i hans Levnetsbeskrivelse. — Nu
kommer jeg tilbage til det Foregaaende. Det undrede mig

meget, at De kunde troe, at Prof. Molbech havde skrevet Re¬
censionen over Carl den Store; og det fornøier mig, at De nu

er kommen tilbage fra den Mening. Imidlertid er det mærke¬

ligt nok, at ingen af Redacteurerne, paa Prof. Petersen nær,

veed, hvem denne i mine Tanker mærkelige Recensent er. Denne
Recensent er derfor virkelig anonymus*).

Conf. Dr. Mynster har læst Posgarus Liebesgeschichten.

Han troer, ligesom jeg nu, at Forfatteren er en af Steffens's

*) Rec. var, som ovenfor oplyst, daværende Adj. Mag. Thortseni
Helsingør. NB. Mærkelig og Udmærket ere ikke Synonymer.
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ogOmgangsvenner, og at den store Liighed mellem Steffens

atPosgaru kommer deraf. Især brugte han det Argument,

Steffens ikke var saa bange af sig, at han vilde skjule sig
under et falsk Navn.

Jeg beder Dem hilse Deres Kone og andre Venner fra
Deres hengivne M. F.

Kbhvn. d. 30te Novbr. 1880.
Kjære Ven!

Hvad Badens latinske Grammatik angaaer, da forlanger

jeg aldeles ikke, at De skal forsones med den, som De skriver;

men jeg er enig med Dem i, at den har store Mangler som

Lærebog betragtet. Men jeg paastaaer alligevel, og deri er

Prof. Madvig, som ellers har meget imod Badens latinske

Grammatik, enig med mig, at den endnu er den bedste latinske
Skolegrammatik, som vi have; og derfor have vi vel ogsaa et

Erfaringsbeviis deri, at den har holdt sig mod de andre. Prof.
Madvig har just i Dag sagt mig, at han var ganske enig med

mig i, at der hverken paa Dansk eller Tydsk er skrevet nogen

latinsk Grammatik, som man kunde ønske at sætte i Stedet for

Badens; men alligevel ønsker han, ligesom jeg, en bedre, og

haaber, ligesom jeg, at vi faae en bedre enten af Overlærer B.

Borgen eller af G. A. Dichman. Nu veed De min Mening.

Jeg haaber, at De heraf indseer, hvorfor jeg er vedblevet at

udgive Badens latinske Gramm. En ny latinsk Gr. havde jeg
hverken Lyst eller Evne til at skrive, og jeg kjendte ingen bedre,

som jeg kunde oversætte, hvilket jeg vilde have gjort, dersom
jeg havde kjendt en saadan. De vil ogsaa deraf see, hvorledes

og hvorvidt jeg har roest og kunnet rose Badens latinske Gram¬
matik. Denne Roes er aldeles relativ, men som saadan baade

grundet og ikke ubetydelig. Det mig tiltænkte Dryppebad vil

ikke nytte noget. Hr. Algreen=Ussing har endogsaa engang

med Rette skrevet, at det ikke kunde nytte at støde mig i en

Morter. Derfor ønsker jeg, at De ikke gjør Dem nogen Ulei¬

lighed dermed.
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Endskjøndt jeg havde besluttet ikke at skrive mere om det

falske Rygte, for hvis Opklaring og Gjendrivelse jeg er Dem
meget forbunden, saa maa jeg dog endnu tilføie, at jeg har

eftertænkt, hvad Fru — kunde mene med Aftenbesøg hos hendes
Pige, og jeg har ikke kunnet finde eller tænke mig anden An¬

ledning til saadan Tale, end maaskee den Omstændighed, at det

vel er hændet sig et Par Gange, at jeg er kommet til hendes

Mand, for at besøge ham, om Aftenen, og ikke har truffet

nogen hjemme undtagen Pigen; men det er at drive Medisancen

vel vidt, at kalde sligt Tilfælde Aftenbesøg hos Pigen. Men

nu maa det ogsaa være nok herom 1 Jeg troer, at Fruen især

blev vred paa mig for Posgarus Novelle die Liebesgeschichten.

Manden selv blev meget misfornøiet med, at jeg roste denne Bog
saa ubetinget. De troede maaskee, at det var en indirecte For¬

dømmelse af Deres eget litteraire og artistiske Væsen. Han er

mig personlig i kjær Erindring, og hans Kone har jeg intet
videre imod. I det Hele er der intet, som jeg skyer mere end

at bære Nag til nogen. Jeg kan godt taale at lide nogen Uret.
Lev vel!

Deres hengivne N. F.
E. Skr.

Hertugen af Augustenborg er kommen hertil, som manNr. 1.

mener, i Anledning af de constitutionelle Bevægelser.

2. Prinds Christian blev forleden Dag kaldt til Stats¬

raadet, hvor han sad da for første Gang.

3. Der skal være indkommen Petition fra Ridderskabet i

Holsteen om en Constitution, men den skal være affattet

i de meest moderate Udtryk. - Der er meget at betænke i

denne Tid. Gud give Vedkommende Viisdom til at betænke
det ret I Lev vel!

Kjøbenhavn d. 4de Debr. 1830.

Kjære Ven!

Prof. Madvig er ikke syg. Jeg talte igjen med ham i

Gaar. Men han lider af og til af Hypocondrie og af
Skrupler. Det er beklageligt; men jeg troer dog ikke, at det
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er farligt. Det Værste er nok overstaaet. — For Deres politiske

Troesbekjendelse takker jeg. I det Hele er jeg enig med Dem.

— Canzeleirath Lornsen er bleven arresteret paa Sylt uden

Modstand og skal være bragt til Rendsborg. — Jøvrigt ræsonnerer

man saaledes: Holsteen kan ikke faae en Constitution, uden at

Slesvig ogsaa faaer en Constitution, men Slesvig kan ikke faae
en Constitution, uden at Danmark ogsaa faaer en Constitution

o. s. v.*). Forresten mene de indsigtsfuldeste Mænd, at vi

maaskee vare slet tjente med en Constitution. I Throndhjem
skal der have været Opløb, hvorved der blev raabt: Leve Frederik

den 6tel Er det ikke mærkeligt?
Angaaende det vel bekjendte Rygte vil jeg tilføie dette: 2) Jeg

vil bede Dem at forsikkre Estrup, dersom De skulde finde en

passende Leilighed dertil, at han har misforstaaet mine Ord,

da jeg skrev ham til, at jeg maaskee ikke altid havde iagttaget

den nødvendige Forsigtighed; thi dermed meente jeg intet bestemt

Tilfælde, men dermed meerte jeg i det Hele, at mine stadige

Aftentourer og min eensomme Levemaade kunne ansees for at være

stridende mod den Forsigtighed, man skylder sit gode Navn og

Rygte. Det omskrevne Tilfælde, hvor jeg skulde have mødt en

ved Navn P—, er aldeles opdigtet. Jeg veed ikke engang, hvem

denne P— skulde være. Ial jeg veed, at det umueligt kan være

sandt; thi i hiin Granlund spadserede jeg aldrig, ligesom jeg

aldrig spadserede med noget Fruentimmer. Det er mig et

mærkeligt Exempel paa, hvorledes Folk kunne lyve. Men det

undrer mig ikke. Naar sligt et Rygte først kommer op, saa

ville alle sætte noget dertil. b) Det Dem nævnte Tilfælde med en

Ifr. Galschjøt2) er aldeles fordreiet. Jeg husker, at noget lignende

har fundet Sted, men det var noget aldeles uskyldigt. Det vil

sige, jeg husker nok, at jeg engang traf samme Jomfru, da jeg

vilde spørge efter min og Prof. Ingemanns fælles Kudsk, fordi jeg

1) Dette blev, som bekjendt,senere Frederik den Sjettes Hovedargument
Indførelse.for Stænderinstitusjonens

*) En Slægtning af Prof. Ingemann, som oftere besøgte hans Hus.
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vidste, at Ingemann var kjørt bort, og fordi jeg ikke vidste, om

min Kudsk, som jeg nu selv vilde bruge, var kjørt med ham

eller ikke. At der ikke var noget ondt deri, og at det ikke var
sildigt om Aftenen, det er vistnok. Alt dette har Poeten*) eller
hans Muse lagt til. Forresten troer jeg, at Folk siger sligt

mere, fordi det morer dem, end fordi de ville mig ilde. Men

det er meget beklageligt, at sligt kan være. Nu ønsker jeg virkelig,
at jeg kunde undgaae at tale mere om denne Sag. Lev vel !

Deres hengivne M. F.

Kbhavn. d. 7. Debr. 1830.
Kjære Ven!

Da jeg i mit sidste Brev sagde, som jeg meente og ønskede,

mit sidste Ord om de Sorøiske Rygter, havde jeg i min

Travlhed overseet den Anecdote, som En skal føre om (Tjeneren)

Lars's Pige i Akademistboligen. Om den gjælder det samme

som om Tilfældet hos Ingemann: nihil est, quin male
narrando possit depravarier. Jeg erindrer nemlig vel, at jeg

flere Gange, da jeg havde Opsynet i Academistgaarden, maatte
forbyde een af Tjenerens Piger — hvilken det var, husker jeg ikke

at lukke Gade=Døren, fordi hun vilde lukke den længe før

Tiden; hvorfor jeg ogsaa tilsidst, hvilket jeg burde have gjort

først, sagde det til ham, at han maatte have Tilsyn dermed.

Nu kan jeg tænke, at een eller anden har fundet sin Regning
ved at give Sagen den omtalte Vending. Jeg troede, at jeg

burde melde Dem dette. Forresten bliver dette dog nu mit sidste
Ord om disse Rygter; thi jeg har andet at bestille end at fægte

i Luften, og det er dog en Fægtning med Luften at fægte mod
Rygter. Man maa lade dem drive som Skyer og Taager.

De ville nok forsvinde engang med det første. Lev vel !
Deres hengivne R. F.

E. Sk. I Aftes var jeg i det saakaldte Professor=Selskab

hos Prof. Clausen. Der hørte jeg, at alle misbilligede

*) Herved mener F— naturligvis det soranske Rygtemageri i Alminde¬
lighed. — Jeg selv havde foresat mig: denne usle Klaffer skal ikke sejre.
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Heibergs Stykke i flyvende Post, hvori han ogsaa har

stiklet paa Dem og Hauch. Navnligen misbilligedes det

meget af Prof. Petersen, Schmidten og David, hvilke ellers

ere Heibergs gode Venner. Desto mere troer jeg, at De

ingen Notits bør tage deraf.

Kbhvn. d. 18. Debr. 1830.

Kjære Ven !

Jeg har endnu ikke læst Baggesens Gjenganger, et i disse

Dage udkommet Skrift. Men det finder almindeligt og stort
Bifald hos vore største Æsthetikere og Kunstdommere. Man

beundrer det og roser det og anbefaler mig det til Læsning.

Endnu har jeg ikke ffaaet Tid. Man kan ikke begribe, hvem

der kan have skrevet det. Jeg haaber, at De snart faaer det,

og jeg ønsker da at høre Deres Mening.

I Mandags var jeg til Middagsselskab hos Confessionarius

Dr. Mynster. Mellem os sagt, gik det der altfor luxuriøst til.
En 10 a 12 Retter og 6 Slags Viin! Er det passende? Det

gjorde mig ondt. En saadan Mand burde give et andet Ex¬

empel. Det er en anden Sag, naar der er een eller anden
Høitidelighed. Men dette var et simpelt Gilde. Dog derom

maa De ikke tale, uden maaskee til Deres Kone. Jeg anseer

det for en vigtig Pligt i vor Tid at give Exempel paa Tarvelighed.

Lev vel! Deres hengivne N. F.

Kjøbenhavn d. 1ste Jan. 1831.

Kjære Ven !
—

I Gaar fik jeg ogsaa Brev fra Prof. Estrup.

Da han meldte mig, at han endnu ikke havde faaet Gjen¬
gangerbrevene, sendte jeg ham et Exemplar, som jeg ogsaa bad

ham levere til Læsesalen, naar han selv havde læst det. Af

ham vil De altsaa om en Dags Tid, mener jeg, kunne er¬

holde disse Breve, dersom De ikke har faaet dem før. Men

det kunde ikke falde mig ind, at jeg skulle behøve at minde

Sekretair Deichmann om at sende Dem en saadan Bog, som
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gjorde saa stor Opsigt, og som har været averteret til Salg i

Aviserne. For et Par Dage siden fortalte Sekr. Deichmann

mig, at han i en 14 Dage ikke havde sendt Bøger til Dem,

fordi der ikke havde været Bud fra Sorøe. Hvorledes det kan

hænge sammen, veed jeg ikke*).

Jeg troer, at De feiler meget i Deres Mening om Prof.

Sibberns Deeltagelse i P. Møllers Nedkaldelse hertil. Det,

som har bestemt S. især til at virke for P. Møller, er uden

al Tvivl følgende: 1) at P. Møller er Philolog, 2) at P. M.

var utilfreds med at være i Norge, 3) at Prof. Sibbern i

ham har en trofast Ven, som han savner meget. De to sidste
Grunde have nok især været de bestemmende, eller de meest

virkende, endskjøndt jeg gjerne vil troe, at Sibbern selv troer,
at den første Grund var den vigtigste. Det synes virkelig, at

Prof. S. ønsker meget, at der var her en anden Philosoph, som

havde et eget System. Han har endogsaa sagt mig, hvad han

sikkert meente, at han vilde have interesseret sig mere for Lüt¬

kens Ansættelse, dersom han havde læst hans Program før.
Sibbern er ærlig, og han yttrer ingenlunde andet, end hvad

han mener.

At De tier til Directionens forandrede Bestemmelse an¬

gaaende Lovsangsalens Afbenyttelse, kan jeg ikke kalde egoistiskt,

som De selv kalder det; men jeg vil snarere kalde det sympa¬
thetiskt. Thi Directionen har uden Tvivl, om den endogsaa

skulde have feilet i ikke at erindre den første Bestemmelse,

meent, at begge Dele kunde forenes eller bestaae ved Siden af

hinanden, i det den uden Tvivl har antaget, at Musikøvelserne

kunde foretages hver anden Søndag, og Elevernes Morskab eller

Naar disse Lystigheder holdesLystighed hveranden Søndag.

inden visse Grændser med Hensyn til Tid og Nydelse, synes

de mig meget hensigtsmæssige; hvorfor jeg troer, at man bør

*) Jo den Gang vare Kommunikasjonsmidlerne sä simple endnu,at

man fik de fleste Bøger i Sorø med Fragtmænd, som kjørte i Ny
og i Næ til Hovedstaden.
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gjerne give noget efter af den strænge Ret for at fremme dem.

Og jeg tvivler ikke paa, at der vil blive sørget for, at disse

Forfriskelsestimer blive anvendte paa en passende Maade.
Iøvrigt er Confessionarius den eneste i Directionen, som har

nogen Hukommelse i saadanne Sager. Jeg tvivler ikke paa,
at han ogsaa nok husker dette, og at han vil vide at forsvare

det paa en tilfredsstillende Maade; thi det har jeg mærket, at

han veed at gjøre ved alt, hvad han gjør. Paa en tilfreds¬
stillende Maade vil sige paa en saadan Maade, at man ikke

kan sige noget derimod, men faaer Skam tiltakke. Det har
jeg oftere bemærket.

At C. Molbech og Publikum har misforstaaet Hauch's

Satire i Babyl. Taarnbygning, vil jeg gjerne indrømme; men
det forekommer mig, at et Digt af den Natur, som skal gjøre

dentilsigtede Virkning, maa være saaledes skrevet, at det ikke
saa let kan misforstaaes“

Det er forunderligt at høre de mange Gisninger om Forf.

til Gjengangerbrevene. Man har gjettet paa I. L. Heiberg;
men ham er det ingenlunde; paa Meisling, Prof. von Schmid¬

ten, Prof. O. Bang, Prof. Smith paa Falster, Thiele, Bre¬

dahl i Borød, o. s. v., o. s. v. Prof. Heiberg selv mener, at

Forf. er den samme som Forf. til Amors Geniestreger; men

saa er det igjen Spørgsmaalet, hvem denne er*). Den illu¬

derende Efterligning af Baggesens Brevstiil*) og den uigjennem¬

trængelige Anonymitets Hemmelighed og visse pikante Person¬
ligheder og mange sindrige Yttringer give disse Riimbreve en

Interesse, som de neppe fortjene med Hensyn til deres Ten¬

dents. Dog derom vil jeg ikke dømme. Thi maaskee Ten¬

*) Det var, me judice, äbenbar Hauchs Mening at sigte Heiberg for
at optræde med falske nymodens Pästande, hvilket det ogsä træf¬

fende lykkedes ham at satirisere over.

2)Sml. mine Betragtninger over dette Spørgsmäl i Krit. Bdr. Lithst.
Afd. Bind 2, S. 194—227.

*) o: Epistel= og Rimbrev=Stil.
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dentsen er ganske god; men den baggesenske Poesie og Kritik
synes mig dog at være stillet i et altfor urimelig gunstigt Lys.

Det er et langt Brev fra en Mand, som har meget
travlt. Lev vel !

Deres hengivne R. F.

E: Sk. Jeg beder Dem megetat hilse Lütkens og Hauchs

fra mig.

Kbhavn. d. 8. Jan. 1831.

Kjære Ven !

Selv efter Deres Bemærkninger i Deres behagelige Skri¬

velse af 2den d. M. kan jeg endnu ikke andet end mene, at
De i Deres første Skrivelse havde dømt urigtigt om Sibbern

(Professoren); thi man kan ikke ansee det for Mangel paa

Ærlighed, at een ikke kjender sig selv ganske nøie, naar han kun

er sig bevidst, at han vil handle efter bedste Indsigt og Skjøn¬

nende, og naar han ikke skjuler sin ham bevidste Hensigt (Immol

P. H.). Iøvrigt troede jeg nok, at De ikke meente det ilde

med ham; men det er ikke altid nok.

Confessionarius Mynster har nu udgivet paa Dansk sær¬

skilt sin Afhandling „om Begrebet af den christelige Dogmatik“,

som vel med det første bliver at læse paa Tydsk i Ulmann og

Umbreits Studien u. Kritiken. Det er en meget vel skreven

Afhandling, som indeholder mange gode Bemærkninger.

Da De har gjort mig den Tjeneste at melde mig en Deel
Rygter fra Sorøe, vil jeg til Gjengjæld ogsaa melde Dem eet

derfra, nemlig det, at Prof. Estrup er bleven forlovet med

Frøken Eleonore Stemann*). Jeg vil dog ikke sige Dem,

hvem der har fortalt mig det, og jeg beder Dem ikke at tale

derom. Jeg anfører det blot som et Exempel paa Rygters

Troværdighed. — Jeg hører fra flere Sider, at Lægen Estrups

*)Den mellemste af Statsminister P. C. Stemanns fem Dottre, hvoraf
ialt tre bleve gifte, den ældste med Gen.=Krigs=Komm. Rosenørn,
de to yngste, efter hinanden, med Kmherre Joach. Neergaard til
Svenstrup.

19
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Død har gjort et stærkt Indtryk paa Broderen i Sorøe, saa

at denne Sorg ikke har været uden skadelig Indflydelse paa

hans Helbred. Det gjør mig ondt.
Endnu veed ingen, hvem Forf. til Gjengangerbrevene er.

Baade Biskop Müller og Confessionarius Mynster, begge for¬

standige og sindige Mænd, mene, at det vilde være det klogeste

og rigtigste, at hverken De eller nogen anden Soraner skrev

noget derimod. Nogle have meent, at Thortsen i Helsingør er

Forfatteren. — Om nogle Dage taler neppe nogen meer derom;

thi saaledes gaaer det med alt i Kbhavn. Jeg fandt stærk

Modsigelse, da jeg for en 14 Dage siden yttrede, at det vilde
gaae saaledes; men nu mangler der ikke meget i, at min For¬

udsigelse er opfyldt. Politik beskjæftiger især de mere al¬

vorlige Folk. Og ingen alvorlig Mand kan andet end be¬

tragte de politiske Bevægelser med den største Opmærksomhed,

og glemme de mindre Bevægelser derover. Lev vel !

Deres hengivne M. F.

E. Sk. Dichman paa Herlufsholm har nu besluttet, at

han ikke vil søge Lectoratet i Christiania. Men skulde det blive

ham tilbudt, vil han maaskee modtage det. Dersom nogen
herfra kommer derop, bliver det ventelig den göttingske Dr.

Kierkegaard. Vale.

Kbhavn. d. 12te Febr. 1831.

Kjære Ven!

Den nye Adjunkt, som De har faaet, er en Æsthetiker,
og han er Forfatter til Epigrammerne fra Kullen, som læstes

iFlyvende Post ifjor Sommer eller Efteraar!). Forresten

skal han være ganske godmodig, saa at jeg haaber, De nok

*) Hans Formand Hr. K—, holdt nemlig ikke ud mere end henimod 4
Mäneder fra 1. Sept. til henimod Jul, og forlod endogsä Posten
nogle Dage inden Juleferien var begyndt, efterladende sig urettede
Stile, m. m. - Denne nye Adj. hed C. H. Lorenzen, Broder til den

altfor hyppig nævnede P. H. Lorenzen. Han var et af de særegne
Talenter, som kunde give sig af med Meget, men gjorde sä Lidet af
det. Han skrev i D. Lit. T. 1831 ikke ändløst om Gjengangerbrevene.
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kommer ud af det med ham. At han gjør noget *) Vind, maa

man tilgive en saa bereist ung Mand, der nu skal slaae sig til

Roe og puste ud. *) nogen ?

Det er ganske vist —mellem os sagt — at Etatsraad

Ørsted har skrevet Anmeldelsen af Gjengangerbrevene)). Han

havde ogsaa anmeldt Aschlunds Skrift eller Skrifter. Nu har

Pastor Grundtvig ogsaa, i Lindbergs theologiske Maanedsskrift

anmeldt Aschlunds Bøger i Modsætning til Etatsraad Ørsted.

Han antager deri Aschlunds Mening, at Jorden fuldender sit

Omløb i 600 Aar; „thi dette passer ganske godt med dens

bekjendte Tungfærdighed“! Det er ude med Grundtvig2), om
jeg maa sige det saa ligefrem. Det giør mig meget ondt.

Det er Skade, at Oehlenschlæger synes at være forhærdet

mod al Kritik, ja næsten mod al Disput om Smag og Kritik.

Thi det var dog godt, at han tog nogen Notice deraf. Pas

est ab hoste doceril Hans Mindedigt over Niebuhr syntes
mig at være aldeles mislykket, aldeles uden Værd. Han har

bedet mig at komme undertiden til sig. Jeg har ikke været

hos ham endnu. Men da han erfarede, at jeg ikke spiller

Kort, syntes det ogsaa mindre at interessere ham — se., enten

jeg kom eller ikke. - Dog dette maa endelig blive mellem os.

De veed vel, at Oberstlieutenant Dr. von Abrahamson

har sendt et lithographeret Brev med Rasks Gjenmæle omkring
til alle Medlemmer af Oldskriftsselskabet. Dette Brev er

temmelig grovt. Redactionens Medlemmer*), som derved fandt

sig fornærmede, meldte sig ud af Oldskriftsselskabet.Prof

Sibbern derimod skrev et kjækt Brev til Abrahamson som Old¬

skriftsselskabets Præsident, hvori han gjorde opmærksom paa, at
dette Brev var skrevet i en for Videnskabsmænd upassende

Tone, samt at det stred mod den Veneration, som skyldtes

*)Nemlig den 1ste i Mänedsskriftets Bind V, S. 1—15; den er over¬
dreven i een Henseende. Den 2den, pä S. 197 til 222, er af Dr. Mynster.

*) Nemlig som Teolog eller Videnskabsmand, mener Fogtmann.
*) nemlig af Mänedssk. f. Litt., mod hvilket Gjenmælet var stilet pä

Grund af en meget skrap Bedømmelse deri over Raffn.
19*
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Kongen, at nævne hans Navn i en saadan Sag. Ogsaa dad¬

lede han, at det var dateret paa Kongens Fødselsdag. Han

fik derpaa et høfligt, undskyldende Svar fra Præsidenten. I
næste Hefte af Maanedsskriftet kommer der et Svar til Rask,

som vil gjøre et stort Skaar i hans litteraire Anseelse, ja

maaskee i mere end det. Det synes endog, som at Abraham¬
son og Rask o. s. v. ville blive i Bund og Grund ruinerede ved

deres Forsvar for Raffns Oversættelse. Biskop Müller har

sagt paa sin bekjendte Maade, at det eneste Gode, som fandtes

—i Rasks Gjenmæle, var den Roes over ham — Biskoppen

som fandtes deri.
Lev vel

Deres hengivne N. F.

Kbhavn d. 3die Mai 1831.

Kjære Ven !

At skrive mod —, er en farlig og vanskelig Sag. Jeg

vil raade Dem meget derfra. De kunde jo i et privat Brev

sige ham Deres Mening. Maaskee De kunde derved erfare,

om han maaskee ønskede, at De yttrede Deres Mening offent¬
lig. Men jeg kan ikke see, at her er et Tilfælde, hvor man

maa anvende det apostoliske Ord: „Man bør adlyde Gud

mere end Mennesker.“ Ingemanns sidste Eventyr er just
ikke Vrøvl, men det er en besynderlig Bog; man veed ikke

rigtig, hvad man*) skal sige eller tænke derom. De fleste
Kyndige og Upartiske ere nok enige i, at Ingemann er bleven

saa ubillig bedømt, at man maa holde ham det tilgode, om han

vil forsvare sit Digterliv vel ubilligt og bittert. - Den —n,

som De hørte holde en Forelæsning i Studenterforeningen, fik

forleden Hand. iII. for sin Dimisprædiken af Prof. I. Møller

og Pastor Schjødte, begge milde Censores. Han gik ganske

fra sin Prædiken, og han havde intet Manuscript med sig, saa

1) Min Tanke og Dom derom udtalte jeg strax. Se Krit. Bdr. Lithst.
Afd. Bind 2, S. 144—193.
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at Prof. Møller maatte gaae op paa Prædikestolen og levere

ham Censorernes Exemplar. — Poul Møller ventes endnu i

denne Maaned. Hans Kone kommer maaskee i Dag. - Det
theologiske Facultet i Lund har officielt forlangt et theologisk

Responsum af „den Vidtberömda Theologiska Faculteten i Kö¬

penhamn“ i en litterair Strid, som er opstaaet ved hiint

Facultets Dom over nogle theologiske Disputatser. Vi have

lovet at meddele Lundenserne et saadant Responsum. Dispu¬
tatserne ere os tilsendte til Censur og Bedømmelse. — Prof.

v. Schmidten er i en betænkelig Tilstand. Han er vel paa

Landet; men han har nylig havt et nyt Anfald af Blodspyt¬
ning. Man frygter for ham, men haaber dog endnu. Jeg

vil ogsaa haabe. Hans Tab vilde være et stort og i flere

Henseender uerstatteligt Tab.

Vor Ven Lütken spurgte mig forleden om St. Simonismen

eller St. Simonisterne. Da vidste jeg kun lidt om dem.

Siden har jeg læst en Deel om dem. Et lidet Stykke om

dem har ogsaa staaet i Kjøbenhavnsposten. De ere Philan¬
throper eller Theophilanthropister. Det synes ikke, at man kan

vente sig meget af dem, undtagen forsaavidt, at de kunne bidrage

til at vække mere Religiøsitet i Frankrig, og deres Virken kan
vel betragtes som en gavnlig Gjæring.

Deres hengivne N. F.

E. Sk. Deichmann har jeg bragt Deres Hilsen og Efter¬
retning. Han var fornøiet derover og dermed. Lev vel !

Kbhavn d. 24de Mai 1831.

Kjære Ven !

Jeg har havt og har endnu saa travlt med theologiske

Studier og med Facultets=Forretninger, at jeg endnu ikke har

læst de sidste Hefter af Ullmann og Umbreit. Derfor maa

De og Scharling have lidt Taalmodighed. Hvad theologisk

Bibl. angaaer da formener jeg, at Prof. Scharling bør selv
holde dette, og derfor vil jeg hverken laane ham eller Dem
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samme. Maaskee det kan interessere Dem og Lütken og Hauch,

at der er paastaaet i et tydsk Blad, at Posgaru er et Pseudo¬
nyma, og at det er det græske Pög ydo ov? der saa ofte

forekommer i Platos Dialoger, og betyder hvorfor ikke?

Jeg tvivler ikke paa Rigtigheden heraf.
I Løverdags besøgte jeg, i Selskab med Professorerne

Petersen, Clausen og Madvig, Prof. v. Schmidten hos hans

Moder i Frederiksborg. Han seer meget affalden ud og taler
med stor Besværlighed. Dog er der endnu Haab. Engang i

denne Maaned eller om nogle. Dage agter han at reise til

Vestindien paa et Aars Tid for at gjenvinde sin tabte Sund¬

hed. Hans Broder er paa St. Thomas. Hos ham vil han

naturligviis opholde sig. Gud give, det maa lykkes! — Etats¬

raad Tauber besøgte jeg ikked). Han har endnu ikke begyndt

at læse i Skolen, men begynder nok i denne Uge. Han skal

læse det Meste af Latinen og al Græsken, i alt 15 Timer, i
øverste Classe. — Endnu i dette Semester skal der begyndes

paa Universitetsbygningen, som skal opføres af Prof. Malling,

der har leveret en Tegning dertil, som har fundet meget Bi¬
fald, men ogsaa nogen Misbilligelse. Prof. O. D. Bloch har

skrantet noget i den sidste Tid; dog haaber jeg, at han kommer
sig endnu. Hans Forhold til Prof. Rask trykker ham noget,

maaskee for meget. Men det er ikke godt i den Alder at blive

sat under en meget yngre Mand, og det især i den samme
Forretning paa det samme Sted2). Prof. Oehlenschläger er

allerede reist til Tydskland. Rectorskiftet bliver opsat til hans

Hjemkomst, da han skal være Rector i Aar. Poul Møller

ventes hertil paa Torsdag med Dampskibet. Ved et Afskeds¬

*) Noget efter Afskeden fra Sorø gjordes et Forsøg med at konstituere
ham i Frederiksborg, men det gik snart galt. Han foreslog at Disci¬
plene ved Syngeøvelserne skulde have Bænke at sidde pä, men lod
dem sä føre lige fra Snedkeren ud i sin Have. Ogsä en urigtig
Regning pä Lysesaxe mumledes der om. Kort, han fortrak ogsä her.

*) Sml. nedenfor flere Breve fra ham i Afdelingen: Mange For¬

skjellige.
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selskab for ham i Christiania var Statsraad Treschow tilstede.

Denne sidste har nylig udgivet et philosophisk Skrift med sin
Autobiographie som Fortale. Dette Skrift ligesom P. A. Hei¬

bergs Autobiographie bør De have til Læsesalen. Treschow
bliver i Aar 80 Aar gammel og skriver endnu med sin forrige
Kraft. Lev vel !

Deres hengivne N. F.
E. Sk.

Da Prof. Forchhammer er bleven Prof. i Mineralogien,

ier Adgangen hertil nu spærret for Steffens. Et vist Partie

Norge skal giøre sig Umage for at kalde ham did. Valet

Kbhavn d. 7de Juni 1831.
Kjære Ven.

Prof. v. Schmidten er reist til Vestindien i Søndags 8te
Dage. Hans Venner frygte for, at han ikke mere kommer

tilbage. Hans sidste Bidrag til Maanedsskriftet er de særdeles

vigtige Betragtninger, som ere anstillede i Anledning af Grundt¬

vigs „politiske Betragtninger“*). — Maaskee det kan interessere

Prof. Henrichsen at vide, at Præsten, Digteren, Naturforskeren

og Tusindkunstneren Sophus Zahle, og ikke Prof. Bloch, er

Forfatter af Anmeldelsen over Rector Dorphs Virgil, som

stod i Litt. Tidenden.

Endnu har jeg ikke talt med P. Møller, thi han har

travlt ligesom jeg, dog har han været hos mig, men ikke truffet

mig. Han boer paa Vesterbroe. Han begyndte sine Forelæs¬

ninger anden Dagen efter sin Ankomst. Hans Fader bliver

maaskee Biskop i Laaland. Prof. I. Møller vil ikke være det,

om han endog kunde blive det. — Jeg lever meget vel, men

lider en Deel af den stærke Hede, som er paa theologisk Au¬

ditorium. Det er meget udmattende at læse i en saadan Hede.

Man maa vel længes efter en ny Universitetsbygning.
Igaar talte jeg med Etatsraad Tauber. Han kommer herind

1) Se Bind V, S. 147—66.
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en Dags Tid imellem, og da kommer han i Athenæum, hvor

jeg talte med ham. Han sagde, at han var vel tilfreds med
sin nye Stilling; men han pleier just ikke at sige, hvad han

mener. Lev vel

Deres hengivne H. F.

Kbhvn d. 2den Juli 1831.

Kjære Ven !

Dersom De vidste, hvor travlt jeg har i denne Tid, da

jeg baade holder Forelæsninger og læser theologiske Examens¬

Specimina, vilde De sætte mere Priis paa disse Linier, end de

ellers fortjene i sig selv. Deres Brev af 15de f. M. modtog
jeg først den 21de s. M. Prof. O. D. Bloch var skilt fra

Prof. Rask den samme Dag, da De skrev dette Brev. O. D.

Bloch var en tro og flittig Arbeider i Videnskabens Tjeneste.

—Men han havde det ikke godt i denne Verden. Nu er han

som Pastor Gad passende sagde ved hans Grav — omgiven af

gode Aander *).

Fra en temmelig sikker Kilde troer jeg at vide, at baade

Forslaget om de kjøbenhavnske Professorers Udelukkelse fra
Examen artium i Sorø og Forslaget om den nye Characteer¬

Beregning falde igjennem. — Fra v. Schmidten har man hørt

fra Canalen eller fra Falmouth. Han befandt sig ikke bedre,
men snarere slettere end ved Afreisen herfra. — Om Prof.

I. Møller maa jeg dog fortælle Dem en Anekdote, som De
ikke maa fortælle igjen, uden i det høieste til Lüt¬

ken og Wilster, og det under Tausheds Løfte. For¬

leden Dag sad han og Kammerjunker S. og læste i Athenæum
Kammerjunkeren trommede med Hælen paa Gulvet.Det

kjedkunde Prof. I. Møller ikke lide, da han længe har været
af denne Mand i Athenæum, og derfor trommede han igjen

ligesaa høit. Saa gjorde S. det noget sagtere, og I. M.

*) Sml. ovenfor S. 61, i Anmærkningen.
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gjorde det da ogsaa noget sagtere. Derpaa holdt S. ganske
op, og I. M. ligesaa. Saaledes kurerede han ham. Mig

har dette meget moret; thi det er meget characteristisk for den

gode Prof. I. Møller. Det var vel meent, men ikke ganske

vel betænkt. Imidlertid kunde Kammerjunkeren have meget
godt deraf; dog havde jeg ønsket, at han havde faaet denne
Correction af en anden end en theologisk Professor. — P.

Møller seer jeg meget sjælden. Han er temmelig uforandret,

men seer lidt ældre ud. Endnu er han ikke gaaet ind i Re¬
dactionen af Maanedsskriftet. Det er endogsaa mueligt, at han

paatager sig Redactionen af Litt. Tid. Det er stærkt i Værk

i denne Tid, at der skal udgives et Ugeblad, som kan virke

noget imod de slette Dagblade og Ugeblade. Man taler om

at det skal redigeres af Prof. Schouw*). Jeg beder Dem at

hilse vore fælleds Venner. Lev vel !

Deres hengivne N. F.

Kbhavn. d. 30te Juli 1831.

Kjære Ven !

Da jeg sidst var i Sorøe, talte jeg ikke meget med nogen,

og det tildeels med Villie. Jeg betragtede nemlig mit Op¬

hold der ikke som et Besøg, men som en Gjennemreise, paa

hvilken jeg vilde see alt og alle. Det lykkedes mig i en vis

Henseende. Og dette maa tillige være sagt som en Forklaring

over mit Forhold, som maaskee syntes Dem, der har Deres

egne Meninger om alle Ting, ikke rigtigt. Men derover
erkjender jeg ikke andres Competence til at dømme. Vel havde

jeg ønsket at tale noget mere med Dem og Deres Kone, men

derved vilde jeg have forsømt noget, som ogsaa burde gjøres.

Og dertil kommer, at jeg havde tænkt at tilbringe Aftenen hos

Dem efter gammel Skik. Og da dette ikke ved min Skyld

blev forhindret, mener jeg ogsaa, at det ikke var min Skyld,

*) Det kom da, som bekjendt, om Efteräret, i samme Ar, og blev en
sand Støtte for dem, der søgte Klarhed og holdt pä Sindighed.
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at vi talte saa lidt sammen. Dette altsammen maa betragtes

som en Undskyldning for mig, og ikke som en Klage over

nogen, hvilken jeg ikke vil føre, ligesaa lidt som jeg vil taale,

at nogen i dette Tilfælde fører Klage over mig. Dog kunde

jeg have Grund til at beklage, at jeg fik saaliden Tid til at

tale med Deres Kone om en vis Sag, hvorom jeg talte et Par

Ord med hende, og hvori jeg udbad mig hendes Bistand. Jeg

troer dog, at jeg udtrykte mig tydeligt nok desangaaende, og

jeg stoler paa Deres Kones Klogskab og Forsigtighed i denne

mig ikke ganske ligegyldige Sag, som har et mistænkeligt Ud¬

seende, endskjøndt der ikke er noget ondt deri fra nogen af

Siderne. Det eneste, som gjorde mig ondt ved mit Ophold

sidst i Sorøe, var, at jeg ikke fandt Leilighed til selv at sige

det, som jeg bad Deres Kone at sige. Men jeg glæder mig

ved, at Deres Kone vilde paatage sig dette delicate Hverv, og

jeg haaber, at det vil blive udført paa en tilfredsstillende

Maade. — Med Deres Broder, Præsten, skal jeg sende Dem
Steffens's Bog om, „hvorledes han igjen blev en Lutheraner.“

Det er et interessant Skrift; men det burde vel snarere hedde

„hvorledes han igjen blev en evangelisk Christen.“ Deels fordi

det er det, som man bør stræbe at blive, og deels fordi det vel

ogsaa er det, som Steffens ønsker og stræber at blive. Hvad

han har sagt om „die Aristokratie der Geistreichen“ som han

især gaaer løs paa, er mærkeligt nok og for en Deel sandt.

— Mellem os sagt, er det H. C. Ørsted, som har anmeldt

Ingemanns Huldregaver i sidste Hefte af Maanedsskrift for

Litteratur. Dog, det har De vel allerede mærket. Lütken er

vel reist nu? Jeg fandt ham bedre, end jeg havde ventet.

Gud give, at han maatte komme endnu mere stærk og frisk

tilbage fra Fyn !

Deres Betragtninger over den danske Litteratur, som læses

i Kjøbenhavnsposten*), læses af mange med stor Interesse.
Nogle troe, at Forf. er en Svensk, men undrer sig over, at

*) En Oversættelse af Udsigten i Svea.
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han kjender de danske Skribenter saa nøie. Derom mere en

anden Gang. Levvel !

Deres hengivne N. F.

Kbhavn. d. 6te Aug. 1831.
Kjære Ven!

Efter Løfte kan jeg nu meddele Dem nogle Efterretninger

om Folks Domme over den danske Litteraturs Tilstand som
staaer i Svea. Dog har jeg kun talt med Prof. Petersen og

Dr. Krarup derom; thi jeg fører aldrig den Sag paa Bane;
men jeg taler derom, naar man taler til mig først. Begge

disse og flere, hvis Stemme jeg dog sætter ingen Priis paa og

derfor regner for intet i den Henseende, have spurgt mig, om
jeg havde nogen Mening eller Formodning om Forfatteren til

denne Afhandling. Jeg redder mig i saadanne Tilfælde med

dette Svar, som er overeensstemmende med Sandhed: „Naar

man skulde have nogen Mening om, hvem Forf. er, da burde

det først afgjøres, om han er en Dansk eller en Svensk, men
der synes at være lige stærke Grunde for begge Antagelser;

og derfor er dette Spørgsmaal, som det synes, ikke saa let at

besvare.“ Ved et saadant eller et lignende Svar er jeg hidtil
sluppen for at sige baade Sandheden og en Usandhed. Prof.

Petersen og Dr. Krarup heldte selv til den Mening, at Forf.

var en Svensker, og det af den Grund, at han havde sagt ad¬

skilligt, som en Dansk neppe vilde eller kunde sige. Saaledes
staaer det sig med den saakaldte høiere Kritik, som jeg derfor

ikke vurderer høit. Forresten var Prof. Petersen særdeles vel

fornøiet med det, som var sagt om ham; men han meente, at

Brønsteds Fortjenester vare overvurderede. Dr. Krarup meente

omtrent det Modsatte, idet han holdt for, at det, som var

sagt om Brønsted, var sandt, men at Petersen var omtalt for

fordeelagtigt. Men begge vare enige i, at Bedømmelsen over

Litteraturen i det Hele var vel grundet og vel skrevet. Dette

sidste, udtrykte Dr. Krarup saaledes, at denne Forfatters

Kritik var for Litteraturen i det Hele det samme som Gjen¬
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gangerbrevenes Kritik for den poetiske Litteratur, saa klar og

rolig og billig. Dette vilde i hans Mund sige meget, skjøndt

det maaskee siger lidt for Deres Øren. Med Dr. Mynster
har jeg endnu ikke fundet Leilighed til at tale om hiin psendo¬

svenske Kritik. Men jeg veed, at han ved et Middagsselskab

sagde til Prof. Petersen, med Allusion til samme, i det man

gik tilbords: Kom her „fortjenstfulde Petersen“ og sæt Dem

ved Siden af en. geistlig Mand, „som har paataget sig en
Statsmands og Hofmands Pligter“ Ved denne Spøg vilde

han formodentlig slaae en Ubehagelighed hen i Veiret. Han

skal ellers i det Hele være fornøiet med det, som er sagt om
ham. Naar jeg hører mere skal De ogsaa faae mere at høre.

— Endnu har jeg ikke læst det Hele i Svea; men det, som

jeg har læst, synes jeg godt om, paa faa Undtagelser nær.
Hvad de siger om de latinske Juristers Manuduction, er sagt

for almindeligt; thi det gjælder kun om de færreste Manuduc¬

teurer. Hvad De har sagt om Prof. Hohlenberg, synes mig

for haardt sagt; thi han har virkelige Fortjenester af det

hebraiske Sprogs grundige Studium blandt Theologerne; og

dette er ikke lidet, da dette Studium tilforn var aldeles for¬

sømt. Han er desuden en meget flittig og arbeidsom Mand,

der vel kan præstere noget med Tiden, hvis hans Helbred vil

blive bedre. - Dersom man kjendte Forf., frygter jeg for, at

mange vilde opponere mod de Domme, som de nu billige; og
derfor troer jeg, at De bør for det første iagttage et strængt

Ineognito. Man taaler hertillands meget af en Udlænding,
som man ikke vilde taale af en Landsmand. Ogsaa her kan

man sige: „en Prophet er ingensteds mindre æret end i sit
Fødeland.“ Prof. Heiberg havde Bryllup i Søndags med

Jomfru Pütges. De bleve viede i Slangerup af hans Ung¬

domslærer, Præsten Hansen. I Theatrets Sommerferie boe

de i Lyngbye. Hun bliver ved Theatret; thi, siger Prof.

Petersen, Heiberg behøver en Kone, som selv kan fortjene noget.

Lev vel og hils Deres Kone og andre Venner fra

Deres hengivne N. F.



(N. Fogtmann.) 301

Kjøbenhavn, den 12te Agust 1831.

Kjære Ven!

For Deres Brev af 7de og 11te Aug. takker jeg meget,
og især beder jeg Dem, at De vil hilse Deres Kone fra mig

og takke hende for den udførte Commission. Nu er en anden

Afdeling om den danske Litteraturs Tilstand kommen her til

Byen. Men denne har jeg endnu ikke læst og ikke heller hørt

noget om. Prof. Petersen har formodentlig meddeelt Liunge
den Notice om den anden Udgave af hans Bog. Han er stolt

af den Omtale, som føres om ham i Svea. Han sagde, imel¬

lem os sagt, at der stod en 23 3 Sider om ham (0, vanitas))

Jeg saae det efter og fandt, at der staaer ikke fuldt 2 Sider

om ham, men det, som er sagt om ham, staaer rigtignok paa

3 Sider. Prof. Petersen er i mange Henseender en brav Mand,
men i somme er han en Nar. Forresten kom jeg derved til at tænke

paa den gamle C. F. Hornemanns Indfald, som sagde, at han

læste i 2 Timer, fordi han læste fra 4½ til 5½. Nogle Be¬

mærkninger mod Bemærkningerne i Svea ere bebudede i Kjø¬

benhavnsposten. Man vil vel snart mærke, fra hvad Kant de

ere komne. Nu holdes Svea i Athenæum. H. N. Clausens

Venner finde Dommen over hans tykke Bog vel haard. Mig

synes den vel grundet og billig. Snarere kunde det synes
mindre billigt at sige, at hans Skrift om Augustinus ikke giver

noget heelt Billede af Manden; thi dette er ikke Skriftets Be¬
stemmelse, da det blot skal skildre Augustin som Skriftfortolker.

Kan det interessere Dem at vide, at Oversætteren af Bogen

om Elskovskunster, P. R. Maurath, er per anagramma M.

R. Thaarup, Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket, Etats¬
raad Thaarups anden Søn. Da Ingemann endnu ikke kan

have læst Deres Kritik, saa maa hans Replik være stilet mod

Maanedsskriftet. Deres Kritik, som endnu ikke er sluttet i

Kjøbenhavnsposten (med mindre den er sluttet i Gaarsnummeret,

som jeg ikke endnu har seet), synes mig vel haard og haanlig.

Kritikken i Svea behager mig ganske anderledes. Kritik bør

være rolig og alvorlig, men og klar. Men i Kritikken over



(N. Fogtmann.)302

Huldregaverne er der en vis Hidsighed *) eller Lystighed*), og nogen

Uklarhed. Hvorfor har De dog brugt et saadant Udtryk som

„den danske Springer“21 Det glæder mig, at denne Kritik er
anonym, og jeg haaber, at den vil vedblive at være det. Det

Modsatte vilde forekomme mig høist sørgeligt. N. B. Jeg mener

ikke, at Deres Kritik over Ingemanns Huldregaver er i sig selv
uretfærdig, men at Tonen deri er stødende og neppe anstændig.

De har ikke blot brugt en skarp Kniv, hvilket er godt nok eller
rettere i alle Maader det bedste, men De har brugt et krumt

Sværd, som skjærer mere end det skulde. Endnu har jeg ikke

hørt tale om denne Kritik; men jeg skal ved Leilighed melde
Dem, hvad jeg hører derom (quidquid audivero). Holder de

Torkil Badens Prøvesteen paa Læsesalen? Prof. Rask har

begyndt at skrive deri og har med Roes omtalt Deres Skrift
om de latinske Conjugationer. Lev vel;

Deres hengivne R. F.

E. Sk. Jeg skal dog idag meddele Dem en theologisk

Notits. Der er nylig udkommet et tydsk polemisk Skrift, som

taler den gamle christelige Kirkes Sag, og som begynder saa¬

ledes: „Es sey dem, daß jemand von oben her, superne, e supernis

geboren, ein Supernaturalist werde, kann er das Reich Gottes

nicht sehen, das Wort vom Reiche, die christliche Lehre nicht

verstehen. So lange er ein Naturalist bleibt, vernimmt er nichts
vom Geiste Gottes, ist es ihm alles Thorheit und kann er es

nicht erkennen. Joh. 3, 3. 1 Cor. 2, 14.“ (Dette er ganske

sindrigt). „Dem Supranaturalisten steht also gegenüber der

Naturalist — keinesweges aber der Rationalist. Denn der
Supranaturalist ist selbst ein Rationalist, der ratio und Grund

seines Glaubens hat, weiß an wen er glaubt und allezeit zur

Verantwortung einem jeden bereit ist, der Grund fordert von

—seiner Hoffnung.“ (Dette er ogsaa rigtigt, forsaavidt som

man bør beholde eller bruge dette sidste Navn.) Dette lille

*) 2 P. Hjort. *) I Parentes har F— tilsat: eller Løierlighed.
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Skrift er uden Tvivl forfattet af en tydsk Adelsmand eller

Godseier, og er udgivet af Prof. Sack i Bonn. Valel

Kjøbenhavn, 22 Aug. 1831.
Kjære Ven !

Slutningen af Kritikken over Huldregaverne var vel mere

moderat, men kunde dog ikke forandre min Mening om det
Hele. Atterbom har. uden Tvivl viist Dem og Litteraturen en

meget stor Tjeneste derved, at han har føiet eet og andet om

Sverrig til Kritikken over den danske Litteratur. Derved er

De bleven godt dækket. De Fleste have hidtil været uvisse, om

Forfatteren var en Dansk eller en Svensk. Nu er Justitsraad

og Prof. Chr. Molbech kommen ud af denne Uvished og paa¬
staaer, at Forf. maa være en Svensk. Han haaber nok at

komme efter, hvem det er, skjøndt det hidindtil ikke har villet lykkes

for ham. Naar jeg seer Mynster,skal jeg see, om jeg kan faae

om.ham sagt det, som De har skrevet

Deres hengivne R. F.

Kjøbenhavn, 3die Sept. 1831.
Kjære Ven !

Tak for Deres Brev af 25. f. M. og for de deri givne
Efterretninger. Mellem os sagt, veed Directionen selv, at det

ikke hænger saa ganske rigtigt sammen paa Mørup; men den

veed neppe, hvad den skal gjøre derved. Prof. v. Schmidten

er død. Derom er der kommen Efterretning; men jeg veed

ikke, om han er død i Vestindien eller underveis; thi derom

glemte jeg at spørge. Alle, han selv undtagen, ventede, at det

vilde gaae saaledes. Da Etatsraad Saxtorph hørte, at han

skulde reise til Vestindien, sagde han: „Hvorfor kan han ikke

ligesaavel døe her hjemme d“ Forsaavidt er Efterretningen ikke

overraskende, men den er dog bedrøvende. Hans Død turde
være det største og det mest uerstattelige af de mange Tab, som

Universitetet har lidt i de sidste 10—12 Aar. — Nogle, f. Ex.
Redactionen af Maanedsskriftet, synes godt om Kritikken over
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Huldregaverne, skjøndt med Misbilligelse af enkelte Steder og Ud¬

tryk. Denne Redaction havde nok ønsket, at samme Kritik, lidet *)

*)bedre: lidt forandret, eller modificeret, var kommen i Maaneds¬

skriftet. Justitsraad Brorson paa Herlufsholm er syg. Han

er en gammel Mand, 75 eller 76 Aar gammel. Statsminister
St. vilde komme i ikke liden Forlegenhed med at besætte hans

Plads, hvis han skulde døe. Det er mig heller ikke bekjendt

om Sygdommen er af den Beskaffenhed. — Molbech har endnu

ikke opdaget, hvem der har skrevet Kritikken i Svea. Men han

anseer denne Kritik især for mærkelig derved, at en Svensk

kjender den danske Litteratur saa nøie, endskjøndt samme Svensker

efter hans Mening, fælder en Deel eensidige Domme. Deri¬

mod har Provst Tryde sendt mig den Hilsen med en Student

som havde besøgt ham, „at Forfatteren neppe kunde være nogen

anden end Professor Hjort i Sorøe; thi han er nøie bekjendt

med Atterbom, og denne er Redacteur af Svea“ Baade denne

Slutning og denne hele Yttring synes mig at være noget over¬

ilet og ubetænksom eller ikke vel betænkt, som saamange af denne,

forresten brave, Mands Yttringer.

Levvel og hils Deres Kone fra

Deres hengivne M. F.

Kjøbenhavn, 30 Sept. 1831.

Kjære Ven !

De veed vel, inden De faaer dette Brev, at jeg er bleven
Biskop i Ribe, uden at have paa nogen Maade søgt dette Em¬

bede. Gud give, at det maa lykkes mig at bestyre det, som det

sig bør. Indlagte 2 Breve, som De har laant Confessionarins

Mynster, har han bedet mig at besørge til Dem. Jeg har ikke

engang faaet Tid til at læse det længste af dem, hvilket dog

formodentlig var mig tilladt. Harms's smukkeste og gloserigeste

Prædikener findes uden Tvivl i hans Vinterpostille, som jeg

ikke eier paa Tydsk. Derimod eier jeg nogle smaa Samlinger

af hans Prædikener og af disse sender jeg Dem een, som inde¬
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holder 3 Prædikener, af hvilke den sidste maaskee kunde være

passende til den omtalte Brug*).

Deres hengivne N. F.

Kbhvn. d. 15de Oct. 1831.
Kjære Ven !

Tak for Deres Lykønskning! Jeg har meget travlt og har
neppe Tid til at skrive et Par Linier, endskjøndt jeg gjerne

vilde berigtige adskillige urigtige Forestillinger, som findes i

Deres sidste Brev: thi det synes, at De mener, at jeg har

attraaet Biskops=Embedet i Ribe, og at jeg har opgivet min

Stilling ved Universitetet. Nu er det vistnok sandt, at jeg maa

forlade Universitetet; men jeg har ikke gjort noget Skridt i den

Henseende. Det var mig ganske uventet og næsten ubegribeligt

eller utroeligt, at jeg var bleven udnævnt af Kongen til Biskop.
Dette sagde jeg ogsaa til Kongen, som loe deraf da slig en

Erklæring nok sjælden gives ham. Han meente forresten, at

jeg kunde virke meget godt i min nye Stilling. Sagen synes

mig at hænge saaledes sammen: Cancelliet vilde ikke indstille

Stiftsprovst Dr. Frost. Men at indstille en anden Provst til

Bisp over ham, synes maaskee mindre tilraadeligt, især da man
ikke ønskede en gammel Mand til Biskop i dette vidtløftige og

besværlige Stift. Og da man nu forudsatte, at jeg kunde have

Lyst til at være Biskop, saa indstillede man mig. Jeg er bleven

derved mere overrasket end vel nogen anden. Imidlertid kan

jeg ikke sige, at jeg er misfornøiet dermed; thi jeg maa ansee

denne min Kaldelse for en høiere Styrelse, som jeg maa ære

og lyde. Det gjør mig imidlertid meget ondt, at jeg skal for¬

lade Universitetet. Men selv dette, at det gjør mig ondt, har
noget glædeligt i sig. Guds Villie skeel I Tillid til ham gaaer

jeg enhver Forandring, enhver Skjebne imøde med frit og roligt
Mod. — Deres Broder Jens har jeg sagt Besked om adskilligt,

som jeg ikke har Tid til at skrive om. — Paa Onsdag (d. 19de)

skal jeg ordineres til Præst, paa Søndag (d. 23de) til Biskop.

*) o: Optagelse i min tydske Læsebog.

20
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For at besætte min Plads, vil der nok blive aabnet en
Concurrence. — Jeg har faaet saamange Ting at tænke paa

og at bestille, at det ikke maa forundre Dem, om De ikke hører

meer fra mig, inden De seer mig i Sorøe. Lev vel!
Deres hengivne H. F.

E. Sk.

Een Ting maa jeg dog fortælle Dem. Det theologiske

Facultet i Kbhvn. afgav, efter Opfordring, en Betænkning om
nogle (4) theologiske Dissertationer om hvilke eller om hvis

Censur der var opstaaet Strid i Lund. De 3 Forfattere

og dertil benyttede de sigfandt sig fornærmede og angrebe os,
af Kritiken i Svea, som de beraabte sig paa, fordi den uimod¬

sagt var indrykket i et dansk Blad. Jeg slap paa den Maade

bedst derfra, og de vrede Lundenser varesaa høflige mod Mig,
at de yttrede den Formening, at jeg afBeskedenhed havde taget

Deel i mine Collegers Anmasselse, fordi jeg ikke vilde være
dem imod!

Kjøbenhavn, 25. Oct. 1831.
Kjære Ven !

Deres Brev, som var skrevet i Søndags Eftermidd.
Kl. 2½, var rigtignok skrevet omtrent en Time, efter at hele

Bispevielsen var til Ende. Denne Handling er mere for Til¬

skuerne end for Ordinandi, skjøndt den er baade meget høitidelig

og indtrængende. Men Præste=Ordinationen gjorde stærkere

Indtryk paa mig. Nu gaaer det løs med Traktementer, ic. I
Morgen er jeg tilsagt til Kongens Taffel, o. s. v. Gid alt dette

havde Endel — Ved Deres Broder Jens har jeg sendt Dem

et Par Programmer til Estrup og Lütken og eet til Dem selv.
Jeg fører i mit vita hist og her den lille Krig. Thi det fore¬

kommer mig ikke billigt, at De alene skulde have Lov dertil.

I Dag har jeg skrevet til Dr. Sommer; thi ham henregner jeg

ikke til mine Venner, som ville undskylde, at jeg ikke skriver dem

til. — Om den „danske Undersaats Tanker“ en anden Gang*).

*) Se Krit. Bdr. Pol. Afd. S. 62—80.
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Jeg mærker dog, at De nu begynder at blive distrait af Deres
megen Læsning og Lærdom; thi De har allerede eengang før

sagt mig det samme om den historiske Artikel i Svea. — Professor

Sibbern er traadt frem som Ingemanns Forsvarer med en hvid

Pind i Munden. Han har nemlig udgivet „Skrivelse til Dig¬

teren Ingemann i Anledning af Huldregaverne“, Han siger

deri, at han ikke kan taale at skulle tie til, at der skeer en

Aand og et Gemyt, som Ingemanns, en saa aabenbar Uret

som der er skeet i Kritikerne over hans Huldregaver. Han siger

fremdeles, at dette Skrift (Huldregaverne) er et sindrigt og be¬
tydningsrigt Værk. At Ingemann deri byder os gyldne Æbler.

Sibbern gaaer vel for vidt. Men det synes mig ogsaa, at De

er gaaet for vidt, især ved at gjøre eller ville gjøre nogle af
Ingemanns Paastande latterlige. Denne Fremgangsmaade skulde

allermindst bruges mod en Mand af Ingemanns milde Tænke¬

maade. Jeg vilde hellere i Deres Sted have savnet det Bifald,

som slige Indfald altid finde hos latterlystne Læsere, og deres

Antal er visselig legio, end at have sagt et Ord, som kunde

krænke Ingemann. Dersom De skriver imod Sibbern, hvilket
vel ikke behøves, da bør det skee med mandig og alvorlig Tale,

ikke med Spot og Spøg, som er fast at ligne ved giftige

Vaaben, naar man strider om Sandhed og Ret. — Lev vel og
hils Deres Kone fra

Deres hengivne N. F.

Kbhvn. d. 19de Novbr. 1831.

Kjære Ven !

Slutningen af mit Levnetsløb paa Latin har jeg skrevet

med velberaad Hu. At det der Sagte billiges af nogle og lastes

af andre, det er i sin Orden, og dermed er jeg vel tilfreds.

I det danske Levnetsløb er dette og mere udeladt, som De vil

see, naar dette — hvilket skeer i disse Dage, er blevet trykt.
Det er mig ubehageligt at høre, at der have fundet Uordener

Sted i Academiets Skole. Men det vil dog interessere mig at

erfare noget nøiere derom, naar jeg kommer til Sorøe, hvilket

formodentlig skeer allersidst i denne Maaned. Jeg har kongelig

20



308 (N. Fogtmann.)

Tilladelse til at blive her saalænge, og Cancelliet har intet

iderimod. Naar jeg kommer, tager jeg naturligviis ind

Gjæstgivergaarden, da jeg nu reiser med Tjener og Tøi*).

Prof. Clausens sidste Skrift har vel gjort Opsigt, men har ikke

vundet Bifald hos de Sindige, da man anseer dette Skridt for

en Overilelses). Dr. Mynster har skrevet et meget interessant
Stykke derimod, eller i Anledning deraf, i Ugeskriftet Nr. 5

og 6. Pastor Gads Skrift har gjort megen Lykke. En Re¬

vision af Ritualet vil nok være en Følge deraf. Dette skulde
man have betænkt før.

I Kjøbenhavns Posten findes nogle temmelig skarpe og

bittre Stykker mod Kritiken i Svea. Det er mig især meget
ubehageligt at see den Ubillighed og Bitterhed, som nu tager

Overhaand i al Slags Polemik. Gads Skrift er dog skreven

i en rolig Tone. Men Striden mellem Sømagten og Land¬

magten bliver mere og mere bitter i Dahlerups (anonyme)

Skrift og i Zahrtmanns Skrift mod Capt. Blom. Stærke,

ja selv heftige Ord maae der gjerne falde; men ingen Bitterhed,

ingen Spot eller personlig Fornærmelse. — Jeg har i denne

Tid næsten ikke Tid til andet end til at tænke paa Afreisen

og hvad dermed staaer i Forbindelse. Ellers blev jeg neppe
taus ved de theologiske Stridigheder. Men det kan, om Gud

vil, indhentes i Ribe, hvor jeg, længere borte fra Kamppladsen,

maaskee vil kunne baade med mere Roe og med Vægt anbringe

enten et afgjørende Stød eller et forsonende Ord.

fraLev vel og hils Deres Kone

Deres hengivne N. F.

1) Da F— nu kom sä langt bort, tog han i Sorø kortelig Afsked med
flere Familier, som han i de 8 Ar vel havde kjendt til, men ikke videre
omgäedes. Da der i et par af disse fandtes voxne Døttre, sä begyndte

strax Kjøbstedspoesien, eller Sladderens Ondskab og Smule Vid, „sich
zu regen“, og fortalte at Bispen var gäen om og havde seet pä — Koner.

*) Om Injuriantens Stilling i Danmark i 1831.



Lonise Hegermann Lindencrone

samt

Enkelte af hendes Kærmeste,

som en Krands omkring Portrætet.



8)

*)
*)

(Modtaget i Udlandet.)
Citadellet den 7de Februar 1818.

Høistærede Herr Doctor!

Det er mig og min Omgivelse saa kiært at høre, hvor vel De
lever. Man behøver blot at tilønske Dem god Helbred, for ret at

kunne nyde og samle, hvad som altid har Interesse til Meddelelse
for Deres Samtidige, naar De har endt denne Reise, og iler til

Hjemmet. Hvorledes skal jeg kunne takke Dem for den overraskende
Godhed, at sende mig en saa behagelig Present, der indtraf i Gaar

paa min Datter Hannes Gebursdag. Disse skiønne Glas med

Karafler*) bleve samme Dags Aften indviede, da det indtraf, at en

Familie fra Landet passerede Aftenen hos os tilligemed flere Venner.
Uagtet Deres Kiæreste*) havde betroet hendes Veninder mine to ældste

Døttre, hvad som var i Anmarsch fra Dresden, blev det dog en

Hemmelighed for min Kone og Mig. Vi have klinket paa Deres
Velgaaende, og ville gientage det, naar vi atter kunne see Dem iblant

os. Jeg kan ikke herfra meddele Dem noget Nyt, da Olivia sikkert

er en troe Overbringer af alt, hvad som fra Hovedstaden kan inter¬

essere. Saaledes f. Ex. at Parterret har continueret sin Ret til at

pibe ud, hvad som ikke duer, og at Professor Guldberg*) med alle

Udmærkelser fik en afgiørende Dom, fra Parterret og over hele Huset,

lige til Galleriet. Samme Forfatter skal endnu have et Stykke, som

skal gives i denne Saison. Det er en slibrig Bane, at skrive for
Skuepladsen.

Kjøbte i Dresden pä et Elbskib, som bragte Glasvarer fra Bøhmen
Olivia Catharine Rasbech, en Datter af Kaptein Ole Lykke Rasbech

Daved Prinds Christians Regiment (en Tid ved Marinerne).
Faderen døde tidlig, tilbragte hans Datter 7 Ar i daværende Kmhr.
Oberst Hegermanns Hus, hos hvem hun var kommen fra tidligste

—Barndom af, og som, tilligemed sin norske Landsmand O. L. R.
havde udgjort fra Løjtnantstiden af et Kløverblad med den vidtbekjendte
Franz Bülow hos Frederik den Sjette.

Fr. Høgh Guldbergs „Aften er ikke Morgen lig“ faldt d. 31. Januar,
hans Forfatter=Aften.
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Vinteren „lister sig saa hen, uden at være streng. Man tør

maaskee kunne vente tidlig Foraar. For min Kreds, saa nær mit
Landsted*), er det en glad Udsigt.

Pengevæsenet forbedrer sig betydeligt, og naar De igjen betræder
disse Sletter, vil De finde megen Forskiel. Desuagtet er det vel

for Mængden endnu vanskelige Tider. Men under de fredelige Ud¬
sigter, som ingen let tør bryde, saa længe de første Magter ingen

Splid ville taale, kan Danmark snart komme til fordums Velstand.
Vore Gienboere have snart intet forud; og det seer ud til, at Handelen

her mere oplives, omendskiønt der ikke er saa stor Omsætning, som
under Krigen*)

Min Kone og mine Børn hilse Dem hengivenst, og forene
med mig de meest deeltagende Ønsker for Dem. De ville venskabe¬

ligst modtage Forsikringen om den Agtelse med hvilken jeg henlever

Deres ærbødige Johan Hegermann.

(Modtaget i Udlandet.)
Citadellet den 3die Decbr. 1818.

Jeg havde for længe siden takket Dem, kiære Hiortl for

alt hvad De har været saa god at sende os til Erindring om

Dem og Deres Reise, dersom det ikke forekom mig, at alt hvad
der under O.'s Couvert ikke var fra hende selv, egentlig var et

Ran fra Dem; imidlertid kan jeg dog nu, efter at have

modtaget Deres Brev og de smukke Armbaand, ikke andet

end giøre mig skyldig deri. Vær forsikkret at jeg, og vi

alle, deeltage af ganske Hjerte i hvad der møder Dem, og

at vore bedste Ønsker ledsage Dem. Jeg har tilfulde tænkt
mig det Nedslagende i at modtage en sørgelig Efterretning

uforberedet i et fremmed Land*), men jeg har tillige følt, at De

i Deres hele Tragten har en Ressouree som ikke vil svigte Dem.

Jeg haaber at De ganske har forvundet Følgerne af det Fald

ved at vælte med Vognen, som vist nok var Dem dobbelt ubelej¬

*) Han var Kommandør for Kastelsjægerne, de jydske, og ejede „Rolig¬
hed“, Hovedlyststedet ved gml. Kalkbrænderi, lidt udenfor Kastellet.

2) Med „Krigen“ mentes altid den Gang Krigen mod England 1807—14.
3 Af alle Breve pä min næsten firärige Rejse gik kun 1 fejl, nemlig

det hvori min sal. Faders pludselige Død, kun 53 Ar gammel
meldtes mig; jeg blev altsä sørgeligst overrasket ved at de næste Breve
udenvidere forudsatte hans Dødsfald fom bekjendt.



L. Hegermann=Lindencrone.) 313

ligt i den bedste Sommertid, hvilket jeg tænker det endnu var

der, medens vi i dette Øjeblik, da det billigt skulde være Vinter,

neppe har den sædvanlige Efteraarskulde. — Enhver af mine
hilse Dem venskabeligst. Jeg veed ikke om jeg bør fortie Dem,

at De har en Medbejler? Olivia vil trøste Dem med hans

unge Alder og ubetydelige Størrelse; ung er han, det er sandt,
men De veed jo nok: „dans une 3me bien née la vertu

n'attend point le nombre des années“ og jeg forsikkrer Dem,

han er desto kiærligere.*) Olivia har vel neppe sagt Dem hvad
—for et nydeligt Romannavn han har givet hende: Lilal og

det udtaler han saa kiælent som muligt; lille er han rigtignok

ogsaa, men Amor er jo ogsaa lille, og smuk er han, det kan
jeg forsikkre Dem, og mig, som er hans Moder, vil dog ingen

mistænke for Partiskhed.
Den 22de Debr. skal vi af de bøhmiske Glas drikke Skaalen

ønske Dem en behagelig Vinter,i den italienske Viin og tillige

en lykkelig Hiemreise.og, naar det kommer saa nær,

Deres forbundneste

Louise Hegermann.

(Modtaget i Udlandet.)
Rolighed den 15de Juni 1820.

Gode Hiort !

Det er i Sandhed med Forlegenhed, skiøndt rigtignok ogsaa
med megen Fornøjelse, at jeg atter har modtaget fra Dem en

Erindring om Deres Reise. Saa kiært som det er mig, at

De, saa langt fraværende, har tænkt paa os, og saa smukke og
siældne de tilsendte Vaser*) ere, kan jeg ikke andet end være

undseelig ved saa ofte at modtage de smukke og mærkværdige

Ting, De flere Gange har sendt os. Imidlertid takker jeg Dem

venskabeligst derfor, og beder Dem være overbeviist om at jeg,

og vi Alle, tænke paa Dem med oprigtig Agtelse og Velvillie,

*)Nuværende Oberstløjtnant D. W. Hegermann=Lindencrone, Kom¬
mandør for Gardehusar=Regimentet,fød d. 23. April 1817.

2) Jeg traf en Dansk Kjøbmand Due i Livorno, som i en ganske ung
Alder var kommen dertil, og han skaffede migved sine Forbindelser
to Alabasters Vaser (dengang en Sjældenhed).
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og at vi med Fornøjelse imødesee den Tid, vi atter skal see

Dem i vores Kreds. Vaserne ankom aldeles ubeskadigede hertil,

som skal være et sieldent Held, men de vare og omhyggeligt
indpakkede. Jeg haaber at Olivia har takket Dem for den

romerske Reseda, De var saa god at sende mig med Ingemann,

som fornøjede mig særdeles, vel ogsaa fortalt Dem Estrups

Forlovelse med Frøken Scavenius, som jeg tænker har fornøjet

Dem. Den stakkels Fru Oehlenschlæger har ligget i syv Uger

af Gigt=Feber, det er en høist smertelig og angribende Sygdom,

hun er lidt bedre, men det gaaer saa langsomt, at vist næsten

den hele Sommer (som er stræng og kold og mere ligner Efter¬

aaret) vil gaae hen, inden hun bliver fuldkommen frisk.

Oehlenschlæger selv har havt Kold=Feber og var meget medtaget,
da jeg for en fiorten Dage siden var der. Jeg veed ikke om

De har faaet hans Nordens Guder og Erik og Abel tilsendt;

hvis ikke har De en Nydelse tilgode, som jeg veed De forstaaer
at sætte Priis paa: Den varmeste dybeste Følelse og den liv¬

fuldeste Phantasie udtaler sig heelt igiennem med Modenhed og

mandig Kraft, de kan sikkert regnes blandt hans bedste Digter¬
Værker. — Thorvaldsens Arbeider her (to Basreliefs og det

Kongelige Herskabs Buster) har skienket Kiøbenhavnerne en

Kunst=Nydelse af et Slags, som vi her før hverken har kiendt

eller havt Forestilling om, ligesom hans personlige Elskværdighed

har vundet ham alle Hierter. Jeg undrer ellers over at det

ikke er faldet ham ind, under sit Ophold her at modelere

Oehlenschlægers Buste; det er jo baade et smukt Hoved og vilde

havt dobbelt Interesse saavel for den Kunstners Skyld der havde

dannet det som for dens det forestilte. Ingemann har besøgt os et

par Gange i Citadellet og lovt at gientage sine Besøg, hidindtil
har han ikke giort det. Jeg tænker at Provst Schmidt kommer

hertil Danmark omtrent paa samme Tid som De; det er vist

en rar Mand og det er begribeligt (i det mindste efter de norske

Ugeblade at dømme), at en Mand af hans Dannelse ikke kunde

være fornøiet deroppe. Her er Gud skee Lov alting vel; min
Mand og mine Børn, store og smaae, sende Dem de venskabe¬
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ligste Hilsener. Lev De selv, gode Hiort, saa vel som det
ønskes af Deres

forbundneste

Louise H. Lindencrone.

(Modtaget i Udlandet.)
16. Juni 1820.

Det er umueligt for mig at begynde med at sige Dem Aar¬

sagen til min lange Taushed, da den er ubegribelig for mig selv.
De kan vide at jeg ofte har erindret Dem, da jeg lever hver Dag

med Olivia, og hun virkelig ikke er mig ligegyldig. Ogsaa har jeg

i min Skuffe tre kasserede Breve; det var mig altfor høitideligt at
skrive saa langt som til Rom. Nu er De nærmere, om kort Tid

er De her igien, saa kan vi mundtlig afgiøre alt hvad vi vil; nu
vil jeg blot sige Dem hvor megen Fornøjelse det har giort mig

hver Gang vi har havt Beviis paa at De ikke har glemt os. De,
som har været saa længe og saa langt borte, kan vel ikke mere for¬

staae hvad Reiz det har for en af os, som aldrig forlod Hiemmet,
at blive erindret saa langt borte, og det paa Steder som er en

anden Verden for os. Hvad Fornøjelse det er at pakke saadan en
Kasse udl Dog kan De tænke at den sorte Haarlok af En, som

endnu lever og er hiemme i de Egne, har forundret og fornøjet
mig meest. Olivia og jeg giør os gierne en Tour giennem Ny¬

Værk for at see Solen gaae ned, i Aftes, den 15. Juni, gik vi med
uldne Schawler og Foerværks Kaaber, og endda frøes vi jammerligt;

saaledes har vi det her i Norden, medens De nærmere ved Solen

lever i Varme og Herlighedl — er det ikke skammeligt? — Endnu
har det aldrig lykkedes mig at faae noget Tilfredsstillende at vide af

nogen Reisende, men da jeg kiender Dem, har jeg de bedste For¬

haabninger for næste Vinter, foruden at det virkelig vil være mig

kiært at see en Ven igien. Vi har i Vinter med megen Interesse
seet Heidelberg i Panorama, jeg har hørt meget derom, og haaber
at høre endnu mere, naar De kommer hiem. I Aften er det bedre,

Søen er blaae; jeg sidder her i det Værelse, hvor De sidste Gang
spiste til Aften; jeg maae nu overlade det øvrige Papiir til min

Syster. Lev vel og tænk med Godhed paa

Deres forbundne

Zolette Marie H.L.

De maa ikke troe at jeg vil forsøge paa at undskylde min

mageløse Uartighed, jeg føler alt for vel at den er utilgivelig;
Skamfuldhed over ikke før at have takket Dem, som jeg burde, for
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al den Fornøielse De har forskaffet mig har endnu længere ladet
mig udsætte det. Jeg kan ikke beskrive hvor megen Glæde jeg har

af Deres skiønne Foræringer og jeg beder Dem modtage min hierte¬
ligste Tak derfor. Mine Coraller opvækker her Alles Beundring, da

man slet ikke kjender dem i denne Form, jeg skal stedse bevare dem

som en kiær Erindring om Deres Venskab og om det skjønne Land
hvorfra de ere komne. Maatte jeg ret snart mundtlig kunne gjentage
det. Det er ikke allene mit men Alles Ønske her i Huset. - Det

har moret os meget at høre, at De har fundet en Bolette i fremmede
Lande, men Vi ønskede meget at vide, om det er i det Udvortes eller

i Characteren at denne Lighed finder Sted*). Jeg har nylig hørt
Præsten Rothe (som De formodentlig kjender) tale med megen In¬

teresse om Heidelberg, hvor De nu opholder Dem; han har studeret
der i adskillige Aar. Han har ogsaa været i Paris, men han har

kjedet sig meget i den Tid han var der, da han ikke kan lide de
Franske. Jeg vil haabe at De vil finde Dem mere fornøiet, jeg

synes dog at man ikke let maatte kunne kjede sig paa et Sted, hvor

der er saa meget at see. Jeg maae nu slutte, da Bolette ikke har
levnet mig mere Plads. Da jeg har glemt at tale om den lille

røde Blomst, som næsten af alt har glædet mig meest, saa maae jeg
endnu benytte denne lille Plads for at takke Dem ogsaa for den.

Lev vel og glem ikke Deres forbundne
Line H.L.

(Modtaget i Kbhavn.)
Hamburg den 2. Aug. 1822.

Kjære Ven !

Neppe vidste jeg noget, som kunde interessere mig meer, end

Efterretningen om Deres Ansættelse ved Sorøe Akademie. De være

forbindtligst takket for denne Meddelelse. At opnaae sine Ønsker,

i hvor billige de end ere, skeer ikke let i vore Dage. Jeg har ofte
tænkt mig Deres Stilling, og taus, men derfor ikke mindre deel¬

tagende, næret en Frygt, som Verdens Erfaring aftvinger. Nu er
De belønnet for alle Deres Bestræbelser paa den hæderligste Maade.

Sligt kan ikke andet end glæde enhver Retsindig; hvor meget mere
vil der møde Dem sand oprigtig Deeltagelse fra enhver, som kjen¬

der Dem nærmere. Inden faa Dage er jeg saa lykkelig mundtlig
at stadfæste mine velmeente Ønsker for Deres bedste Velgaaende.

*) Det var i Skikkelse og Tænkemäde — forresten en Datter af Minister
Velnagel i Stuttgart, gift med Medisinalräd Schelling, Broder
til Filosofen.
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Hils Deres Kjærestel Jeg forestiller mig levende, hvad Indtryk
Deres nu bestemte Virkekreds maae have giort paa Hende. At see

min hengangne retskafne Vens eneste Datter, som han elskede saa
høit, at dele sin Skiæbne med en værdig Mand, og at see dem

dette Maal saa nær, har ogsaa for mig den største Interesse. Maae
det altid gaae dem begge saa vel, som jeg ønsker det, da vil de

opnaae hvad de Begge fortjene.
Formodentlig meddeler min Kone dem alle paa Rolighed, hvad

jeg herfra indberetter. Altsaa intet om Hamburg, som De kjender

bedre end jeg. Denne Dag har været frugtbar paa Breve, da her
indtraf baade fra Rolighed og fra Paris. Min Søn lever vel paa

sidste Sted og har inddeelt sin Tiid, for grundig at studere Spro¬
gene)). Han har paalagt mig at hilse Dem og takker for den

Addresse De gav ham.

Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring, og henlever

Deres ærbødige
J. Hegermann=Lindencrone.

(VB. Fra nu af gik alle Breve til Sorø.)

Rolighed den 29. December 1823.
Kiære Ven.

Allerførst maa jeg bede Dem bringe tusinde Hilsener til

Olivia, som vi haabe nu er i fuldkommen Bedring, og derpaa

skride til at besvare Deres Brev af 18de hvilket jeg, beskiæftiget
med Forberedelserne til Jule=Aften, opsatte, i den Hensigt at

give mig Tid for at svare ret fornuftigt, hvilket i Grunden

var meget ufornuftigt; thi jeg havde sikkert svart meget bedre

strax, da det forekom mig som om jeg havde saa meget at sige;

nu derimod er en Deel af det, som, idet jeg læste Deres Brev,

stod klart og levende for mig, blevet borte for mig, ligesom den Snee,

der i Gaar opmuntrede Egnen, i Dag er smeltet — dog — denne

Lignelse er uheldig, thi jeg vil langt fra ikke dermed sige at det,

*) Den ældste Søn Frits en alvorlig og af Alle højagtet ung Mand,
den første danske Offiser, som lod sit Liv i Oprørskrigen 1848 ved Bau,

i det han sprang op pä et Gjærde, for at fä Karlene frem, der stand¬
sede nogle Øjeblikke ved den uprøvede Fares Nærhed, var i 1822—3
tagen til Paris med daværende Løjtn. Westergaard for at studere
især Fransk.
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som jeg ikke har formaaet at holde fast, var Vand og Dunst,

tværtimod føler jeg med Vished at der var Sandhed deri;
men De veed dog sikkert selv at man ofte kan beholde Resul¬

tatet af sin Anskuelse (især naar den, som Phantasiens Billeder,

mere kommer som en Aabenbaring end opbygges ved Slutninger)
uagtet Tankegangen, eller rettere Tankeglimtet selv, enten reent

undslipper eller Omridsene dog blive saa svage og utydelige,

at man ikke godt kan give dem igien for Andre. — Maaskee

har De ikke giort denne Erfaring, thi med Mænd, hvem

Tænksomhed er blevet til Natur, gaaer det vel anderledes til

end med os; er det altsaa kun en Fruentimmeragtighed, saa und¬
skyld den med de øvrige, som De sagtens vil møde her i dette

Brev og lad mig uden videre Fortale svare: —„Hvad jeg

synes om tredie Deel af Øehl.'s Digte?“ Vel kan jeg ikke

nægte at enhver Forandring i det hvortil knytter sig Erin¬

dringen om den Glæde, om de Følelser det først vakte hos

mig, gaaer mig nær til Hiertet; dog synes mig at Digteren
har Ret til enhver Forandring der er, eller, hvad der med

Hensyn til ham er det samme, der synes ham en Forbedring;

thi hvad vil det vel sige at Bogen er Publikums Eiendom?

Dog vel ikke, naar vi tale om en virkelig stor Digter, den

Tids, han lever i, de Menneskers, som engang have givet

deres jeg veed ikke hvor mange Mark for den, og hvis Dom
over hans Værker dog aldrig kan være ganske uden Blanding

af personligt Hensyn, fordi selv de Bedre, som elsker Digtet og

Digteren, hænger ved ethvert Udtryk — iblandt vel ogsaa ved

enhver Feil, naar det Hele har berørt en eller anden Stræng

i deres Indre, og alt det, der af deres eget Hiertes Fylde har

sammensmeltet sig med Digtet, synes at flygte naar Trylle¬

Ordet fattes, saaledes omtrent som Elskeren vil bevare enhver

Solfregne i sin Elskedes Ansigt. - Dog, denne Ret vil De

jo heller ikke nægte ham, og kun hvor hans Forandringer ikke

ere Forbedringer bebreides de ham: — Hvo holder Vægtskaalen

her med sikker Haand? Hvo tør sige sig selv at ingen Ung¬

doms Erindring, der ligesom den første Kiærlighed aldrig ud¬
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døer, ingen Hensyn, kort intet Subjektivt, blander sig i Dom¬
men og nedtynger den ene Skaal meer ead retfærdigt er?

Og med disse Erindringer de være i sig selv saa ædle, og

os saa hellige, saa indflettede i vort inderste Væsen som muligt,

har dog Digteren intet at giøre, kun paa hans Værks muligste

Fuldendelse maa han tænke, og Eftertiden har jo lige saa

fuldelig Krav paa hver Tøddel, der kunde forbedre hans
Digt, som de, der i Livet staae ham nærmest, have det paa

Opbevarelsen af det Gode, der erl — Men der hvor han virke¬

lig har taget feil, hvor hans Rettelser ere det Modsatte af
Forbedringer? — Iblandt de utallige Bebreidelser, man har

giort Øehl., ere de om Ukorrekthed, om Forsømmelse af at

bruge Filen, blandt de hyppigste, og da flere Mennesker kunne
bedømme Retskrivning end Poesie, have fra Skoledrenge til de

meest graahærdede Recensenter anklaget ham som Majestæts¬

Forbryder imod Sproget i denne Anledning: Hvad Under da,
om alle disse vrange Domme, de smaalige Angreb, alle de

Krænkelser, som have forbittret ham Livet, have gydet en Funke
Bitterhed i hans Indre, have berøvet ham en ringe Deel af

den forrige Frimodighed, have givet ham Filen i Haanden i

samme Øieblik, da de røvede ham den — Unbefangenheit,
som fordres til et saadant Arbeid, da Haanden manglede den

kraftige Sikkerhed, som Ligevægt i Sindet allene giver, og han

iblandt med en Ujevnhed ogsaa har bortfilet en Skiønhed?
Hvo har Hierte til at bebreide ham det? — Vi fristes dog alt

for let til at fordre guddommelig Ufeilbarhed af den, som en

guddommelig Aabenbaring er gaaet igiennem, og til at bruge

just det, vi meest skulde elske ham for, det han har skienket os,

til Vaaben imod ham, i det vi glemme hvad han har beriget

os med, for at erindre hvad vi endnu ville kræve. „Hvor der

er stort Lys, er der stor Skygge“ saaledes omtrent siger jo

Goethe i Gøtz von Berl. (jeg har den ikke ved Haanden, og

veed ikke om jeg citerer ordret). Vi maae finde os i, at de,

hvis Muldvarpe=Syn blindes af Lyset, betragte Skyggen i

Forstørrelsesglas; men de, som have Øie og Aand til at over¬
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see det Hele, maae tillige mindes at „et Menneske er kun et

Menneske, og selv den bedste Helt er intet meer!“ erindre at

i Kampen mellem det Høiere og det Slette dog, efter Naturens

Løb, ædle Kræfter iblandt gaae til Grunde, ja selv enkelte

Funker af Guddoms=Ilden fordunkles, uden dog derfor at det

—Hele maa gives tabt.
den 30te December.

Hvorfor siger jeg alt dette til Dem, som jo veed det

meget bedre og klarere end jeg2 - Derom spørger De med
Rette; jeg veed jo ogsaa at, netop fordi de elsker Oehl. og

hans Værker, dømmer De saa strængt, men ogsaa derfor har

jeg baade Mod og Lyst til at sige at jeg synes De dømmer

for strængt. Vel skulde vi ikke for Digterens Skyld være

ubillig mod Digtene og agte deres Tarv ringe, men dog heller

ikke omvendt. „Ogsaa du Brutus2“ var det første der
faldt mig ind, da jeg læste Deres Brev men Baggesen har

engang brugt eller rettere misbrugt denne Replik og giort mig

kied af den, saa jeg vil ikke henvende den til Dem; men af
samme Grund kan jeg ikke regne Dem det Udtryk „den ene

Oehl.“ tilgode, ikke allene fordi Ovennævnte har brugt det, men

fordi De maa føle, naar De har tilgivet Oehl. hans enkelte

Feilgreb, hvor meget stort og herligt der dog er tilbage hos

ham, som de Bedre ikke skulle „forlade“. — Og er der ikke blandt

det tilkomne Nye meget som er smukt og vor Tak værd?

som Følgerne af Thors Hammertab og Ridderen ved Kul¬

svierhytten, Digtet til Prinds Christian, da han havde sendt
Oehl. et Uhr og en Lampe, og endnu en anden Sang til Pr.

Chr. — Ogsaa nogle af Forandringerne synes mig heldige,

uagtet de, som sagt, giør mig ondt. — At den moralske eller

medicinske Anvendelse af Ellehøien frapperede mig ved første
Giennemlæsning, kan jeg ikke nægte, men erindrer De ikke det

usle Epigram over Correggio? Indhold: „Han drak Kilde¬

vand, da han var varm, forkiølte sig og døde“, med den Moral:

„Min Læserl drik aldrig Kildevand naar Du er varm I“ Troer

De ikke at en dunkel Erindring derom har lynet giennem ham



(L. Hegermann=Lindencrone.) 321

da han nedskrev hiin Anvendelse? jeg for min Deel tvivler

aldeles ikke om at den er, i det Mindste halv, ironisk, ogsaa
hører det jo til den poetiske Bevægelighed at opfatte enhver

Side af sit Æmne, selv den prosaiske, og skiæmte dermed, og

i denne philisteragtige Forklaring at fremstille vores morali¬

serende og anatomerende Tidsalders Aand, synes mig, kunde

nok ligne Oehl., hvilket ogsaa ligger tydeligt nok i det pudseer¬

lige Ord: Kolden. —

Hvad Borg=Ruinerne angaaer, da vil jeg vel vogte mig

for at sige noget mod Middel=Alderen, som jeg nok veed er

Deres Elskerinde, tillige vil jeg undlade det af den gode Grund,

at jeg kun veed meget lidet derom; dog synes mig, man kunde

sige (hvad Oehl., da han var meest*) begeistret for det Gamle,
isagde i Tidens Perspektiv), at Frastanden forandrer meget;

de stolte Borges dybe Grund vansmægtede, selv i Riddertidens

bedste Dage, Trælle og Krigs=Fanger i det rædsomme Ver¬
ließ; jeg vil troe Dem paa Deres Ord, at disse Borge byg¬

gedes til at forsvare Folket, men da De tillige siger at det

senere udartede, saa lader os, med lige Billighed, ogsaa blot

see Ideen og ikke blot Udartningen i den nærværende Tids

Forfatning; det er dog ogsaa skiønt og poetiskt, at enhver

kiender sine Rettigheder, at Borger og Bonde ikke mere trænge

til et Forsvar, der saa let forvanskes til Undertrykkelse, at
Borgeren — „har selv en Hat !“ som der, synes mig, smukt og
sindrigt siges i det ene Vers, thi i dette Frihedens Symbol

ligger dog Udviklingen af Tankegangen. Og skulde han ikke

elske og begeistres for det Gode og Skiønne som den ældre

Tid havde forud, fordi han tillige seer ogsaa den nyere Tids

Fortrin? Dette siger han ogsaa selv, at vi skulle samle os

det Bedste af enhver Tid, og denne Samlen af Alt er det

ikke netop det, som udgiør Digteren?

Undskyld denne vidtløftige Snak, som De maa henregne

til de omtalte Fruentimmeragtigheder, tilligemed hvad Feil mod

Logik eller Regler, som jeg ikke engang kiender af Navn, De
støder paa, og husk paa, at De selv har forført mig dertil,

*) 22 21
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ved at spørge om hvad jeg syntes; og det er i Sandhed kun

til Dem, der ikke blot er en beføiet Dommer, men Oehlen¬

schlægers Ven som min, og som elsker Digtekunsten som alt

Godt, at jeg har Mod og Lyst til at give min Snaksomhed

Tøilen i denne Anledning. Nu lev vel, kiære Ven, omfavn

Olivia kiærligt fra mig og ønsk hende et glædeligt Nytaar og

bedre Helbred end i den sidste Deel af dette Aar. Min Mand

har faaet en Flaske Rosenborg=Viin til hende, men da den
Vogn som Fru Rasbech ventede ikke er kommet endnu, er det

vel bedst at sende den og den anden lille Pakke med Witter

med hvem den vel gaaer sikkrere. Han var herude en Timestid
i Formiddags, men var ikke at formaae til at gaae paa Comedie

i vores Loge i Aften. —Nu slutter jeg for Alvor, et glædeligt
Nytaar og Tak for det Gamle

Deres hengivne L. H. P.

(Forord. I flere af de næstfølgende Breve forekomme for¬
skjellige meget i det Enkelte gäende Forfatter=Expektoreringer, som
ikke kunne have almindelig Interesse: men jeg har intet Øjeblik
betænkt mig pä at optage dem alle som slet ikke uvigtige Prøver

i psychologisk og literær Henseende. Ikke at tale om den person¬
lige Værd i og for sig.)

26. October 1824.

Jeg er Dem, kiære Venl ret af Hiertet forbunden for

Deres Bemærkninger over Fortællingen. Hvad De saaledes

siger mig, er mig altid saa indlysende og klart og veiledende

saavel i Fremtiden som ved det, det bestemt angaaer. - Det

Fragment af Beretningen om Valdemar og Knud, som Sara

begynder Fortællingen med, er, som De maaskee har lagt

Mærke til, ordret efter Saxo; jeg veed ikke om jeg nu lige¬

fuldt kan beholde disse Ord, skiøndt der ikke siden bliver hen¬

viist til ham som den, hun havde sin historiske Kundskab fra?

Rigtignok ere jo slige Traditioner, skiøndt mundtligt meddeelte,

ofte et Slags Bog=Sprog, og det kunde vel tænkes at Sara

føiede sine Ord saaledes; men jeg veed kun ikke, om det kan

*) En Pensjonær hos mig, Søn af Kaptein og Stadsmægler Witter.
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gaae an at komme saaledes paa en Maade tyvagtig til dem
— En Kop The havde jeg dog gierne undt den gamle Sara,

men efter det gamle Ordsprog, at hvor Intet er, har Keiseren
sin Ret forloren, maa hun da undvære det som ikke var til i

hendes Tid. I den samme Fortælling, Billedet, forekommer

ogsaa Thevand: det er i Midten af det syttende Aarh. og

foregaaer i Holland, maa det ogsaa der gaae ud2 Efter det

som De siger, kiære Ven, om det Tegn, som Bogtrykkeren nok

forstaaer, kommer det mig for, som det var Deres Meening

at jeg kunde sende samme Manuscript, naar jeg har rettet i

det, til Trykken uden at skrive det reent, hvilket rigtignok vilde

være mig meget beqvemt med Hensyn til at jeg ønskede det
Hele færdigt til Julen. — Jeg lader da, som De meener, dette

Bind bestaae af de fire Fortællinger, De nævner (som det

inderlig glæder mig, De er fornøiet med). Vel har jeg tænkt

mig et Slags indvortes Sammenhæng mellem Giæstekam. i

Præsteg. og Søster Agnete; i denne Sidste var det min Me¬

ning at fremstille en Slags levende Gienganger, om jeg
saaledes maa udtrykke mig, som ikke allene bliver udstødt fra

den natlige Hvile i Graven, men for hvem den aldeles lukker

sig, indtil det tilgivende Ord er udsagt og Kiærlighed har

overvundet Hadet og Hævnen, som i Anna derimod en allerede

hensovet. — Men hvis der skulde komme endnu et Bind frem,

kan den, omarbeidet, ligefuldt blive et Sidestykke til hiin, og

jeg vinder da, at første Bind)) kommer til at bestaae af blot

Danske Fortællinger; thi Sankt Peder kan vel ogsaa be¬

tragtes som saadan, skiøndt ingen vis Plet i Danmark er

navngivet, hvor Fiskerleiet findes. — Saa takker jeg Dem
endnu engang det Bedste jeg formaaer for Deres gode Raad

og den Uleilighed, som De saa venskabelig har giort Dem med
at giennemgaae saavel de foregaaende som især denne For¬

— Sml. Blätt. f. litt.*) blev til: „Danske Fortællinger.“ 1825.
Unterhaltung. 1827, Nr. 13. — Om „Faster Dorothea“ se Zeit.

Eding¬f. d. eleg. W. 1826, Nr. 152, og tales and legends.
burgh. 1826.

21*
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tælling! — Erindrer De, at De i Sommer gav mig Lov til at
lade Dem see den Samtale mellem Ulfeldts og Sperling, hvori

jeg ønskede et par Italienske Ord anbragte? Endskiøndt jeg
har forandret mine Tanker i Henseende til det sidste Ønske,

vil jeg dog bede Dem om jeg maatte sende Dem Samtalen

selv; saaledes ønskede jeg ogsaa saa gierne, at De læste det
Sted hvor Elisabeth (Fortællingens vigtigste Person) træffer

sammen med Ulfeldt, tilsidst, da han er fredløs og dødssyg. —

Jeg vilde overalt gierne giøre et kort Udtog af den hele For¬

tælling, og tilføie de to omtalte Dialoger; det Hele vilde ud¬

giøre en 5—6 Kvartsider, hvis De vilde have det Venskab for

mig at gaae det igiennem. Vel vil det kun blive som et

Skelet, der hverken kan have Kolorit eller Runding, men De

vil dog kunne bedømme Planen, o. s. v. Omendskiøndt jeg har

aftalt med Sibbern at give ham det Hele om nogle Dage,
naar jeg har giennemgaaet den Fortælling jeg fik fra Dem og

reenskrevet et Par Blade, jeg har forandret i „Billedet“ vil

jeg dog, da denne skulde være den sidste Fortælling i Bindet,
let kunne rette et eller andet i den, naar det først er afgiort

at der begyndes paa Trykningen. — Ingemann bliver strengt

bedømt i Recensionen i Aftenbladet*), det er ellers, synes mig,

godt skrevet og man maa derefter finde, at der virkelig er

to Sujetter i det som gaae ved Siden af hinanden og svække

hverandres Interesse; jeg faaer det nok at læse i disse Dage.

— Tusinde Hilsener sendes Dem fra Enhver her. Cai takker

meget for den korte Tid han saa glædelig har tilbragt hos

Dem; havde han ikke havt den slemme Croqui at giøre færdig,

kunde han have nydt den Fornøielse et par Dage længere.

Lev vel, kiære Ven, og tænk imellem paa os her paa Rolighed.

Deres

forbundneste, hengivne Louise H. L.

*) Valdemar den Store og hans Mænd. Se Nyt Aftenblad, 1824,
Nr. 42 o. flg. af Molbech.
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Rolighed, den 13. November 1824.

Fortællingen kom saa hurtigt afsted i Fredags, at jeg ikke

fik Tid til at tilføie et par Spørgsmaal, som jeg vilde giort

Dem, kiære Venl og som jeg derfor nu er saa fri at lade
følge efter. — a) Ved at giennemgaae den sidste Gang faldt

det mig ind, at det maaskee var for eensformigt, eller en Gien¬

tagelse af samme Motiv, at Madam Berghen to Gange bringer

El. hen paa Palaiet for at adsprede hende fra Smerten over

den forbrændte Haand1 I det Tilfælde kunde jeg sammen¬

trække det til een Gang, men derved synes mig den gradevise
Nærmelse vilde tabe; jeg har nemlig tænkt mig det saaledes:

Værelsernes Pragt, Staldmesterens Overmod, o. s. v. give først

El. en Ahnelse, en utydelig Formodning, om de ventede Per¬

soners Vigtighed og Anseelse, derpaa seer hun dem, deres

Glands og Skiønhed; den Ærbødighed, der vises dem, giør et
øieblikkeligt men dybt Indtryk paa hendes lille Siæl, i det de

hurtig som en forbifarende Skye paa Himlen vises hende og

forsvinder for hendes Øine; hun beskiæftiger sig nu med Bil¬

ledet hun har opfattet, indtil hun atter bringes hen, seer Eleo¬
nora i kongelig Pragt under den straalende Lysekrone, og Ul¬

feld giøre sig det beqvemt, imedens de, hun var vant til med

Ærbødighed at betragte som de fornemste og mægtigste, staae
ydmyg omkring ham; hun fatter nu at det underfulde Fee¬

Pallads er deres Hiem, indtil hun tilsidst, fierde Gang, kommer
dem nærmere, taler med dem, o. s. v. — Paa denne Maade

vindes ogsaa det, at Sperling fremtræder mere allene, som en
selvstændig Person, en Ven, der besøger Greven, ikke som en

Slags subordineret — hvad skal jeg kalde det? — Officiant i

deres Følge, og altsaa vises i det Forhold, som han i Histo¬
rien virkelig stod i til dem. At han virkelig ikke fulgte med

Ulfeld til Haag, men reiste til dem kort efter og besøgte dem

der, er vel af mindre Vigtighed, thi den Slags Sandhed kræ¬
ves jo ikke.

b) om Christ. 4's Portrait ikke forekømmer for ofte ?
Skjøndt jeg ikke vel seer, hvor det kunde undværes.
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c) I Historien omtales ingensteds at Eleonora kiører

fra Toldboden, men da det ikke er sandsynligt at man har

ladet hende gaae igiennem Byen til Slottet, har jeg ladet en
Vogn hente hende der; at lade hende gaae havde jo rigtignok

giort den Haardhed, hvormed hun behandledes, mere frem¬

trædende, men jeg synes det var for stærkt ved den Leilig¬

hed maa jeg spørge, om det er en Feil imod Tids=Regningen

at der i Haag ved Ulfeldts Ophold siges at have været en
Mængde Karether samlede? og hvis det er, om det er af saa

megen Vigtighed, at det derfor maa udelades, da det unægteligt

er noget af det, som meest maatte imponere El. I Danmark

var jo Karether først almindelige i Aarene 1664—1670, men
om det var saaledes i Holland veed jeg ikke. — At der var

en Mængde Karether samlede for at deres Eiere kunde see

Eleonoras Ydmygelse, da hun førtes fra Slottet, er historisk,
som ogsaa at Ulfeldts Søster holdt i sin Vogn og slog en høi

Latter op. — Jeg har været uenig med mig selv, om jeg ikke

skulde udelade den Episode om Christian Ulfeldts Mord paa

Fuchs, men som en Følge og en Deel af deres Ulykke og af

en fra Faderen arvet Hævnelyst, syntes mig dog det hørte til

at staae der. - Den Bye i Nærheden af Basel, hvor Ulfeldt
opholdt sig og hvorfra han gik over Rhinen da han døde paa

denne, kaldes de fleste Steder, som i Fortællingen, Stichen,

kun hos Hoffmann om Danske Adelsmænd kaldes den Rie¬
chen, ligesom Birgitte Ulfeldts Mand, som de øvrige Steder

kaldes Otto Kruse, bliver et Sted kaldet Otto Kraffe; men det
giør vel ikke videre til Sagen. — I nye Samlinger til den

Danske Historie, udgivet 1794, siges at det Taarn, hvori Eleo¬

nora Ulfeldt sad fangen, var et kobbertakt Taarn ovenover
Slottet, opbygt under Christ. 4. i 1596, men hos Holberg

(Danmarks Hist.) og i Ulfeldts egen Levnetsbeskrivelse nævnes det

elendige Fængsel ved Langebro, som kaldes det blaae Taarn
i den saakaldte Catholske Kirke. De latinske Ord, som Ulfeld

siger i den sidste Sammenkomst med El., som og noget af hvad

han ellers der siger, har jeg fundet i et Brev fra ham til
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Sperling, som stod i en gammel Journal for Pol., Nat. og

Menneskekundskab og var udtaget af en Manuscriptsamling, som

kaldtes den Christensenske. — Endelig havde jeg ladt en Ilde¬
brand, hvorved de maatte flygte hurtig og upaaklædt bort om

Natten, foranledige Bartholins Sygdom og Død, men da jeg
saae, at jeg i Gjæstekamret i Præsteg. ogsaa havde betient mig

af en Ildebrand, forandrede jeg det saaledes som det nu er.

Og hermed takker jeg Dem endnu een eller rettere endnu tu¬
sinde Gange for Deres Uleilighed og det Venskab, De har, at

paatage Dem denne. De bedste Hilsener fra enhver især, jeg

maa som sædvanlig slutte i Hast.

Deres forbundneste L. H. L.

Den 10de Juni 1825.

Undskyld, kiære Venl at jeg endnu til Tilgift plager Dem

med dette Ark i Tillid til den Godhed med hvilken De har

seet det Øvrige igiennem. Jeg har længe tænkt paa, om jeg

ikke kunde indrette Titelbladet saaledes, at jeg var nævnet for

dem, som kiendte mig og som det kunde interessere, uden at

være det for Uvedkommende, da det paa eengang faldt mig

ind, om det kunde gaae an saaledes som jeg har giort det;

hav nu den Godhed at sige mig Deres Mening derom. For¬

tale er noget, som jeg altid har tænkt paa med Skræk og Bæ¬

velse, og naar nu ovenikiøbet ingen Forfatter er nævnt paa

Titelbladet, hvem skulde saa træde frem og tiltale Publikum i egen

Person2 Jeg tænkte derfor blot, efter Titelbladet at lade den lille

Tilegnelse følge, og efter Fortælllingerne først det lille Digt „Lø¬

verne“ og til Slutning Anmærkningen, eller hvad det skal kaldes, til

Læseren. Jeg venter nu Deres oprigtige Mening, saavel om

dette Arrangement som om det selv, hvad der er sagt. Jeg veed
ikke, om De maaskee finder at Løverne ville staae upassende og

som faldet ned af Skyerne der? Da jeg havde nedskrevet det, faldt

det mig ind, at det som en Henviisning paa, hvad der især

kunde giøre Læsning af Historien tiltrækkende for Danske Læsere,

ikke upassende kunde slutte sig til Fortællinger, hvis Æmne for

størstedelen er taget af dansk Historie, da ydermere Løverne i
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det Danske Vaaben omtales i en af Fortællingerne. Ved at lade

de faae Linier til Læseren følge efter Fortællingerne, og ikke gaae

forud for dem, forspildtes heller ikke den Overraskelse eller

Uvished som der, for den i Historien mindre bevandrede Læser,

kunde være ved Ulfeldts Fremtræden. Jeg veed ikke om det

er et daarligt Forfatter=Kneb, som jeg her ganske oprigtig til¬
staaer, men der er dog altid en Slags spændende Fornøielse i

en saadan Uvished, og jeg veed ikke om der er noget Ondt

deri, naar den ikke kiøbes paa noget Bedres Bekostning. Jeg

har ogsaa havt Betænkelighed, om det ikke seer paataget eller

arrogant ud at kalde disse Fortæl. danske? hvad min Mening
dermed er har jeg sagt i den lille Anmærkning, og beder Dem

nu have det Venskab for mig at sige mig Deres Tanker om

alt dette.

Tusinde Hilsener sendes til Olivia og Dem selv fra os

Alle; jeg veed ikke om Nogen faaer Tid til at skrive med denne

Post; Line har stærkt foresat sig det. — Fra Mynster skal jeg
hilse dem begge; han var her et Par Timers Tid i Forgaars;

han har den Plan, hvis Intet kommer i Veien, i Ferierne

at reise til Holsteen, Lübeck og Berlin, det er Skade at Stef¬

fens ikke meer er der.— De har vel faaet Øen i Sydhavet,

er den Episode om Gust. Adolph ikke smuk? Har De seet

noget til en Bog af Brandis*), som ikke er at faae, hvori alle

mulige Ting skal staae? — Nu lev vel, og vær forud takket
for Deres Uleilighed.

Deres forbundneste P. H. L.

Rolighed den 2den Juli 1825.

Kiære Ven !

Allerførst maa jeg hiertelig takke Dem for Deres Breve

og for Deres venskabelige Raad! Uagtet det sidste Ark har

været trykket over i 8 Dage, ligger de 5—6 sidste Sider af
Manuscriptet tillige med Fortale osv. endnu i min Pult, skiøndt

*) Ueber humanes Leben. Von I. D. Brandis. Schleswig, 1825.
335 S. Han var Dronning Maria S. Frederikkes Livlæge.
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Seidelin, som trykker det, har havt Bud efter det. Deels er

der opkommet mig en Tvivl, om det dog ikke skulde synes

pretentiøst eller affecteret at kalde Bogen Danske Fortællinger,

og tillige, om der ikke, i Tilfælde at den beholdt denne Titel,
maatte være to Titelblade, da Sibbern, dengang vi aftalte det

Hele, meente at der endelig skulde staae „første Deel,“ paa

denne; jeg troer fordi han havde aftalt med Deichmann, at

han paa samme Maade som her skulde paatage sig at besørge

Oplaget for en følgende Deel, hvis den skulde udkomme; men

da de følgende Fortællinger, jeg har liggende, ikke alle ere
danske (hverken foregaae i Danmark eller ved Danske), maatte

der vel være først et Titelblad, hvorpaa stod „Fortællinger,

første Deel“ og derefter det andet? Jeg tænker Olivia

glæder mig snart igien med et Brev; beviis mig da den

Tieneste at bede hende sige mig Svar herpaa; jeg veed nok,

De har Andet at giøre, end at correspondere saa hyppigt med
mig, derfor beder jeg om det paa den Maade, hvis hun dog

ligefuldt skriver.— Sibbern er i Farum siden Fredag i for¬

rige Uge og har i denne gaaet tre ja, jeg troer, fire Gange

ind for at holde Forelæsninger, og saa lige tilbage, er det ikke
stærkt? De blive der nok til hen i næste Uge. - Den anden

Aarsag, som har bragt mig til at holde Slutningen af Bogen

tilbage (ved slige Leiligheder er det dog virkelig ikke det første,

men det sidste Skridt, som er svært, thi uden dette var da de

andre som ugiorte) — den Aarsag er altsaa — tillige en Ængst¬

lighed for saaledes at præsentere mig for Publikum, som jeg

vel hvergang har følt noget af, men, hvis jeg ellers erindrer
rigtigt, aldrig saa meget som denne Gang; jeg veed ikke om

det er fordi Bogen er tykkere, og saaledes — i det mindste

hvad Formen angaaer — mindre seer ud som en Bagatelle,

eller om jeg (hvad ellers var forkeert nok) er bleven mere

befangen — paa min gamle Alder, eller om det skulde ligge i
Tordenluften i disse Dage. — Jeg føler at denne sildige Be¬

tænkelighed og især den Frygt, eller Modbydelighed, som jeg

denne Gang har for at sætte mit Navn paa Titelbladet, maa
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synes latterlig for enhver, der veed at jeg flere Gange har

ladet trykke under mit Navn, og endskiøndt jeg veed, eller i
det Mindste troer at vide med mig selv (saa vidt som man

ubetinget kan troe paa sin egen Dom om sig selv), at Grun¬

den til denne Ængstlighed ikke er — Ziererei (siden jeg dog

her har begyndt at benytte mig af det tydske Tungemaal: det

maa være et Slags sympathetisk eller magnetisk Attraction,

fordi jeg skriver til Lectoren i dette Sprog). Alligevel føler

jeg nok, at det seer livagtigt saaledes ud. Jeg troer dog, til¬

deels, at være kommet Oprindelsen dertil paa Spoer; jeg har

læst endeel tydske Recensioner i det sidste Aarstid, og deri¬

blandt over en Hærskare af Schriftstellerinnen, saa Haaret

maatte reise sig paa Hovedet, deels over deres Mængde deels

over det lette Underlag, om jeg maa udtrykke mig saaledes,

af Ironie, ja af Persiflage, hvorpaa de fleste af de, tilsyne¬

ladende meget milde, Bedømmelser vare opbyggede, og som

maaskee ofte med godtroende Forfængelighed ere bleven tagne

for gode Varer. Hvergang kom jeg til at tænke paa — hvad

siger jeg? — til livagtig at see for mine Øine de Damer,

som De har fortalt mig om i Tydsklands Hesperien)) — som

Grevinde Ahlefeldt kaldte det — som trak deres Manuscripter
op af Posen, ligesom andet Haand=Arbeide. Jeg veed ikke,

om det er Forfængelighed, at jeg nødig vilde regnes til dem,

men det veed jeg jo nok, at Navnet her ikke egentlig giør
noget til Sagen, og at Tingen blev den samme, om jeg

traadte frem under et laant Navn. Havde jeg imidlertid ikke før
begyndt at nævne mig, saa troer jeg at, om jeg endog havde

givet efter for den Lyst eller Trang til at udtale sig, som vel

egentlig er Aarsagen til at man offentliggiør sine Arbeider,
havde jeg vel neppe riskeret at lade det Navn, som min Mand

og mine Børn ogsaa bære, ved mig komme paa Listen mellem

de excentriske Fanny'ers, Louisers, Caroliners, og hvad de Alle
hedde, de høitravende Damer, fra hvis Kammeratskab jeg, som

1) Dresden.
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sagt, gierne vilde undslaae mig. Jeg troer dog ikke det er Hov¬
modighed: det er slet ikke at jeg holder mig selv eller mit

tAtlrbeide for bedre end Hines, det er kun Maaden, de komme

frem paa, og Maaden, de modtages paa, som er mig saa høist
modbydelig. Undskyld al denne lange Snak og disse Betragt¬

ninger over mig selv, som maaskee tildeels ere smaalige og —nu

meer end nok herom! Da, som De meget rigtig siger, de
fleeste vel vilde kiende Tegnet, saa har jeg da besluttet at sætte

mit lange Navn paa Titelbladet, saa meget mere, som det

ogsaa er min Mands Mening*) at jeg skulde giøre det. At
Fred. III. stod i Anmrk. (nu Fortalen) var en Skrivefeil, som jeg

takker Dem for at have giort mig opmærksom paa, i Fortæl¬

lingen selv staaer rigtigt nok Frederik I. I Tilegnelsen har
jeg forandret de to omtalte Linier og suppleret dem med fire

til. „Løverne“ henlægger jeg da til en anden Gang. At De vil

sende Bogen til Atterbom og Fru Helweg er meget smigrende for

mig (endskiøndt jeg ogsaa er gandske forskrækket derover). Det

vil nu da sagtens ikke vare længe, inden jeg kan tilstille Dem

Exemplarerne. Det er nok ellers ingen fordeelagtig Aarstid at

lade en Bog udkomme paa, midt om Sommeren. Lidt In¬

consequents, er jeg bange for, der vil være i Corrigeringen,

skiøndt, som jeg haaber, ingen egentlige Feil; men som f. Ex.

Tilfældet var med lille og stort Par. Det moerer mig ellers at

jeg der havde truffet det rigtige.

Ja vist er Hindenburg en særdeles cultiveret Person, jeg

har ellers kun talt nogle Øieblikke med ham paa min Mands
Fødselsdag; men jeg har seet ham spille Rochester i Henrik den

5tes Ungdom, hvor han virkelig tog sig fordeelagtig ud ved

Siden af en høist affecteret og sentimental — Biørn (til den
Art maa han vist henregnes, hvor sød han end er), som hed

Ltnt. Manzius og som af Mange blev høiligen beundret.

For at komme til min à=propos igien, saa glæder det mig

*)Gamle fortræffelige Hegermann havde sikkert fin Takt som en Qvinde

og derhos, som Offiser af den gamle Skole og gedigen Nordmand,
Mod til at sige og udføre sin Mening.
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ret inderligt at De, og Lütken ogsaa, synes godt om Øen i

Sydhavet. Havde Oehl. dog blot ikke ladet Læseren faae den
„lige saa varm som den kom af Pennen“ saa havde han vist

skaaret de Vandskud o. s. v., som De taler om, bort. Det er

ikke for dem af hans Venners Skyld som nok kunne see det
Gode, skiøndt noget ringere og overflødigt er indblandet deri

men for dem som lade sig blinde af den Utaknemlighed der for¬
kaster og ringeagter en riig Gave, fordi Guldet ikke alle Steder

er aldeles luttret for Slakker. — Ingemann har Tids nok!

isine bedste Øieblikke frembringer hun dog intet saadant, han

maatte give alle sine sorte Riddere og hvide Prindsesser for

disse Mennesker, om de og imellem ere altfor brogede.

Nu siger jeg Dem Farvel, kiære Ven! og da det, med

Guds Hiælp, er sidste Gang jeg kommer med bemeldte For¬
tællinger, saa takker jeg Dem for alle gode Raad og for Deres

Taalmodighed med mig; jeg ønsker, at i det Mindste de, hvis

Dom er mig vigtigst, maa dømme mig saa skaansomt som De !
Jeg veed jo nok at De er en Dommer, man kan forlade sig

paa, og derfor har De havt saa megen Plage af mig, fordi

alt hvad De har sagt mig har staaet saa klart og træffende for
mig, men det giør dog altid nogen Forskiæl at kiende For¬

fatteren og staae i nøie og venskabeligt Forhold til denne: da

bliver dog let dennes Individualitet og hele Liv som en Commentar

over det Forfattede, som forklarende Noter, thi den, som veed

med hvad Sindelag det er følt og udtænkt, som er mere vant

til at læse i den Skrivendes Indre, griber lettere Betydningen

af det, som vel er meent saaledes, men dog ikke altid staaer

saa klart for en ganske Fremmed. Er det dog ikke saaledes,

ofte Aarsag til at en Forfatters Venner ugrundet beskyldesog

for Partiskhed?
Deres forbundne Louise H. L.

Kjøbenhavn, den 18. Octbr. 1825.
Kjære Herr Docter !

Endelig er jeg nu færdig med mine Militaire Sysler og Ma¬

nøvres for dette Efteraar. Min første Gierning er da at lykønske
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Dem og Deres gode Frue. De har jo faaet en saa vakker lille Pige.
Gud bevare hende sund og rask som Deres drabelige Søn, da er De

fuldkommen Dannemand i systematisk Orden. Jeg kjender af Er¬
faring, hvad man gaaer igiennem, førend Konen overstaaer denne Dyst.

Alt er jo saare vel og Deres Frue fuldkommen rask. Jeg beder
hengivenst at hilse. Naar Deres Fru Svigermoder retournerer, faae

vi først den rette Beskrivelse over den engle Pige.
Min Lovise slap got fra hendes litteraire Arbeide. Jeg har

bedet hende kun sparsomt at bruge Pennen, da jeg befrygter at hun

anstrænger sig for meget; og der behøves kun en enkelt stræng Dom¬

mer, for at nedrive, eller svække det gode Indtryk og det Bifald,

Fleertallet yder Arbeidet. — Jeg veed at min Kone har megen vel¬

grundet Tillid til Deres Mening og Raad. Vær De oprigtig skarp,
fraraad hvad De finder i mindste Maade mindre heldigt. Resen¬

senterne skaane Damerne i Førstningen; men naar Kiønnet træder

oftere frem, tages fat paa de skarpe Hjørner, og slige Batailler maae

man ikke udsætte sig for. Hvad er ikke hendt en Oehlenschlæger?

I Aftes havde de Ludlams Hule, som man engang udpeeb, uagtet

det flere Gange var givet med stort Bifald. I Aftes fik Stykket

Bifald i høieste Grad. Jeg var ikke med i Komedien; men mine
Fruentimmer havde endnu got deraf, da de kom hiem, og electri¬

cerede mig med.

Formodentlig har De havt eller faaer De et Besøg af min Caj,

som er commandert til Corsøer. Han er bleven endnu længere end han

var, da De saae ham sidst. Rekrutexercitien og Exerceerskolen har
K—strækket ham. - Den huslige Velsignelse, som De samler paa, kan
med Tiden blive talrig. Deres gode Forældre gav Dem et got Ex¬

empel. Men det gaaer meget ud over Konerne. Dog var aldrig
min Kone raskere, end naar hun skjænkede mig en nye Arving; og

For etjeg troer endnu, at hun fortryder paa den afskaffede Vugge. —

par Dage siden havde vi her Krigsrygter; men naturligviis ugrundede.
Om vi ikke direkte kom i saadan Stilling, vilde allerede den indirekte

Modvirkning være yderst byrdefuld. Vi ere bedst tiente med at gaae
—den uforandrede Gang, rolig og nøisom at slaae os igiennem.

Har den lille Glut god Stemme? Kan man vente en Sangerske?
Nutiden vil Anlæg for Musik som et aldeles uundværligt Talent.

Biskoppens Søn har havt Bryllup og den ene Datter er confirmeret.

Det er det Nyeste jeg veed. Hos mig er alt ved bedste Velgaaende;

gid jeg stedse maae høre det samme om Dem og Deres os alle saa
kjære Omgivelse.

Deres ærbødige og hengivne H. L.
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26. Januar 1826.

Kiære Ven !

Hvor gierne vi havde seet Dem saavel hos Sanna P. som

Nytaarsdag hos os selv, saa kan jeg godt begribe at Deres

andre Venner havde samme Ønske, og at De maa deele den
korte Tid mellem flere. Dog havde jeg gierne ønsket at De

havde været hos Saintaubains og kunde sat noget imod de
—Yttringer som Heiberg saa — jeg havde nær sagt lumskelig

kom frem med; dersom jeg ikke havde følt med mig selv at jeg

ikke kunde binde an med ham, og tillige at naar der ikke kunde

siges noget Træffende, som var indlysende for enhver der hørte

det, giorde det mere Skade end Gavn at relevere hvad maaskee

de Fleste ved Bordet ikke havde hørt eller forstaaet — naar jeg

ikke havde følt dette, siger jeg, saa troer jeg neppe jeg havde
kunnet tie dertil. Har De hørt at en ham Ubekiendt (ingen

Boghandler) er kommet op til ham og har ubeseet lagt ham

300 Rdlr. paa Bordet for hans nye Vaudeville?

Een af de første Dage, det frøs, bad vi Oehlenschläger

herud til Middag, og sagde ham tillige at vi nok skulde være
færdig til Comedie=Tid, da Dyveke blev givet, som jeg nok

kunde vide han vilde see; han kom da ogsaa og sagde, at naar

han ikke netop Løverdagen efter skulde læse netop over Dyveke

og omtale den Forestilling, saa vilde han gierne blevet (hans
Forelæsninger skal være saa interessante i Aar). For Resten

fandt jeg ham særdeles forandret og — ældet. Min Mand havde
ogsaa strax giort samme Bemærkning; det kommer mig for,

som al hans Lystighed er borte, det er ret traurigt; for Resten

var han meget godmodig og venlig, og jeg blev meget forundret,

da han ved Bordet gandske uventet hvidskede til mig at han

havde skrevet to Syngestykker, som han gierne vilde læse for
mig naar vi en Dag vare allene; han spurgte om vi kunde

være det den næste Søndag, men da det ikke var Tilfældet, sagde

han at naar jeg en anden Gang vilde det, vilde han komme, og da

jeg til min store Forundring traf ham og Lotte paa Cadet¬

Ballet (han havde skrevet Sangen), blev det aftalt, at han kom
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paa Torsdag; jeg bad ham, ikke at læse dem for os hvis det var af

Føielighed, da vi jo have saa meget andet Smukt af hans som

han kunde læse og som jo er os ligesaa kiært, ja kiærere fordi vi

kiende det, og lade det beroe til Stykket blev trykket, men det

vilde han slet ikke høre noget om; han sagde at han havde havt

saa megen Fortredelighed i den senere Tid, at man ikke kunde

fortænke ham i at han ikke vilde, at Andre end hans Venner

skulde kiende hans Arbeider førend de kom paa Scenen, men o. s. v.

Deres forbundneste L. H. L.

Rolighed, d. 1ste Marts 1826.

Kiære Ven !

Jeg synes meget godt om Amors Hævn)). Morten Syl

er fortræffelig, ikke blot hans Person og Repliker ere comiske,
men Situationen, at hans virkelige Broder giver ham 100 Rdlr.

for at han skal afstaae fra at være dette, og en Anden igien giver

ham ligesaameget for at han skal udgive sig for at være hans, er
meget moersom; den gamle Onkel synes jeg ogsaa er godt skildret;

kun Elskerinden vilde ikke gandske vinde mit Hierte, saaledes

som Oehl.'s Fruentimmer ellers pleie at giøre det; dog er det

muligt, at det laae noget i min øieblikkelige Stemning, fordi
jeg dkev ængstlig tilmode over at vi uagtet al Forsigtighed blev

afbrudt; men det forekom mig dengang, som hun var dog altfor

pirrelig, og den Hævn hun tog vel stærk; muligt at jeg ved

nærmere Bekiendtskab, naar jeg seer hende igien, kan bedre lade

hende vederfares Ret. Hele Stykket er dog unægteligt meget
interessant. Jeg finder Jonas i Portrætet og Busten saa herlig

skildret, saa original og grandios, saa elskværdig uagtet sin

slemme Feil; selv i denne Nedstyrten i Lethe er noget saa rørende;
man tænker paa alt det Store og Elskværdige, som er gaaet til

Grunde i denne Verden, paa den evige (og det Eviges) Spire,

som med alt det ikke kan gaae under. Denne stormodige Diogenes

*) Et af de i foregäende Brev omtalte forelæste Stykker. Säledes be¬
nævnedes nemlig „Overilelsen“ (se Nye poetiske Skrifter. 3. Deel.
1829.) i Manuskript.
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— ved sin Tønde synes mig saa sanddrue skildret med saa

menneskekiærlig en Vemod, den er næsten tragisk i en vis Hen¬

seende. De sagde i det Brev hvor De først omtalte denne

Karakteer, at den var eiendommelig Dansk: det giælder dog vel
meest om den forgangne Tid? Rigtignok er Adels=Stoltheden,

som De siger, ikke nu à fordre du jour, men den er dog kun

ogsaa en enkelt Lygtemand i den falske Glands som — er han

ikke Baron? — som han omgiver sig med, og da han er en

Mæcen, en Kiender af Kunstsager, synes mig dog ogsaa det er

ikke saa urimeligt at han tillige vil være en Mand af Anseelse;
han bliver da straffet tilgavns, men i hans værste Straffedomme,

Sønderslagelsen af Busten og Ophængningen af Portrætet, er

der dog noget meget comisk. Ogsaa Tømmermesteren og Verten

ere virkelige Karakterer, og er ikke Louise inderlig elskværdig?

Om, som De siger, hiin „Familie“ ikke er paa sin Plads, saa
er det formodentlig Erindringen om vort ældste Monument af

hvad skalFædres Flid og Sindelag, som giorde at jeg med —

jeg kalde det? — Opbyggelse hørte paa de Repliker, hvor de
omtale hvad de have seet i Kirken.

Hvad nu Oehl. selv angaaer, da er det, som jeg egentlig

fandt sørgeligt, den — jeg troer jeg kunde kalde det — Forstenelse,
med hvilken Mænd, som jeg for Resten ærer og holder af, kun

lugte til de første Blomster, der har jeg kunde vel tildeels sige

(i det Mindste om Nogle af dem) vakt deres Sands for det
Skiønne, og vragende lukke Øine og knibe Munden sammen

for den Frugt, hvormed den samme Gartner nu vil qvæge dem.

Overhovedet er der dog ingen saa partisk, som de der giøre

Profession af Upartiskhed, de ere saa bange for at sætte noget

til af deres Selvstændighed og klare Omdømme, og (som De

engang skrev) det er saa utaknemligt og skammeligt at de reent

glemmer hvad og hvem der har bidraget til deres Udvikling;

de troer de ere fødte med denl — Ogsaa det er vist sørgeligt,

at Manden vi tale om skulde gjøre en saa smertelig Erfaring;

jeg finder det meget træffende hvad de siger, at Blomsterne nu

bære Frugt (saa træffende at jeg ovenfor har benyttet det);
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men Digteren er jo som Orange=Træet der paa eengang bærer

Blomster og Frugter, og i de to ovenfor omtalte Stykker ud¬

taler sig dog ogsaa et blomstrende Sind. Oehlenschlæger sagde en¬

gang til mig, „man skulde ikke kiende Digteren selv, det er lige

som at see bag ved Coulisserne“; hos mange Mennesker er det

virkelig Tilfældet, de kunne ikke skiælne det Eiendommelige fra

det Tilfældige, og ved at see paa de smaae menneskelige Svag¬

heder, som dog Ingen paa denne Jord er fri for, blive de
—svimle og søesyge og kunne ikke nyde hvad der bydes dem

dog, tilgiv al denne vidtløftige Snakkerads, det er jo en Fruen¬

timmer=Synd. Førend jeg forlader denne Materie maa jeg

dog sige Dem, hvor meget jeg glæder mig over, at De, kiære
Ven, med Deres hele varme Hierte holder fast ved ham

ved ham selv som ved hvad han skaber. - Det er dobbelt

glædeligt, fordi det er siældent, og jeg troer, Gud forlade mig

det l meest siældent hos dem, som bedst skulde kunne bedømme

sligt; men saa opveier dog ogsaa en eneste tro og aandriig Ven
et heelt Compagnie af Overløbere. Jeg er i Dag saa ofte blevet

afbrudt, at jeg maaskee ikke burde bortsende dette usammenhæn¬

gende Tøi, men Louise er reisefærdig og heller, end slet ikke at

skrive, vil jeg dog sende det som det er, med allet) Overstreg¬

ninger og Gjentagelser. — Min Mand har bedet mig undskylde
hos Olivia at han ikke har faaet Tid til at skrive, maaskee

maae jeg overdrage Dem at giøre det, da jeg heller ikke denne
Gang kommer til det, han har endnu bestandig isinde at giøre

det selv. De skulde see hvorledes min Mand, med alt det han

har at giøre, nu hver Aften læser med William, gaaer Lectierne
igiennem med ham, hører dem o. s. v.; det gaaer nu ogsaa saa

godt fremad, men er rigtignok et svært Taalmodighedsarbeide

for en Mand af Aar; i Gaar Aftes f. Ex. da W. havde været

hindret i at læse om Formiddagen, kom min Mand slet ikke ind

til The=Vandet og Aftensmaden og sad med ham til Kl. 12;

saa fik han da ogsaa 4 i Dag. Og det gaaer med den største

*) Der var dog kun meget fä i hele Brevet.

22
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Fornøielighed med dem. — I denne Maaned troer jeg Sibberns
Skrift*) skal udkomme, jeg har ikke talt med ham selv derom,

men Ludvig Ipsen*) fortalte det. Jeg har læst Fogtm.'s Tale

i Aftenbladet, den er jo meget god, lidt vel meget i Prædike¬
form, synes mig. Nu Farvel, kiære Ven, Alle hilse.

Deres forbundne Louise H. L.

Torsdag Aften d. 11. Octbr 1827.
Kiære Ven !

Vi var i forrige Uge ude hos Mynsters paa Forhaabnings¬
holm, De boe deiligt der, og have Adgang til Wodrupgaards

Hauge. Mynster selv var ikke hiemme. Deres Broder var

paa samme Tid i Stuen indenfor, og læste med Joachim, som
Dagen efter skulde examineres for at komme ind i latinsk Skole.

Han stod sig fortræffeligt til samme Examen, Lotte Oehlen¬

schlæger sagde at han kunde næsten være kommet ind i samme

Klasse, som hendes Broder Johannes er i, som er tre, fire Aar

ældre. Gud veed om ikke Mynsters Børn udvikles altfor tid¬

ligt og lære altfor megetl Har De hørt noget om Ludvig
Mynsters Comedier? Især ham var det vist godt at sætte en

Dæmper paa, da han seer svagelig ud, ellers er det ret en

sød Dreng. Joachim er en smuk og vakker Dreng, dog ligner

ingen af dem Faderen; den lille Betty derimod, men med

ganske brune Øine. Det er vanskeligt at træffe Middelveien
mellem at lade Børn lære for lidt eller for meget; jeg troer

næsten at det sidste er det skadeligste. De er vist neppe af den

Meening, det er Herrerne siælden og mindst naar de ere Fædre

og selv have lært meget.

De kiender jo en Herr Miller, som vil udgive en skandinavisk
Nytaarsgave og som i Sommer har besøgt Biskop Tegnér og

tillige været i Upsala, hvor hanhar seet Atterbom. Hvorledes

er denne Miller? Hans Udvortes synes jeg ret godt om, men

*) 0: Efterladte Breve af Gabrielis.

*) Sibberns Svoger, Pædagogen.
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han skal have oversat Frithiofs Saga maadeligt. Han var her

først, og da han ikke traf mig, skrev han mig til om en Novelle

til bemeldte Nytaarsgave— jeg svarte ham øieblikkelig at jeg
Ingen havde. Siden kom han og vilde endelig have i det

Mindste et lille Digt, og uagtet jeg blev ved at forsikkre ham,

at jeg hverken havde eller fik noget, vilde han endelig høre om
det om nogen Tid. Jeg sagde ham, hvad jeg ogsaa havde

skrevet, at Liunge flere Gange havde anmodet mig om Bidrag

til Hertha men at jeg har maattet afslaae det, at han gierne
maatte komme igien, men at han ikke maatte vente at faae

noget. Jeg veed ikke om jeg skulde være en saadan Daare, at

de Forbindtligheder han sagde mig i rigeligt Maal skulde have

bestukket mig, men jeg syntes, som sagt, ret godt om ham.

Jeg tilføier endnu et par Stykker, da jeg blev afbrudt igaar

Aftes og skiøndt jeg ikke rigtig kan komme til min à propos
igien. Først vilde jeg gierne vide hvad Versart der Cid af

Herder er skrevet i, jeg synes det er smukke Vers i hvad de saa

end kaldes; det er jo ikke de samme som i Niebelungen=Lied?
— Læser de Flyveposten? Det fornøiede mig at læse det første

Nummer om Frithiof. Det syntes mig ganske overeensstemmende

med hvad De engang sagde om dette, iøvrigt ret smukke, Digt
og Helge. Steffens arbeider jo paa sex nye Noveller, hvori

fire Nordmænd fremstilles, der opleve fire forskiællige Perioder

i Tydskland: Den Schellingske, den Napoleonske (saaledes sagde

Sibbern) og to til, og tilsidst mødes efter Napoleons Fald. Han

arbeider Nat og Dagog sover kun fire Timer, ogsaa en phy¬
sikalsk Geographie —troer jeg det var — arbeider han paa.

Deres hengivneste Louise H. L.

Først i Marts 1828.
Kiære Ven !

Min bedste Tak for Deres Tilladelse, at læse Deres

Tale, jeg agter een af Dagene at gaae op til Mynsters (hvor

jeg for længe, længe siden burde have været) og da beder jeg
ham om den: vær vis paa at jeg paa ingen Maade skal mis¬

bruge Deres Tilladelsel Jeg skal nok ogsaa spørge ham, om
221

KE
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hvad han synes om Hauchs Stykker, jeg hørte, en anden com¬
petent Mand skal have sagt at det var fortræffeligt, men at

det var ikke for Fruentimmer, formodentlig meente han, at til

ret at nyde og paaskiønne Karakteerskildringen, som jo skal være
saa fortrinlig og overeensstemmende med Historien — er det ikke

Tacitus? — maa man kiende denne. Jeg troer Manden har

Ret; jeg finder Tiberius meget smukt skrevet og kraftigt tegnet,
men den slaaer ikke saaledes an hos mig, jeg maa kalde

det saaledes, som Oehlenschlægers og Fleres. Bajazet har jeg

ikke læst heelt ud, men jeg kan ikke nægte at den interesserer mig

mere end Tiber. Oehl. giør grumme meget af begge Stykker, som De

vel veed. Jeg troer ikke Sibbern giør saa meget af dem. A

propos om Sibbernl Hvad siger De om hans lille Afhandling

om Engellændernes Anfald paa Sielland 2*) Jeg troede ikke

mine egne Øine, da jeg læste den: af lutter Upartiskhed har

han ladet sig henrive til denne forunderlige, dog vistnok skiæve
Anskuelse. Thi — endog al Patriotisme fraregnet — og er

det nødvendigt at Philosopherne skulle abstrahere derfra — saa

var dette Tog dog ogsaa, moralsk betragtet, unægtelig dadle¬

værdigt. Jeg har høri sige at det skulde være Jronie, men er

det saa, er det dog nok en Feil at han ikke har markeret det

som saadan, og af Molbechs Anmærkning, efter den, seer man
at heller ikke han har antaget det derfor. Sibbern er et saa

godt og ædelt Menneske, at enhver maa agte og holde af ham;

han er jo ogsaa fornuftig; Gud veed hvorledes han dog kommer
til at sige imellem saadanne forunderlige Tingl Det ligger

maaskee*) i, at han ikke har rigtigt Herredømme over Sproget,

ligesom ellers meget begavede Mennesker kunne mangle Talegaver.
Gud skee Lov at De, kiære Ven! vedbliver at være

Oehlenschlæger tro af Hiertet: det er i Sandhed en kraftig
Foreningspunkt imellem os. Vist nok falde Mange fra, jeg

troer, for en stor Deel, fordi de blive ligegyldige for Poesien

*)22

1) Om Englændernes Tog til Kjøbenhavn i 1807. Se Molbechs Nordisk
Tidssk. f. Hist., Lit. og Konst II. Sml. Sibberns Breve 2, 172.
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selv som næsten for alt Godt. Heiberg veed at pirre den for

det meste sløve Sands, derfor er han yndet, jeg troer dog de

yngre Studerende elske Oehlenschlæger. At jeg fandt at denne

sidste havde bedst ladet Heibergs første Kritik om Væringerne

nændset var, fordi — til Dem være det i Fortrolighed sagt, thi

jeg yttrer ellers ikke min Meening om Oehl. saaledes — altsaa

fordi jeg fandt at Heiberg havde Ret i Adskilligt. Den megen

Musik skader f. Ex. Virkningen af Stykket, fordi den forhaler

Gangen deri, og Harald har Vanskelighed med at udfylde den

lange, fra hans Side stumme, Scene, medens de unge Piger
synge og bringe ham Primel=Krandsen, uagtet Nielsen spiller

det fortræffeligt. Sangen til Harpen har ligeledes noget

unaturligt (i et Sørgespil, ikke i en Opera) i Sorgens første

Øieblik, ligesom ogsaa den Transparent der fremstiller Drøm¬

men heller ikke rigtig vil behage mig, fordi den minder om

Operaer og Casortis Balletter — dog er den jo et nødvendigt
Motiv (meer end den lignende Drøm i Egmont), da man ellers

ikke vilde kunne begribe at den tappre Harald lader Marie gaae

i Fængsel ja maaskee i Døden for sig: thi nu stoler han paa

den høiere Aabenbarings Forjættelse. — Heller ikke finder jeg

det rimeligt at Harald i det spændte Øieblik, da han gienkiender

Elisabeth, anstiller mythologiske Lignelser om Herkules. Dog
er dette jo Smaating! Stykket selv holder jeg meget af, skiøndt

jeg rigtignok, oprigtigt tilstaaet, ikke føler mig saaledes grebet af
det som af de Ældre; men det kan jo ogsaa ligge i at jeg selv

er ældre og mindre modtagelig, medens min hele Ungdoms

varme Erindringer knytte sig til hine. Jeg vil vedblive i mit

Skriftemaal: Oehlenschlægers første Svar tilfredsstiller mig ikke

heller, endskiøndt det paa mange Steder tiltalte og rørte mig

og enkelte Linier deri mindede om Steder i Correggio, skiøndt

anderledes med Hensyn til den haarde Dommer; men han gav

sig dog paa enkelte Steder blot, naar han f. Ex. sagde at han

havde beviist, hvad der dog ikke altid var det saa gandske, og

naar han talte om den fiendtlige Tone i Litteraturen, thi Kritik

er dog ikke Fiendtlighed, om han endogsaa kunde meene (hvad
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jeg heller ikke tvivler om) at det var fiendtligt meent. Det var

ikke klogt at ægge Heiberg, der altid, eller længe, har havt Mod
paa at komme ham til Livs, og som, ihvor langt han kan staae

under ham som Digter, dog vistnok er ham overlegen, naar det

kommer an paa at demonstrere og forsvare Meninger. Jeg

finder det naturligt at en stor Digter vanskeligt vil kunne ud¬
vikle, hvori hans Digtergaves Ypperlighed bestaaer, netop

fordi Musen er ham en Elskerinde, som han hverken har Hierte

eller Sikkerhed nok paa Haanden til at anatomere. Paa de

følgende Kritiker, hvori H. listigen, lidt efter lidt, fradømte ham

næsten Alt og næsten ligesom en Naadegave levnede ham en ringe

Deel, maatte han jo svare, og jeg synes det er lykkedes ham

særdeles vel, som man ogsaa kan slutte af den opbragte Tone

i H.'8 Note til den fortsatte Kritik: thi der skal Noget til at

bringe ham ud af Ligevægt! Jeg er ikke enig med mig selv,
om det var at ønske at Oehl. og hans Muses Venner toge

Deel i Striden. Heiberg er en farlig Modstander, selv for

den Kraftigste, Modigste og meest Begavede, desuden vil — for

at blive ved Deres Lignelfe — Slangen ikke allene snoe sig

om den der griber efter den og vende sin Braad mod ham (jeg

veed vel at den der kiæmper for den gode Sags Skyld vil
agte ringe hvad han selv vover i denne Kamp), men, om den

ogsaa skulde glide Modstanderen ud af Hænderne, vil den da ikke,

jo mere den blev tirret, med fordobblet Kraft og Sneedighed
vende sig mod den første Gienstand for dens Angreb? Heiberg

har saa mange — kan jeg ikke kalde det: udvortes? — Gaver,
hans Sprog er flydende, klart og smukt, hans Vittighed let og

ofte træffende, og — hvad der især giør Udslaget — han veed
at iagttage en Slags Høflighed, som blænder og bestikker, fordi

den af Mange — af de Fleste maaskee — antages for Moderation.
For at være ham voxen, maatte den, der mødte ham, vel ikke

stride med lige Vaaben, men dog kunne bevare den samme

Kulde og Maadehold i Formen; men var det let, jeg havde
nær sagt, var det muligt, for den der ikke allene i Oehl. elsker

vor første Repræsentant for Poesien, for det Skiønne og Gode
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i Livet (dens Gien=Opvækker), men tillige elsker ham som

Menneske og føler hans Krænkelser dybt? som vel ogsaa ved

denne Strid seer Anskuelser og Meeninger, der ere dybt be¬

grundede i hans Inderste og sammenvoxede dermed, angrebne

i deres Grundvold? Idet Mindste maatte den, der skrev af et

varmt Hiertes Fylde, med det Had til alt Ondt og Usandt som

oprinder af en levende Kiærlighed til det Gode, være vis paa
at han siden formaaede selv at drøfte det Skrevne med en

Kulde og Forsigtighed, som ellers ikke er en følelsesfuld og

poetisk Natur eiendommelig. Det vil være vanskeligt at træffe
den rette Middelvei i Tonen, thi hvad der udtales ret stærkt

og kraftigt faaer saa let et Anstrøg af Lidenskab, som giør at

man ikke fæster Liid til det, fordi det da mistænkes for Par¬

tiskhed. Lad Modstanderen have saa høiligen Uret som muligt;

hvis det ikke siges ham med en Slags Skaansel, vil dog

Mængden af de Samtidige ansee ham som angrebet og for¬
urettet, men det er jo dog for at overbevise disse og tillige be¬

styrke sig i sin egen Overbeviisning, idet man udtaler den, at

der skulde vidnes for den gode Sag; thi Modstanderen selv vil
neppe lade sig overbevise, mens Efterverdenen, der staaer uden for

Personligheder og øieblikkelige Indtryk, vel vil erkiende det Rette.

Jeg stoler paa, kiære Venl at De ikke bliver vred paa mig,

fordi jeg i mit Hiertes Oprigtighed har udtalt min Meening!

Jeg har sagt til Dem hvad jeg, som jeg har yttret, ikke vilde

sige til Andre, fordi jeg veed at De er Oehl's. sande Ven og

at De ogsaa har Venskab for mig og kiender mit Sindelag,

saa jeg behøver ikke at frygte for at misforstaaes hverken med
Hensyn til min Yttring om ham eller i det Hele. For Resten

veed jeg nok hvor lidet jeg, saavel som Fruentimmer som ogsaa

ellers, har Stemme i litteraire Anliggender, det er egentlig ogsaa

mere min Følelse end min Meening som jeg har fremsat og

med hvilken jeg beder Dem overbære*) !

*) NB. Dette er lykkeligvis skreven, inden Forfatterinden vidste at just
jeg var opträdt imod Heibergs Ensidigheder; med al hendes Hjertes
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Det glæder mig meget at Ingemanns Waldemar og hans

Mænd har forskaffet ham den Glæde at reise til Dresden med

sin Kone: det er en billig Giengield for den Fornøielse han
har skiænket Andre med denne Bog; jeg har nylig læst den anden

Gang ret med Interesse. — Jeg hører nu at hvad Sibbern

har skrevet virkelig er Ironie: saa undskyld da min eenfoldige

Dom derom, han har virkelig holdt alt for gode Miner.

Undskyld ogsaa min Snaksomhed, der har nødt mig til at tage

et nyt Papiir, og tænk imellem med Venlighed paa os Alle.
Deres hengivne og forbundne

Louise H. L.
E. Sk.

Har De hørt Mad. Catalani udenlands? Ellers undrer

det mig, at De ikke giør en lille Tour herind.

Rolighed d. 19de Juli 1828.
Kiære Ven!

Først havde jeg bestemt at skrive forrige Postdag, for at
takke Dem for Deres Brev og al den Uleilighed De atter har
havt for min Skyld, men jeg opsatte det til i Dag for at

bringe Dem min bedste Lykønskning til Deres Fødselsdag paa

Dagen selv. Maatte mine gode Ønsker være ligesaa kraftige

som oprigtige, da skulde De snart spore Virkningen. Saasnart

jeg har et lille Haandarbeide (som jeg nu har travlt med til

Bolettes Fødselsdag) færdigt, tager jeg fat paa Fortællingen
og benytter Deres gode Raad. Det Træk om den lille Rib¬

bing er historisk!): først erindrer jeg som Barn at have hørt
det fortælle af Aasheim*) som et Sagn, senere har jeg læst

det, men jeg er ikke i Stand til at erindre hvor. Jeg har

sjældne Styrke havde hun sikkert ikke kunnet nenne at udtale Sandheden
säledes for mig, när det tillige havde været hende klart, at det var
til mig hun udtalte den

) S. 402) altAllen erklærer (De tre n. Rigers Hist. 1867. 3, 1,
dette ikke blot for Overdrivelser men for rene Opdigtelser.

*)Nordmanden Prof. Aasheim, en bekjendt Læge, rejste i en ung Alder
til Pyrmont med Kammerherre Lindencrone, til Gjørsløv; † 1800.
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søgt det hos Holberg, thi det kommer mig saa vist for, at jeg
læste det i en Bog i Qvartformat, og jeg synes endnu jeg seer

paa hvad Sted paa Siden det stod. Hos Holberg fandt jeg

det imidlertid ikke, rigtig nok var det i Rahbeks Udgave at

jeg søgte, han har vel ikke udeladt noget? — Mon det dog

ikke var tænkeligt, at en lille Dreng, opflammet eller snarere

opmuntret ved sin Faders og sin kun et par Aar ældre Bro¬

ders Exempel, kunde gaae uforfærdet i Døden, om hvilken hans

barnlige Phantasie dog ingen klar Forestilling kunde have, og
dog kunde have beholdt en Slags Frygt for — det kunde jo

være sønlig Frygt — eller idet Mindste en Ulyst til at vække sin

Moders Vrede, den han kiendte af Erfarenhed som noget Virke¬

ligt? Og mon ikke slige tilsyneladende psychologiske Modsigelser
have fundet Sted selv hos Personer, der have været mere i det

Rene med deres egne Følelser, end det kan ventes hos et Barn?

At Christian II., dengang han var paa Kallundborg, engang

kom fra sit Følge paa Iagten, at de søgte ham med Ængst¬

lighed, og at han, da de fandt ham, foregav at han havde
skiult sig for at sætte dem i Skræk, har jeg læst hos Sneedorf

eller Holberg, jeg erindrer i dette Øieblik ikke hos hvilken af

dem*), dog troer jeg den Sidste. Der staaer tillige, om jeg
husker ret, at det var uvist, om han ikke havde havt isinde at

forsøge paa at undvige, og at han ikke oftere fik Tilladelse at

ride uden Bevogtning.

Jeg har længe ønsket at takke Dem ret hiertelig for det

De skrev imod Heiberg*); der kan vist ikke være Tpivl om,

ikke allene at det er det bedste der er skrevet i denne Sag, thi

det vilde vel ikke sige saa meget, men at det i enhver Henseende

er fortræffeligt, og at virkelig alt hvad der siden efter er skrevet

var overflødigt. Jeg kan ikke troe at Mynster er af en anden

*)Krag fortæller, i Chr. III.'s Hist. 1 B. S. 333 (dansk Overs.), at
Chr. II. säledes skjulte sig, men foregav, at han blot havde været

usynlig ved Hjælp af en konstig Sten, han fandt ved Stranden.
*)Krit. Bdr. Lithst. Afd. Bd. 2, S. 3—75.
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Meening; idet Mindste var det ikke Tilfældet, da de første
Nummere*) vare komne ud. Jeg har ikke hørt Sibbern tale

derom, undtagen at han var meget forlegen for at giætte For¬

fatteren, førend De havde nævnet Dem; engang sagde han mig,
at nu vidste han med Vished at det var Sophus Zahle der

havde skrevet det; jeg taug, skiøndt jeg i mit stille Sind ingen

Tvivl havde om at det var Dem, og havde været overbeviist

derom fra Allerførst af. Forresten har jeg i den sidste Tid

undgaaet at tale med Sibbern i denne Materie for hans egne

Skrifters — eller hvad skal jeg kalde det? — Skyld, som jeg

nu engang ingen ret Sands har for. Jeg veed ikke ret hvilket

Stykke De mener af ham, som er saa fortrinligt — om det

er det om Correggio, som jeg holder meest af, eller det Andet
under samme Mærke, hvor den uheldige Idee om en Plads,

Heiberg skulde søge paa Frederiksværks Comptoir, fremkaldte det

comiske Svar om den ulykkelige Hændelse i Dyrehaugen, at
Slangen havde slugt de to af Ænderne. Jeg frygter for at

det Sibbern har skrevet, som der er meest Jronie i, er ufrivil¬

ligt, nemlig at han kalder sine Satirer Contemplationer, thi

det er dog mere en Betragten end en Opfatten og Fremstilling

af Tingen fra sin comiske Side. Til Dem tør jeg vel nok
yttre mig saaledes, thi De veed hvormeget jeg i det Hele skatter

Sibbern og holder af ham.

Hvorfor kommer de ikke til Byen i Ferierne? Det skulde
De endelig! De har saa mange Venner her, som De ikke

har seet saa længe; ihvor godt et Surrogat Breve end ere,

saa er personlig Meddelelse dog noget ganske Andet. Fremfor

Alle, saa har Mynster saa lidet Tid til at skrive, og jeg vilde
dog saa gierne at De skulde vedblive at staae ham nær i Med¬

Hrolfdelelse, som De giør det i Aand og Tænkemaade. —

Krake er jo under Pressen, jeg har ikke hørt Slutningen,som

Oehlenschlæger havde lovet mig, og ikke seet eller hørt til ham

*) af Stykket imod Heiberg i Kjøbenhavnsposten for Februar 1828.
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siden jeg kom herud, han har havt Kold=Feber og Lotte Oehl.
har jo ligget af Feber og Guulsot paa Tølløse*).

Endelig døde da Thora Hansen, Gud være lovet, det er

forfærdeligt, alle de forunderlige Afvigelser fra den sædvanlige
Legemstilstand der var hos den Stakkel.

Lev vel, kiære Ven. Deres hengivne.

Louise H. L.

18de Juli 1829.

Kiære gode Ven!

Saa længe har jeg opsat at takke Dem for Deres Brev,

at jeg nu tillige kan bringe Dem min bedste Lykønskning til i

Morgen. Ved Middagstid i Morgen klinke vi paa Deres
Velgaaende med det Ønske, at De maa tilbringe Dagen ret

fornøieligt som en god Begyndelse til et glædeligt Aar og at

dette og mange paafølgende maa bringe Dem alt det Gode

som vi Alle saa hiertelig unde og tilønske Dem. Oehlenschlæger

har jo været i Sorøel Han har da vel fortalt Dem om

Festlighederne i Sverrig, jeg finder Tegnérs Digt*) meget
smukt; det var Skade at den Dag, de Svenske kom herover,

netop var Caroline Amalies Fødselsdag, saa Oehl. ikke kunde

modtage dem som han vel ellers havde giort, jeg har ikke seet
ham siden og ikke længe før. Frue Oehl. var her en Aften i

Slutningen af Mai, siden den Tid har jeg ikke været vel, saa

jeg har ikke været derhenne. Han havde vel sin Biographie

med derude, som vi har hørt endeel af med megen Interesse?

Ved at nævne Biographien kommer jeg til at tænke paa Wink¬

ler, han har ligget i denne Tid af Typhus; dog ansaae Hiorth

det ikke for egentlig farligt. Sibberns er i Dag taget til
Farum, Sibbern søger stærkt om Nyerups Embede som Provst

paa Regentsen, jeg vil ønske ham det; Professor I. Møller

*) Ejeren, Højesterets=Assessor Zeuthen, en ändrig elskværdig Mand,
var Ven af Oehlenschlægers.

*) Se Kbhavnspost, 1829; Nr. 100.
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har søgt det, men skal have taget sin Ansøgning tilbage, jeg

har ogsaa hørt Oehl. nævne ()) blandt de Søgende, ogsaa Pro¬

fessor Petersen og Rask. Doctor Hohlenberg ønsker det nok
meget, og man siger Geh. Malling giør sig meget Umage for

ham, og man har ogsaa troet at som Mallings Svigersøn vilde

det lykkes ham; imidlertid har jeg dog hørt fra en sikker Haand

at han vilde allersidst komme i Betragtning.

Kapitain Buntzen*) har været meget syg, og er endnu,

og vel for lang Tid, sengeliggende; det var, efter hvad Andr.
Saintaubain siger, en Inflammation i Lungen, dog var Inflam¬

mationen selv ikke saa heftig som nogle nerveuse Tilfælde, der

ledsagede den, giorde den betænkelig, de yttrede sig især ved
en Urolighed og en saa umaadelig Ængstlighed at de holdt

Blodet bestandig i den heftigste Bevægelse og derved forøgede

Bryst=Tilfældet.

De har vel læst det Vers af Petit 22) Mon han ikke har

en lille Skrue løs2 Det var i det Mindste ikke godt at faae

nogen Meening ud deraf. Det har undret mig meget at Inge¬

mann ikke har skrevet over Fru Estrup, jeg troede de vare saa

gode Venner, desuden var det virkelig et sørgeligt Dødsfald,

der nok kunde stemme til Veemod; jeg finder Wilsters Vers

—over hende smukt.

Det var en gevaltig Epistel fra Hauch om Hrolf Krake?).

Begyndelsen var saa smuk, men ved Slutningen kom det mig

for som om En, der først begynder med de kraftigste og sin¬

digste Grunde at overbevise sin Modstander om hans Uret,

vilde ende med at slaae ham i Næse og Mund uden videre

Anledning. Han har vist nok Ret i, at en Recensent ikke skal

være kold, men rolig bør han som Enhver der skal dømme
om Noget, dog vist være, og Heftighed er ikke altid Varme,

)Af Livjægerne, Broder til Fru St. Aubain, Grosserer, gift med
Camilla Dupuy, Datter af den bekjendte Komponist; var Fader til
Advokaten Edv. B—, Lægen Andr. B—, Kaptejnen Cam. B—,m. fl.

2)
Kbhavnspost, 1829; Nr. 103: Mit Farvel (til Sorø og Danmark).
Se

*) Kbhavnspost. 1829; Nr. 106—7.
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idet Mindste er den Sidste vist af en bedre Slags naar den
ikke er forenet med den Første. Hvormeget Uret Heiberg end

vel har i mange Ting, især med Hensyn til Oehl., og hvor

meget der end kan siges om ham selv, saa skulde han dog vel
neppe omtales paa den fornemme næsten foragtelige Maade,

som Hauch giør det, og de Sidekast til hans Karakteer har

dog noget forhadt. Heiberg har dog skrevet Meget smukt, blot

Ideen til den yndige Elverhøi, hvorved de gamle Kiæmpeviser

atter træder ind i vort Liv, om jeg maa udtrykke mig saaledes,
er dog meget poetisk, han har ogsaa en forunderlig Takt til at

sige i rette Tid, og paa en fyndig Maade, hvad man netop i

det Øieblik kan opfatte; det er vel egentlig en Slags Klogskab,
men altid dog en behagelig om end underordnet Gave. Jeg

kan ikke nægte, at jeg finder hans Vaudeviller meget nationale,

kiøndt de, hvad der vel hører til Vaudevillens Særegen¬

heder, tildeels kun tilhører Øieblikket.

Netop fordi De, kiære Ven, har behandlet ham med Bil¬

lighed og med den Slags Agtelse, som en dannet Mand skyl¬
der saavel sig selv som sin Modstander, har Deres Bedøm¬

melse vistnok giort meest Virkning af Alt hvad der er skrevet

*imod ham.

Lev De og Alle Deres saa vel som det ønskes af Deres

hengivne og forbundneste L. H. L.

d. 23de Sept. 1829.
Kiære Ven !

— — Pigebørnene have vel sagt Dem hvor meget

vi have glædet os ved at læse hvad De har skrevet om

Grev Essex*). Vi ere enige i det Ønske, at De fremdeles

vilde skrive noget Historiskt. Om De ikke har Tid til et heelt

Lands eller Riges Historie, saa synes mig næsten at enkelte
Tidspunkter i Historien, naar de fremsættes med Klarhed og

det Overblik som allene giver den rette Tydelighed, vare meest

*) Krit. Bdr. Lithst. Afd. B. 3, S. 79—152.
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interessante (i det Mindste for læge Folk, og vi snakker nu

for vores Profit), saaledes som Schillers Tredive Aars Krig

eller Nederlandenes Historie. Jeg veed jo nok at der siges,

at disse Bøger ikke skal være rigtig gode, og det kan jeg ikke

heller bedømme, men jeg mener blot hermed, at enkelte Be¬

givenheder eller Tider ligesom afrunde sig selv til særskilt

Fremstilling; dog allermeest holder jeg af saadanne personlige
Skildringer, netop saaledes som De har givet os af den ulykke¬

lige Essex, og jeg troer at hvem der ikke vil skrive allene for

de egentlige Lærde af Profession vilde giøre den største Nytte

paa denne Maade, thi en saadan Skildring, fremsat med Aand

og Liv, griber dog allermeest ind i det menneskelige Hierte.
Tilgiv at jeg saaledes giver min Besyv i medl De har nu

givet os Smag derpaa og maa ikke undres, om vi gierne vilde

have mere af det Slags.
Nu lev vel med alle Deres, som hilses venligst fra Deres

hengivneste
L. H. L.

P. S.

De har vel hørt, at Münter fik Ondt paa Prædikestolen

i Søndags og maatte bryde af; det er dog blot blevet et An¬

fald af Koldfeber.

Jeg finder Syngestykkerne?) moersomme. Det fornøiede
mig at see, at den Familie ved Roeskilde Kirke, De ikke kunde

lide, er blevet excluderet. Jeg har ikke hørt tale om Stykkerne,

jeg har da næsten Ingen seet i den senere Tid, som taler om

Sligt.

Det skal ikke være godt med Münter.

Kiøbenhavn d. 13de Oct. 1829.
Kiære Hiort!

De anseer mig vist for det utaknemmeligste af alle Mennesker,
da jeg i saa lang Tid ikke har besvaret Deres venskabelige Brev,

*)I 2den og 3dje Del af Oehl.'s Nye Poetiske Skrifter: Billedet og
„Familien ic.“ var en Episode, hvisBusten samt Overilelsen.

Udeladelse jeg havde stærkt tilrädet.
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men jeg kan forsikkre at De da giør mig Uret. Jeg modtog med

inderlig Glæde dette Beviis paa at jeg ikke var forglemt ude hos
Dem. Mine to Søstre har ret tilbragt en glad Tid i Sorøe.

Livet her hiemme vil ikke ret til at smage ovenpaa. Hanne var

bleven saa tyk og feed i Kinderne, at vi alle maatte lee deraf om

Aftenen da hun kom hiem, nu har hun ikke været rask i nogle
Dage, saa hun nok til Skam for os herhiemme bliver smal igien.

Jeg synes nu at jeg godt kiender de søde Børn ude hos Dem.

Louise og Hanne taler daglig om dem og jeg hører saa gierne noget

om dem. Gud give jeg dog eengang ret kunde faae fat paa dem

især paa Johan som bestandig er min Favorit. Det forstaaer sig, jeg

kiender rigtignok ikke de andre to, men jeg synes at det er umueligt
at noget Barn kan overgaae ham i Elskværdighed.

Jeg er i dette Øieblik kommen hiem fra Sibberns, hvor jeg
har været fra i Gaar Aftes; jeg hørte der den berømte Madame

Milder=Hauptmann, som De vist kiender i det Mindste af Navn.
Jeg kan ikke beskrive det Indtryk, hendes Sang giør paa enhver der

hører den, jeg har aldrig ahnet at man kunde synge saaledes; hun

synger kun tydsk Musik og giør ikke en eneste Roulade, men hendes

Stemme har en Kraft og Fylde som er gandske vidunderlig, og hun
synger med saa megen Udtryk og Følelse at man knap kan udholde

at høre derpaa. Mozart og Gluck ere hendes Yndlings=Componister

men hun sang ogsaa adskillige af Göthes med Musik af en Compo¬

nist der hedder Schubert, som De maaskee kiender. Hun var recom¬

manderet til Sibbern af Frue Herz, han er færdig ved at springe

til den syvende Himmel af Enthousiasme, hun er meget venlig og
naturlig, man kan ikke andet end synes om hende, om hun ogsaa

slet ikke kunde synge. Hun havde ogsaa et Brev med til Moder fra

Steffens, vi bleve først meget fortvivlede over at vi skulde bede hende

herhiem, det er ingen Spøg at binde an med en Prima Donna fra

Berlin, som man til skal complimentere paa Tydsk, men nu da vi
har seet hende glæde vi os ordentlig dertil. Moder har bedet mig

hilse Dem og spørge om De ikke kunde giøre en lille Reise herind,
hun kommer her enten paa Løverdag eller hvis hun ikke kan det paa
Søndag eller Mandag. De maae endelig beslutte Dem dertil, det vil

ikke fortryde Dem, det er Noget man virkelig bør høre. Kom nu
endelig paa Løverdag, der gives bestemt ingen større Sangerinde nu i

Verden, det maae De ikke forsømme.
Jeg skulde endelig giøre tusinde Undskyldninger for dette for¬

styrrede Brev, jeg kan aldrig skrive Breve, og naar jeg nu dertil
skriver til en høilærd Mand som jeg er bange for, saa gaaer det

reent galt. Men det kan nu ikke være anderledes, og jeg vil hel¬
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lere prostitnere mig lidt, end være uartig. Lev vel saa længe, gode

Hiort, og lad mig see De kommer.
Deres Line H. L.

Kiøbenhavn d. 17de Oct. 1829.

Kiære Ven !

Jeg gratulerer til den lille Datters Daab og takker for

Deres venskabelige Godhed at De vil give hende mit Navn;

man siger at Børn faaer en Forandring ved at komme i

Kirken; jeg haaber at den lille Pige ikke vil aflægge sit fromme

Sind derved, og i al Fald at det ikke maa tilskrives Navnet
— dog alvorlig, jeg skiønner med Taknemlighed paa, at Olivia

og De saaledes har mig i kiærlig Erindring; hvor giærne var

jeg kommet til Fadderstadsen, naar det paa nogen Maade havde
været mig muligt. Gud veed om jeg aldrig skulde kunne drive

det til at rive mig løs i tre Dage for at see Dem Alle i

Deres Hiem: jeg havde i Foraaret halvt om halvt besluttet

det, men da det gik saa galt med —s Reise, ansaae jeg det
for et Vink af Skiæbnen at jeg skulle opgive det.

Jeg har været to Gange indbudet til at see Carl den

Store, men — —Louise saae det i mit Sted, det bliver

fortræffelig spilt, men saavidt jeg har hørt giør det ikke syn¬

derlig Lykke, der var ikke fuldt da det blev spilt anden Gang.

Jeg veed ikke hvor jeg var faldet paa at de blodige Haarlokker

om Armene skulde udelades, maaskee fordi jeg ønskede det, men

det er ikke Tilfældet)). — Jeg troer ikke at Madame Milder

faaer Lov at give Alceste som hun havde bestemt og har med

sig, eller nogle sceniske Fremstillinger, blot Concerter; det er
stor Skade, thi efter hvad Steffens skriver, skal det være noget

saa overordentligt, at man ikke nogentid har havt en saadan
Nydelse. — Nu lev vel, kiære Ven, ogsaa dette Brev er sam¬

menjaget, saa jeg skammer mig derover, undskyld det venligst.

Deres hengivneste L. H. L.

*) Se Karl den Store, i 4de Handling. Sml. i Nye poet. Skr. 1829;
2. Deel, S. 137.
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Wsao 29.

Kiære Ven !

Af Lines Brev med sidste Post har De erfaret at Madame

Milder fra Berlin skulde komme til os paa Løverdag, og jeg

havde virkelig sat mig det i Hovedet at De, hvis der var en

Leilighed, vilde glæde os med Deres Nærværelse til den Aften

som jeg ret bildte mig ind skulde blive deilig; men nu er den

fatale Omstændighed indtruffen, at William har faaet Skar¬
lagens=Feber, og da jeg ikke veed om De har havt denne

Sygdom, vil jeg dog søge om muligt at underrette Dem der¬

om; jeg tænker at en eller anden Kudsk fra Sorøe vil være

at opspørge. Jeg skrev i Morges til Madame M., under¬

rettede hende derom, og henstillede til hende selv, om hun
vilde komme eller ikke; hun bad at opsætte det til Sygdommen

bedrede sig og har vel altsaa været bange. — Vi sende nu

Bud til de Andre, Ludvig Ipsen, Abrahams, Bay og Capitain
Edv. Smith, som skulde siunget fiirstemmige Ting. — Tænk

Dem, hvor overrasket jeg blev, da der blev meldt: „Madam

Milder fra Berlin“, og et Brev leveredes. Da jeg ved at

aabne det saae Steffens's Navn, troede jeg knap mine Øine,

mere ved Leilighed om dette Brev; han ønskede at høre Noget
fra Sorøe, fra Hjorts og Ingemanns, skriver han. — Mada¬

men finder jeg meget elskværdig, hun skal synge saa himmelsk.

De kiender hende vel? — Nu Intet mere denne Gang, for

at Brevet kan komme bort; hils Olivia venligst !

Deres hengivneste L. H. L.

Kbhvn. d. 25de Oct. 1829.
Kiære Ven.

Da De eengang har givet mig fri Adgang til Dem, saa

er jeg saa fri uden videre at sende Dem et lille Digt som

jeg vil bede Dem at have den Godhed for mig at giennemsee.

Jeg har nummereret Stropherne deels for at De lettere kan

betegne mig hvad der derved er at bemærke, deels fordi jeg

ønskede den ene (den 9de) omsat og ikke har Tid at skrive det

23



354 (L. Hegermann=Lindencrone.)

om, thi det gaaer her med mig som med næsten Alt hvad der

har Hensyn paa Formælingen, at „Aaret er aldrig saa langt

at Jule Aften jo er trang“, som Ordsproget siger. Jeg er
ikke eenig med mig selv, hvorledes jeg vil lade det komme til

Dronningen, dog troer jeg at jeg vil lade det aftrykke paa

Silke (som jeg har hørt Studenterne lade deres Sang blive),

da jeg ikke saa gierne vilde have det i Noget af Bladene, og
det var altsaa den høie Tid dermed. Hvis De sender det

med Posten, troer jeg det kommer hurtigst og sikkrest ufrankeret.

Jeg maa blot tilføie angaaende i, som jeg har brugt som sæd¬

vanlig for i, at jeg først har erindret det efter jeg havde reen¬

skrevet det lille Digt; det er mig som et Klods ved Benet
naar man skal løbe, naar jeg skal bruge det uvante Bogstav;

finder De imidlertid at det maa ændres, saa er De saa god

at sige mig det. Oehlenschläger bruger endnu bestandig det
lille i. - Da jeg nævner Ochl., maa jeg fortælle at jeg nu

har hørt hele Hrolf Krake; de sidste Sange ere rigtignok ud¬

mærket deilige og det Hele vist et fortræffeligt Digt, det kom¬
mer nu snart ud, den sidste Gang han læste var det Correctur¬

Ark han havde. Han var to Gange i kort Tid ude paa

Rolighed. Han har laant mig en Bog om Goethe som De
nok kiender: „Ueber Goethe, literarische und artistische Nach¬

richten“ udgivet af Nicolovius. Det er alt hvad der er sagt
og dømt om Goethe, hans Forældres Silhouetter, o. s. v. Det

er for en Deel meget interessant. — I Gaar Aftes ankom jeg

her til Hovedstaden*), og i Aften arriverer den øvrige Familie.
Min Mand har været inde siden Exerceer=Tiden begyndte og

har i de 6 Uger vist ikke i det Hele været 4 Dage tilsammen
(naar jeg regner hver enkelt Time han har været der) ude hos os,

og da vi aldrig vidste naar han eller Frits og Cai kom, vidste

vi næsten heller aldrig om det var Formiddag eller Eftermid¬

dag. Nu er. Gud skee Lov den Forstyrrelsens Tid forbi.

*) en inde i Byen lejet Bolig ligeoverfor Kongens Have, da Manden,
som et Livregiments Sjæf, ikke længer havde Embeds=Bolig i Kastellet.




























































































































































































































































