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Holbergs Hoved efter Stik af den hamburgske Kobberstikker Chr. Fritsch
(1695—1769) til første Bind af Holbergs „Danmarks Riges Historie“. Stikket
er udført 1731. I et Auktionsavertissement i „Kjøbenhavns Adresseavis“
7 Decbr. 1764 udbydes „Baron Holbergs Portrait i sit Alders 34 Aar ( o : 1718
—19)“ sammen med en Fløjls Muffe, et Skovstykke o. a. (Holberg Aarbog 1920
S. 87). Otto Andrup har udtalt den Formodning (Tilskueren Juli 1937), at vi
i dette desværre forsvundne Maleri af Holberg, har Forlæget for Fritschs Stik.
I saa Fald vilde Stikket give Holberg ikke som han saa ud i Stikkets Aar, men
hvad der vilde være langt interessantere, i hans store poetiske Produktions Tid.
For Antagelsen kan tale, at Holberg vel ikke er bleven altfor ofte malet i sine
yngre Aar, og at Stikket er udført som efter et Maleri. Det meget ungdommelige
Udseende som Stikket viser, bevarede H. derimod op i Aarene. Mærk det
aarvaagne, vagtsomme og tillukkede Udtryk. Den rige Dragt (Frakkens Rokoko
galoner, den Brokades Vest). Kroppen, der efter Tidens Skik er gjort stor og
anselig, er her udeladt. Holberg var jo lille og spinkel.
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FORORD

de gode og lykkelige Tider, da man endnu kunde rejse, var det mig
— som vel mange Rejsende — en Glæde at besøge Steder, hvor
Mennesker fra Fortiden, som jeg holdt af og stod i Gæld til, havde
færdedes, for derved at søge at gøre mig deres Liv mere levende. Af disse
gamle Venner kom jeg, söm det ofte gaar, ved et Tilfælde til i stigende
Grad at beskæftige mig med Holberg.
Det faldt mig da ind, at det kunde være morsomt at prøve at supplere
og kontrollere hans egen Selvbiografi ved Billeder fra de Steder, hvor
han havde færdedes, ved de ikke faa Rejsebeskrivelser og Rejseførere
fra Tiden og ikke mindst gennem Bidrag fra vore Arkiver. Af det Stof,
jeg samlede, er noget offentliggjort. Men det voksede efterhaanden. For
hans Barndom, Ungdom og første Manddom er det blevet til denne Bog.
Ogsaa til Resten af hans Liv har jeg samlet og delvis bearbejdet Stof.
Om det forundes mig at faa det bearbejdet færdigt, er maaske tvivlsomt.
Det foreliggende Bind behandler den Del af Holbergs Liv, der — med
Undtagelse af Bergenstiden — er mindst bearbejdet, vel fordi den, fraset
„Peder Paars“, ikke rummer hans betydeligste Værker. Men ogsaa det
Arbejde skulde jo gøres, og Ungdommen med dens Drømme og Prøven
sig frem ad mange Veje, indtil Personlighed og Værk finder sin faste Form,
er alligevel ikke den mindst interessante Del af en Mands Liv.
Afsnittet om Holbergs norske Aar havde jeg gæme udsat til bedre
Tider. Men i en Behandling af Holbergs Ungdom kan man ikke komme
udenom at drøfte de modstridende Anskuelser herom. Jeg haaber, at
Venner og Studiefæller der oppe vil forstaa, at der bag Drøftelsen kun
ligger saglige Grunde, og at man om disse gamle Tider uden Vrede og
Ivrighed kan have forskellige Meninger og udtale dem uden Omsvøb.
Fremstillingen er kronologisk, dog saaledes at vigtige Sider af Hol
bergs Liv er samlet til større Helheder: Nationalfølelse, Sprog, Natur
følelse, Musik, Kærlighed, Religion, Kunst, Versbehandling o. a.
Noterne er anbragt under Teksten. Det forskønner ikke Bogen, men
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jeg har selv altid fundet det besværligt stadig at skulle blade tilbage til
dem; jeg har derfor i Holbergs Aand sat Nytte over Skønhed. Noterne
indeholder foruden Henvisning til de Kilder, hvor Oplysninger om det
fremsatte findes, ogsaa Stof, som jeg mente kunde have Interesse, men
som vilde bryde Sammenhængen i Teksten. Andet Stof af samme Slags
findes under Billederne. At det undertiden gentager, hvad der staar i
Teksten, har ikke forekommet mig at være til Skade. Folk har oftest rin
gere Taalmodighed til at se nøjagtigt og udtømmende paa et Billede end
paa en Tekst.
For Støtte til mit Arbejde retter jeg en ærbødig Tak til Carlsbergfondet
og Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse. For megen Ven
lighed takker jeg Professor Aage Friis.

Rosenkrantztaamet med Indgangsporten til Bergenshus Fæstning. Ligger t. v. ved
Indsejlingen til Vaagen. „Det store Taarn blev 1565 anlagt af Erik Rosenkrands,
som da var Lehns-Herre udi Bergen. Det haver mange vidtløftige Værelser til at
boe mageligen udi; og residere Commandanterne sammesteds. Og saasom min salig
Fader en Tiid lang var Intérims-Commandant, saa er en Deel af mine Sødskende
der fødde.“ Holberg i „Bergens Beskrivelse“.

FORUDSÆTNINGER
Hvorledes bliver et Menneske saaledes som det bliver? Der har været
anført mange Grunde: Milieu og Tid, Afstamning, Opdragelse og indivi
duelle Ejendommeligheder. Ogsaa et tilfældigt Bekendtskab, med et Men
neske, en Bog eller et Kunstværk kan være af afgørende Betydning, hvis
det falder sammen med dybere personlige Anlæg. Ludvig Holbergs
Brødre. Præsterne Peder og Frederik Holberg, er Nordmænd som han,
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har som han levet i den driftige Handelsby Bergen, under de samme dag
lige Omgivelser, først i Forældrenes senere i Onklen Peder Lems Hjem;
de har gaaet i samme Skole og haft de samme Lærere; de har ved Uni
versitetet drevet samme Studium. Men af Brødrene bryder kun den ene
af fra den slagne Landevej for teologiske Kandidater, bliver Avanturier,
Forfatter og stor Forretningsmand. Der har altsaa hos ham været sær
lige Anlæg, forskellige fra andre samtidige Nordmænds og Bergenseres
og fra Oberstløj tenant Holbergs andre Sønners.
I det følgende skal søges redegjort for de væsentlige af de ydre For
hold, der gennem Tiderne har medvirket til at præge Ludvig Holbergs
mærkelige Personlighed: Fødebyen, Slægten, Skolen, Fødelandet, Køben
havn, Enhedsstaten, Rejserne, Læsningen o. s. v. Men mest, hvorledes
hans ejendommelige Personlighed modtager, former og gengiver det, han
har modtaget af Omgivelserne, i sin Forretning, sin Videnskab og sin
Kunst.

FØDEBYEN
Om sin Fødeby og dens Indbyggere har Holberg, da han var op i
Halvtredserne, skrevet en lille Bog, som han kaldte „Den berømmelige
Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse“. Foranledningen til Bogens
Fremkomst var, at han just i de Aar af sit Liv, da Menneskene alminde
lig begynder at se betragtende tilbage i Tiden, tilfældig fik fat paa et
vidtløftigt Manuskript, der paa 1081 Kvartsider i alle Detaljer beskrev
Bergen, saaledes som den saa ud, da han var Dreng, men saaledes som
den ikke eksisterede mere efter den store Brand 1702 i Holbergs sid
ste Skoleaar. Dette Manuskript var forfattet af en gammel Konrektor
Edvard Edvardsen, der i Holbergs Barndom havde undervist i Bergens
Latinskole. Det har da moret den aldrende Holberg gennem Manuskrip
tets minutiøse Beskrivelser at vandre gennem alle sin Barndoms Gader
og Smøger, færdes ved Vaagen og Tyskebryggen med de store glubske
Hunde, ved Slottet, hvor Faderen havde været Kommandant, i Kirkerne
og i Raadhuset og ved den mærkelige Hule paa Rothaugen, hvorfra
Oberst Cicignons Sendebud havde berettet underlige og uhyggelige Ting.
Resultatet af disse Vandringer i Erindringen blev den lille Bog om Ber
gen. Det meste af den er Resumé af Edvard Edvardsen; men ind i dette
har han føjet tre mærkeligt levende Kapitler af sine egne Erindringer om
Byens „Herlighed og Fordeel for andre Danske og Norske Stæder“, om
dens Handel og om „Indbyggernes Naturel, Skik og Sæder“;1) disse
Kapitler hører til det bedste, Holberg har skrevet, og de er da ogsaa
atter og atter bleven trykt op. Men foruden at give en levende og munter
Skildring af hans Fødeby og dens Indbyggere, saaledes som de stod for
ham i hans Erindrings og hans Lunes Glans, giver de ogsaa et Bidrag til
Holbergs egen Karakteristik gennem det, der har hans Sympati og hvori
han følte noget beslægtet.
Det Bergen og de Bergensere, Holberg skildrer, er i meget forskellige
*) Kap. 7, 8, 9. Om de Forandringer, der var foregaaet i Bergen i de 60 Aar, der
var hengaaet siden Mag. Edv, Edvardsens Bergensbeskrivelse, havde Holberg faaet
Oplysninger af Byens Politimester Claus Fasting. Berg. Beskr. S. Skr. IX, 455.
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fra vore Dages. Fælles for Fortid og Nutid er det aabne i Byen ud mod
Havet og andre Lande; den arbejdsomme og foretagsomme Købmands
stand; men Bergenserne i Holbergs Beskrivelse er mere haarde, gammel
dags nøjsomme og simple, uden synderlig Smil og Munterhed og uden
Sans for, hvad der ligger udenfor Forretninger og Dagliglivets Ensfor-

Vaagen med Skibe. Tyskebryggens Gavlhuse. Billede fra 1860erne. Efter Sverre
Steen i „Nordens Kalender“ 1932.

mighed. Men denne By og dens Befolkning har den slidsomme, nøj
somme og pengekære halvtredsaarige Holbergs Sympati.
Bergen var i Holbergs Barndom det dansk-norske Monarkis næststørste
By, selv om den med sine 15,000 Indbyggere stod langt tilbage for
København med dens 70,000. Men den var Monarkiets største Handelsby.
Dens Betydning beror jo dels paa dens centrale Beliggenhed for Hande
len; den er det naturlige Mødested for Folkene fra Nordnorge, der kom
mer for at sælge, og Folkene fra de sydlige og vestlige Lande, der kom
for at købe. Dels beror den paa Byens ypperlige naturlige Havn, Vaagen,
der er 1 km lang og 160 m bred; den er saa dyb helt ind til Land, at
selv Tidens største Orlogsskibe kunde lægge til lige ved Bryggen og
Handelsskibene lige ud for Pakhusene og Købmandsgaardene. Omkring
denne Havn laa Byen i Hesteskoform, mod Øst omgærdet af en Række
høje, dengang nøgne Fjælde, der fanger Skyerne fra Havet og sender
dem ned i en ofte ugelang Regn. Til de store Købestævner i Bergen kom
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fra Nordnorge Fiskerne med Tørfisk og Klipfisk, Sild og Tran, saltet
Kød i Tønder, Skind, Træ, Tjære og Harpiks. Opkøberne var derimod
for en stor Del fremmede: Tyskere, Englændere og Hollændere.
Dette levende Handelsliv har det glædet Holberg at mindes, mest
naar Nordlandsjægterne var bleven samlet sammen af Modvind Nord
for Byen og saa ved gun
stig Vind kom strygende ind
i Havnen i et Tal af 100
eller mere. Og Trængslen
af Skibe paa Vaagen var da
saa stor, at Holberg paa sit
lange Rejseliv kun syntes
at have set noget lignende i
Rotterdam. I Holbergs Ung
dom, den sidste Del af det
17. Aarhundrede, var For
holdene særlig gunstige for
Bergen, fordi den dansk-nor
ske Stat var neutral i de
store Krige mellem Frank
rig, Holland og England. I
Aarene 1672—99 skal By
ens Handelsflaade være mere
end fordoblet, fra 56 til
Gaard i Tyskebryggen. Efter Sverre Steen
125 Skibe og fra 2327 til
„Nordens Kalender“ 1932.
8933 Læster.1)
Som Mødestedet mellem Syd og Nord fik Bergen et vist internationalt
Præg. Handelen var i ældre Tider væsentlig i Hænderne paa Fremmede.
Af dem holdt Tyskerne sig for sig selv; de havde endnu paa Holbergs
Tid deres eget Kvarter, Kontoret, paa Østsiden af Vaagen med deres
spidsgavlede Trægaarde ud mod Bryggen, eget Sprog, egen Forvaltning
og egne barbariske Lavsskikke, de giftede sig ikke ind i de norske Fa
milier, men levede som „Pebersvende“ med egne offentlige Huse. Der
imod giftede Englænderne og Hollænderne sig ind i de bergenske Fa
milier. Men særlig Hollænderne vedblev Slægtled efter Slægtled at ved
ligeholde Forbindelsen med Holland, kom og rejste hjem og kom igen.
Et typisk Eksempel paa denne stadige internationale Forbindelse er den
ansete bergenske Familie Geelmuyden. En af Holbergs nærmeste Barnx) Edv. Holm: Danmark-Norges Historie 1660—1720 II, 468. Holberg siger, at
Byen i hans Barndom ejede 250 egne Skibe (Berg. Beskr. S. Skr. IX, 385).
Den unge Ludvig Holberg
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domskammerater, Adrian Geelmuyden, var Søn af en indvandret hol
landsk Købmand, Geert Geelmuyden; denne havde i Bergen giftet sig
ind i en fransk-bergensk Familie Montagne og døde 1701 som Stadshauptmand i Bergen. Af hans Sønner blev to i Norge, men den tredje,
Holbergs Kammerat, Adrian, gik efter Faderens Død tilbage til Amster
dam og blev Købmand; Holberg besøgte ham her paa sin store Uden
landsrejse og musicerede i hans Hjem.1)
Endnu i 17. Aarhundrede var der flere fremmede end Nordmænd,
der tog Borgerskab i Bergen; men Nordmændene begyndte at komme
godt med; norsk var f.Eks. den store af Holberg beundrede Købmand,
Jacob Andersen, der havde indbringende Forretninger i Entreprise for
Regeringen, og som efter Holbergs Sigende ikke kunde taale at se no
gen ørkesløs ung Karl uden at snappe ham op og fly ham Arbejde;
hans Slægt kom forøvrigt paa flere Maader i Forbindelse med Holbergs
Familie.2)
Det moderne Bergen har jo i Verdenskrigens Tid oplevet lignende
gyldne Tider som i Holbergs Barndom. Men Mennesketypen synes i
meget at have forandret sig siden Holbergs Tid. Af den Almeninteresse
og den salte Munterhed, som skal udmærke vor Tids Bergensere, spores
intet i Holbergs Karakteristik af hans Tids Bergen. En vis „hollandsk“
grov Dygtighed og Soliditet udmærker Holbergtidens bergensiske Mænd
og Kvinder. Og ud over Forretningslivet og faa meget jævne Fornøjelser
gaar deres Interesser ikke. Men i Forretningen gaar baade Mænd og
Koner op med Iver og Dygtighed. „Mange fornemme føre deres Skib
selv som Skippere“ ; „det er ikke rart at see fornemme Borgere selv rulle
deres Tønder paa Bryggen og selv hidse deres Varer op paa Pakhusene“;
„ogsaa Borgerkonerne seer man undertiden staa i Kramboden og være
deres Mænds Lige i Forretningsdygtighed“. Denne Forretningsdygtighed
har efter Holberg gjort, at Bergen er „den fornemste høje Skole for
Kiøbmænd i Norge“; ti dens Borgere realiserer de Købmandsegenskaber,
som for Forretningsmanden Holberg selv senere var de solideste og i
Længden mest rentable: „Oprigtighed udi Kjøbmandskab, saa at de, der
x) Et andet Eksempel er Konrektor Edvard Edvardsen, som ogsaa var af hollandsk
Familie, en Tid havde studeret i Leiden og senere atter var i Holland for at hente
en Arv. (Lampe i Personalh. Tidsskr. 1880 S. 15).
*) Berg. Beskr. S. Skr. IX, 377. Holbergs Broder Frederik blev 1716 Kapellan hos
den ene af denne Jacob Andersens Sønner, Johan Jacobsen Widding, der var Sogne
præst ved Ny Kirken. Den anden af Jacob Andersens Sønner Jacob Jacobsen Wid
ding blev gift med Holbergs Kusine Karen Lindegaard. Olsvig 521. Om Jacob An
dersens Forretninger paa Finmarken paa Regeringens Foranledning se J. Nordahl
Olsen S. 134, Anm.
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ere komne til Midler og Formue har forhvervet det hellere ved Activitet,
Arbeidsomhed og Oeconomie end ved utilladelig Negotie.“
Livet og Omgangsformerne hos disse Forretningsfolk var ogsaa de
gamle Tiders simple og grove. I Klæder saa „de fleeste ud som Skippere,
bærende Kioler uden Haandklapper“ ; de „have stedse været holdne for
Folk af liden Façon og faa Complimenter“. Aftnerne tilbragte Mændene
paa Værtshus med stærke Drikke og Tobakssmøgen fremfor i Selskab
med Fruentimmer, som en fransk Rejsende endnu en Menneskealder se
nere bemærker med Forundring.1) Kun de store Højtider, Barsler, Bryl
lupper og Dødsfald fejredes med store Gilder. Holberg mindes endnu
som gammel Mand med Rørelse „de mange gode fæde Dage“, der fulgte
efter, naar „vor Nabo Jens Pedersens Hustru var kommen i Barselseng
eller et af deres kiære Børn var døde“.2)
Ogsaa Opdragelsen i denne Forretningsby sigtede til at gøre de unge til
dygtige og nøjsomme Forretningsfolk; ingen overflødig Lærdom, ingen
forfinede Fornøjelser eller letsindig Omgangstone. De fleste Borgere
foretrak „at sætte deres Børn udi den store Styrmandsskole hellere end
udi latin Skolen“; og naar de fornemme Borgere førte deres Skib paa
Forretningsrejser „sætte de en Kabuds paa deres Sønner og giøre dem
til Cajutvogtere, saa mangen Borger-Søn, førend han har naaet 20 Aar,
er bleven en experimenterad Søe-Mand“. Øvelse i at optræde i Damesel
skab fik de ikke; og da ogsaa Fruentimmemes Modestie „gik saa vidt, at
det holdtes for uanstændigt“ at besvare et Mandfolks Hilsen paa Gaden,
var det intet Under, at det for de unge Mænd var „besværligere at giøre
Cour eller at frie end at giøre en Spansk Reise“. Forældrene maatte
da ofte slutte Partierne, „saa at der stod intet tilbage for Børnene end
uden videre Ceremonie at gaae i Brude-Seng“. Og i denne Forretningsby
saa ikke blot Forældrene men ogsaa de unge Borgerdøtre — efter gamle
Tiders Skik — mere efter Dygtighed end efter et smukt Ydre, „hvorpaa
jeg — siger Holberg — har seet adskillige merkelige Exempler i min
Tid i Bergen“.
Ungdommens Fornøjelser var jævne. Drenge og unge Mennesker, un
dertiden ogsaa „gamle Karle“ morede sig med Skøjteløb, Kælkning og
Kuren med Styrepind ned ad Fjældene. Drengene i Latinskolen, Styr
mandsskolen og de tyske Garpegeseller paa Bryggen laa i evindelige
Krige, hvortil ikke sjældent Forældrene lagde Slagplanerne. Undertiden
var de halvvoksne Drenge ret uvorne, som da de „engang — som Holberg
x) Kerguelen Tremarec, anført hos Sagen og Foss: Bergens Beskrivelse 1824 S.
739. — «) Ep. 226.
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selv overværede — paa Torvet oppassede Politimester Peder Glad og
bombarderede ham med Steen, da han steeg udi sin Baad“. Vel med
Rette tilskriver Holberg disse „licentieuse Exercities“ den Omstændighed,
at „mange halvvoxne Drenge have været paa fremmede Steder, sær udi
Engelland og Holland, hvor de frie Levemaader ere“.
Naar Holberg i „Bergens Beskrivelsen“ taler om den egentlige Ber
genser, saa er det Købmanden og Skipperen han mener. Det er dem, hvis
Levevis og Karakter han skildrer. Derimod gaar han ikke paa samme
Maade ind paa Byens andre Klasser: Embedsmændene og Officererne,
hvortil hans Forældre dog hørte, eller den store norske fra Landet ind
vandrede Underklasse: Arbejdsmændene, Matroserne, Tjenestefolkene
og de smaa Handlende. Det er Handels- og Skipperklassen, der har hans
Kærlighed. Det er vel ikke umuligt, at han i sin Skildring har idealiseret
og generaliseret en Smule. Han var jo kun en nittenaars Dreng, da han
forlod Byen for stedse, og vel uden alt for dybtgaaende Indblik i Køb
mændenes Forretningsmetoder, maaske ud over Morbroderens. Men i
Hovedsagen har Købmandsstanden, som den var i Holbergs Barndom
og som den stod for ham i Erindringens Glans, vel været hans Beundring
værd. Det er derfor ogsaa med Uvilje og en lidt jeronimusagtig For
argelse, at han hører, at Sæderne ikke mere er saa jævne, og at nymodens
Skikke har holdt deres Indtog i hans Barndoms By. „Det var at ønske,
at denne fortræffelige Sædvane (at de unge Piger valgte mere efter Dyg
tighed end efter kønne Ansigter) havde altid været holdt ved lige; men
der er paa en Tid af 20 Aar giort Skaar derudi, saa at Bergen nu om
stunder ligner sig ikke selv meere udi Sæder og derfore maaske ey heller
udi Velstand. Og kand denne Uheld tilskrives visse fremmede Personer,
der have indført Vellyst og fremmede Moder, ruineret sig selv med heele
Familier ved daarlig Handel, og det som mest er, forvendet Indbygger
nes gamle og priselige Levemaader, som i mine Tanker ikke lidet have
contribueret til denne Stads Velstand og Conservation. I min Skole-Gang
begyndte man alt med Baller og alamodiske Assembléer at omstøbe Ind
byggerne, og har jeg siden fomummet, at den Borgerlige gamle Klæde
dragt gandske er afskaffet.“ (Bergens Beskr. S. Skr. IX, 378).

Det er tit vanskeligt med Sikkerhed at slutte fra Lighed mellem to
Ting til Forbindelse og Paavirkning. Dog er det vel udenfor al Tvivl,
at de Ungdomsaar, Holberg har tilbragt i den internationale Købmandsby
Bergen, paa flere Punkter har haft Betydning for hans Personlighed.

Ingen forfinede Fornøjelser.
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Holberg blev jo selv Forretningsmand i stor Stil: Boghandler, Parti
cipant i københavnske Ejendomme og tilsidst stor Godsejer. Allerede
1723 i Begyndelsen af sin Boghandlervirksomhed gør han, noget i Spøg
og meget i Alvor, opmærksom paa, at han nu er „at ansee som andre
Kiøbmænd“.1) Ofte kommer han i sine Skrifter, direkte og indirekte, ind
paa, hvilke Egenskaber en Forretningsmand bør have og hvilke han selv
mener at være i Besiddelse af. Men disse Egenskaber er netop dem, som
han med Behag omtaler som ejendommelige for de bergenske Købmænd:
Arbejdsomhed, Punktlighed, Redelighed, Uvilje mod hasarderede Penge
anbringelser og Nøjsomhed; det altid at være nøgtern og usentimental i
Pengesager som Onkelen, den bergenske Købmand, der opdrog ham og
Broderen godt og redeligt, men ikke gratis. Den bergenske Købmand er
for ham Idealet af en Forretningsmand. Han har aabenbart følt sig be
slægtet med ham og ment som Forretningsmand at have sin Oprindelse
noget at takke for. Men ogsaa andre Faktorer kan her have haft Indfly
delse: det økonomiske Hjem og individuelle Drag.
Ogsaa for Holbergs Higen mod fremmede Lande har Bergen — ved
Siden af andre Faktorer — haft Betydning. Lange Udenlandsrejser var
ganske vist langt fra noget ukendt for Tidens Unge i hele Monarkiet.
Men i hvert Fald Holbergs første ubetænksomme Udenlandsrejse har
langt mindre Karakteren af en vel planlagt Studierejse end af en stor
Drengs Stikken til Søs til de Lande, „hvor de frie Levemaader ere“.
Dragende for en romantisk Sjæl kunde jo del stærke internationale
Element i Bergen virke; det var ganske vist ikke saa stort og broget som
det rige Fremmedelement i København, men det var mere samlet og i den
mindre By mere dominerende. Holberg fortæller da ogsaa selv, hvor
ledes Turen fra Strandgaden over Vaagen med Baad til Tyskebryggen
var som en Rejse til et fremmed Land; man blev af Fløtemændene, de
bergenske Gondoliers, „udi nogle Minutter ligesom bragt fra et Land til
et andet ; thi saa snart man kom fra Staden til Kontoret, finder man andre
Folk, andre Sæder og hører et andet Sprog“. Sligt kunde nok vække
Lyst til virkelige Udenlandsrejser. Og fra Havnen gik der stadig Skibe
ikke blot til Holland og England, men ogsaa til Spanien og Afrika; fra
hans allernærmeste Kreds kunde han høre om Udenlandsrejser; Fætteren
og Bamdomskammeraten Ahasvérus Lem endte sit Liv i Middelhavet i
Kamp mod Barbareskeme, og af Nabokonen til Onklen, Dorthe Engelbrechtsdatters Sønner var den ene gaaet i Krig mod Tyrkerne, den anden
havde, sidst man hørte om ham, været i Holland og Italien.
9 Fortalen til Komedierne 1723.
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For Holbergs Digtning har Fødebyen derimod næppe haft nogen Be
tydning, i hvert Fald ikke ud over det rent periferiske. Der dukker gan
ske vist i Holbergs Produktion, som rimeligt mest i de gamle Aar, ikke
sjældent Erindringer frem fra Barndommen og den første Ungdom i
Bergen, Anedokter eller Minder
om Byens Originaler. En Tyr,
der brøler Niels Klim i Ørene
i den underjordiske Verden,
bringer Tanken hen paa Deg
nen Niels Andersens Sang i
Fane Kirke udenfor Bergen,1)
et Sted hvortil Holbergfamiljen
havde mange Tilknytninger?)
Eller der var Peder Feldbereder, der „blev overbevist om
at have giort 6 Sønner paa een
Nat66;3) eller der var den skik
kelige Borgerkaptajn, der under
Eksersitsen med Borgervæbnin
gen ikke kunde komme paa
Kommandoen: „Rechts herstellt
Euch66, men i en snæver Ven
ding hjalp sig med at komman
<alk skænket til Korskirken i Bergen a
dere: „Vender mi Rumpen til
Gokker Niels Klim. E. Joh. Nordahl Olsen
Raadhuset
igien!66 — ikke me
L. Holberg i Bergen.
get militarisk, men upedantisk
og praktisk, som Holberg tilføjer.4) Ugenert har Holberg ogsaa af og
til i sine Værker brugt Navne paa kendte Bergensere fra hans Barn
dom; bag Pseudonymet Sille Handsdatter, hvem Holberg har gjort
til Forfatter af et af sine Skæmtedigte, „Forsvar for Quinde-Kønnet66,
skjuler sig rimeligvis en lærd Auditørdatter, Sille Gad, som „i Hen
seende til sin Erfarenhed i det græske og ebraiske Sprog66 blev par
donneret for Barnefødsel i Dølgsmaal.5) Og til Rammen om „Niels
0 Niels Klim S. 12.
2) Holbergs Moder havde som Præstedatter levet sin Ungdom i Fane; hans
Søster Edel har skænket Fane Kirke en Kalk og en Oblatæske; Lektor Peder Smed,
hos hvem Holberg var Huslærer, var Provst i Fane 1685—1711; en af Holbergs smaa
Arvejorder, Mittun, laa tæt udenfor Fane. Olsvig, se S. 29.
s) I Epig. IV, 66 er Børnenes Antal fordoblet. Ep. 226. Latinskolen havde 1694
Penge staaende i Peder Feldbereders Hus (Olsvig 247). — 4) Ep. 12. — 5) L. Daae:
Optegnelse til L. H. : Biografi 1872 S. 26.
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Klim44 — men ikke til Indholdet — har Holberg i rigt Maal benyt
tet bergenske Lokaliteter og Personer fra hans Barndom; Niels Klims
Fald ned i den underjordiske Verden lader Holberg foregaa gennem en
hemmelighedsfuld Hule paa Fløjfjeldet, som Traditionen har henlagt til
Bjerget Rothaugen; Faderens
Foresatte Oberst Cicignon havde
ladet en Karl „med en Lygte
gaa ind paa 18 Favner. Da udsluktes Lyset, og Manden, som
kom tilbage, fortalte gruelige
Ting, som han enten virkelig
havde seet eller udi sin Imagi
nation44 (genfortalt efter Ed
vard Edvardsen). Holberg hen
lægger Hulen til Fløjfjeldet.1)
Til Hovedpersonen i „Niels
Klim44 har han gjort en gam
mel original Thybo, Niels Klim,
der var endt som Boghandler
og Klokker ved Helligkors Kir
ke i Bergen, og som havde væ
ret gift med en Slægtning af
Holbergs Moder.2) Det er den
Hulen i Rothaugen, hvortil den senere Tra
lærde Konrektor Edvard Ed dition har henlagt Niels Klims Nedfart i
vardsen, der var død samme den underjordiske Verden. Eftei Joh. NorAar som Holbergs Moder og dahl-Olsen: L. Holberg og den berømmelige
Handelsstad Bergen.
Niels Klims Enke, og en Ge9 Bergens Beskr. S. Skr. IX, 362. Alle Holbergs Data om Niels Klim er urigtige,
kun ikke hans Eksamen ved Københavns Universitet og Ansættelse som Klokker
i Bergen ved Korskirken.
Holberg lader Niels Klim vende hjem til Bergen fra København 1664 „med Eks
amen Philosophicum og Theologicum“. I Virkeligheden rejste Niels Klim til Køben
havn 1663 og 1665, lod sig 1665 immatriculere og fik samme Aar af Frederik ffl
Ekspektance paa det første ledige Klokkerkald i Bergen. Holberg sætter hans Død
til 1695, o : hans Hustrus Dødsaar. Det rigtige Aarstal er 1690.
2) Om den virkelige Niels Klim se Nordahl Olsen S. 103—16. Hildebrand Meyer
fortæller 1764 efter Folk, der har kendt ham, at han „i Omgang og Opførsel skal
have været meget lystig og heel snausk af Indfald samt singulair og var den sidste,
som brugte Skjæg af deslige Folk“ (Saml, t Bergens Kirkehist. i Norske Magasin
ni, 546); paa Titelkobberet i Niels Klim fremstilles han i Imperatordragt og med
Skæg. Han var Part i mange Processer, undertiden ikke helt tiltalende; han mister
f. Eks. en Ring i Maren Jensdatters Hus, hvor han „veil beskienkt“ mærkelig nok var
gaaet til Sengs, og tyvter Ejerinden. Han fik 1665 Løfte paa et Klokkerembede i Ber-
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sandtskabssekretær Abelin, der havde gjort Tjeneste i Frederik Ill’s Tid,
og som i Holbergs Barndom havde boet i Bergen,1) der opfordrer Niels
Klim til at foretage sin Ekspedition ind i den underjordiske Hule, „da
de selv formedelst Alderdom og Svaghed deri forhindredes“. Til Date
ringen af Niels Klims Rejse 1665 anvender Holberg ogsaa — men unøj
agtigt — kendte Bergenseres, bl. a. hans egen Grandonkel Hans Munthes, Embedsaar (S. 21).
Man har ment, at ogsaa Baggrunden for nogle af hans Komedier skulde
være i Bergen: Skikke, Milieu, Temperament. Forsøgene paa at godtgøre
det har ikke været overbevisende. For at nævne et Par Eksempler. Nordahl Olsen har ment,2) at Holbergs Komedie „Julestuen“ skulde gengive
bergenske Skikke og Interiør, og henvist til, at Julestuer paa Holbergs
Tid ikke var almindelige i bedre Kredse i København; han glemmer, at
det netop var en god Københavner J. Paulli, der skrev den „Julestue“ til
Grønnegadeteatret, der gav Stødet til at Æolberg skrev sin „Julestue“.3)

Henrik og Pernille skal være særlig bergenske Typer, fordi der ogsaa i
det moderne Bergen skal være muntre og slagfærdige unge Mennesker;
man overser, at denne det moderne Bergens Munterhed er helt fremmed
for det gamle Bergen, saaledes som det møder os i Holbergs Bergensbeskrivelse. Georg Brandes anførte omvendt Eksempler paa henriksk Vid
fra samtidige københavnske Tjenertyper.4) Og hvorfor Holberg skulde
mene Bergen, naar han siger Æbeltoft, har jeg aldrig kunnet forstaa.
Tilmed siger han jo selv udtrykkelig gentagne Gange, at Scenen og Ka
raktererne i hans Komedier er danske, specielt københavnske.5)
gen ved Kongebrev, og 1670 fik Bispen Ordre til at give ham Klokkerembedet ved
Korskirken, hvor Klokkeren var syg. Han har dog været en ikke ubegavet Mand. Han
tog 1670 teologisk Eksamen med „Illum“ efter et Femaars Ophold i København og fik
et smukt Vidnesbyrd af Rektor (G. L. Wad i Kirkehist. Saml. 3. Række III, 209). I
den Samling Anagrammer og Epigrammer, som den forhutlede Digter Hans Nielsen
Øm (Aquilinus) udgav til forskellige „Velgørere, Patroner, Mæcener og Velyndere“
Kbhvn. 1681, er der et „viro humanissimo atque integerrimo Nicolao Andreadæ Climio, ad sacram Crucis ædem, quæ Bergis est, ædituo ibidemque Bibliopolo honoratissimo“ (Werlauff: Holbergiana i Molbechs Athene H, 227). Han og Hustru for
ærede en Kalk og Patena til Korskirken i Bergen, som endnu er bevaret.
*) Om ham se Werlauffs Oplysninger i 3. Udg. af N. V. Dorphs Overs, af Niels
Klim 1874 S. 291—92. Den samtidige Borgmester i Helsingør Corfitz Braëms fortæller
i sin Rejsedagbog, at han 1673 besøgte Abelin i Bergen; de var bekendte fra begges
Gesandtskabstid i Holland; han faar da tillige det samme Kammer ved Stranden,
hvor Monsieur Abelin havde logeret, et Vidnesbyrd om hans indskrænkede Livsfor
hold. Abelin døde 1709; Boet viste en Formue paa den ikke ubetydelige Sum af 2800
Rdl. (Olsvig S. 93).
2) S. 119. — 8) Holberg betegner oven i Købet selv (Ep. 249) Motivet til sin
„Julestue“ som nationalt dansk
4) L. H. 1884. S. 68. — 5) Just Justesens Betænkning over Comoedier i 1 Bd. Com.
Holberg: „Théâtre Danois“ traduit par G. Fursman I 1746 Préface S. 11.
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Holberg var alle Dage en ensom Mand, i den Betydning at Mennesker
ikke betød synderlig meget for ham. Hovedsagen var for ham hans Ar
bejde, litterært og praktisk; det at lære og se sig om. Det er derfor ogsaa
om disse Ting, han fortæller i sin Levnedsbeskrivelse, medens Forholdet
til Mennesker her indtager en meget ringe Plads; ja af alle de Personer,
han har omgaaedes i København fra 1719 til 1743, nævner han i sin
Levnedsbeskrivelse ved Navn kun to, sin Fjende Andreas Hojer, som
han endda kun kan bekvemme sig til at betegne ved de to Forbogstaver
A. H., og Skuespilleren Montaigu foruden de Studenter, hvis Navne tjener
som Pseudonymer paa Disputatserne mod Hojer. Man vilde imidlertid,
siger det sig selv, tage fejl, hvis man antog, at der i Virkeligheden har
hersket et lignende Tomrum om ham som i Biografien. Han har i alle
Perioder af sit Liv omgaaedes mange Mennesker, i sit Hjem, paa sine
Rejser, i sit Arbejde, paa Musikkens Vegne og rent selskabeligt. Men
han omtaler det blot ikke i sine Værker. Vil vi vide noget om dem, maa
vi stykke det sammen fra Fund i Arkiverne, fra andre Forfattere eller
fra en En-passant-Bemærkning hist og her i Værkerne. I Virkeligheden
har Berøringen med andre Mennesker betydet ikke lidt for ham, selv om
den ikke var det, som betød mest. Selv betoner han, som der senere skal
gøres Rede for, ofte den Betydning, som Slægten og Hjemmet har haft
for ham. I det følgende skal der sammenstilles det væsentlige af, hvad vi
har kunnet faa at vide herom.
Ludvig Holberg hørte baade paa fædrene og paa mødrene Side til det
fineste bergenske Patriciat. Faderen, Christen Nielsen Holberg, var ved
Sønnens Fødsel Oberstløjtnant og havde flere Gange i Tiden 1670—79
været Kommandant paa Bergenshus Slot; som høj Officer var han efter
Christian V’s Rangforordning adelig; om ham skal der senere fortælles
mere udførligt.
Moderen, Karen Lem, hørte til en af de førende og videst forgrenede
Slægter i Bergens Stift. Hendes Morfader, Sjællænderen Ludvig Munthe,
gift med en københavnsk Bagerdatter, Ingeborg Friis, var Biskop i Ber
gen fra 1636 til sin Død 1649. Han var baade efter sin Afstamning og
efter sit Embede adelig. Han var, som Ludvig Holberg siger, „Stamfader
til en saa talrig Efterslægt, at han kan forsvare en Plads blandt Norges
Patriarker“. Og ikke blot var hans Efterkommere talrige — han havde
15 Børn i 24 Aars Ægteskab — men hans Børn og Børnebørn — Onkler

Nogle betydningsfulde Personer af Holbergs mødrene Slægt.
Ludvig Munthe 1593 — 1649. F. i Tikjøb paa Sjælland.
Biskop i Bergen
/x/ Ingeborg Friis. Københavnsk Bagerdatter.

Hans Munthe «f 1706,
Borgermester i Bergen

Abel Munthe 1626 — 76.
~ Peder Lem 1617 — 63, Sognepræst i Fane

Karen 1647-95 Maren 1655-1744 Abel 1657-95
o, Oberstløjteo Hans Lillien~ Tolder N. Lin
nant Holberg o.
skjold, Amtmand
degaard, Bergen
i Finmarken.
|
1620-86
1
Ludvig Holberg

Birgitte Munthe
1708
o, Foged Christof. Gertsen

1696
Ludvig Stoud
1705
Peder Lem c. 1660 Otto Christoffersen, Birgitte
/v Kaptain G. F.
Biskop i Christianssand
-1702 ~ Ca
f 1733, fra 1696
Sophie v. Angel
thrine de Crekaldet Munthe,
Krogh i Lyeter
Sognepr. i Fron
qui de la Roche
1
1

') B asmus Lindegaard x) Ahasvérus -j*
Bredo Munthe
x) Bernhard f.
1680-1733, Borg
1711 mod Bar- 1701-57, fra 1755
1683, Russisk
mester i Trondhjem
v. Munthe af Mor
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Oberstløjten.
genstjerne
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Oberstløjten.

’) Christian Lindegrd.
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Generalmajor

Cathrine
•
Otto Stoud, Sognepr.
v. Nykirken i Bergen

8) Georg Fred,
f. 1687, Korn
mand. General
i Trondhjem

l) Otto Stoud 1704 Kapel
lan i Christianssand
’) Ludvig, Magistratspræsi
dent i Christianssand
o, Else Bircherod
•) Sophia f. 1686
Dr. med.
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og Tanter, Brødre og Søstre til Ludvig Holbergs Moder — var i ind
flydelsesrige Stillinger spredt ikke blot over Bergens Stift, men videre
baade mod Nord og Syd. Og der var et stærkt Sammenhold imellem dem.
Den følgende Redegørelse vil ved en flygtig Gennemlæsning ikke sige
meget. Men alle de nævnte Personer spiller ind i Ludvig Holbergs Liv.
En af Bispens Døtre, Abel Munthe, var gift med den rige Magister Peder
Lem, Sognepræst til det skønne Kald Fane og Lektor ved Kathedralskolen i Bergen (f 1663). Deres Datter var Karen Lem, Ludvig Holbergs
Moder. Af Bispens Sønner var den rige Hans Munthe (f 1706) Borg
mester i Bergen; efter Oberstløj tenant Holbergs Død blev han Lavværge
for sin Søsterdatter, Ludvig Holbergs Moder; og det er denne fornemme
Slægtning, hvis Magistratsaar Ludvig Holberg — forøvrigt urigtigt —
bruger til at datere Niels Klims Nedfart til Underverdenen efter.1) En
anden af Bispens Døtre Catharina var Moder til Ludvig Stoud, Biskop i
Christianssand (f 1705) ; hos hans Børn, sine Næstsøskendebøm, var
det, at Ludvig Holberg fandt Tilhold, da han efter sin mislykkede Hollandsrejse 1705 ikke turde vise sig i Bergen; Vintermaanederne hos disse
unge Slægtninge i Bispegaarden i Christianssand inden Englandsrejsen
har maaske været de ublandet lykkeligste i Holbergs Liv. En tredje af
Bisp Ludvig Munthes Døtre, Birgitha, altsaa Moster til Oberstinde Hol
berg, var gift med Foged Christoffer Gertsøn og Moder til den Pastor
Otto Munthe i Fron, hos hvem Ludvig Holberg var i Huset vel et Aar
efter Moderens Død (1695—96) ; en Søn af denne Pastor Munthe blev
1755 adlet under Navnet v. Munthe af Morgenstjerne og blev senere
benyttet af sin Slægtning Ludvig Holberg som Sagfører i en Proces mod
hans Kollega Pedes Horrebow (1741). — Af Moderens Brødre var Lud
vig — ligesom Ludvig Holberg opkaldt efter Bergensbispen — Vicebyskriver i Bergen. Hendes yngste Broder Peder Lem (f 1702) drev en
stor Købmandsforretning i Bergen; det var i hans Hjem, en anselig
Gaard paa Domkirkepladsen, at Ludvig Holberg sammen med Broderen
Frederik kom til at bo fra Moderens Død 1695, til han blev Student
1702. Af Moderens Søstre var Maren (1655—1744) gift med den vidtberejste Amtmand i Finmarken Hans Lillienskjold (f 1703) ; han havde
besøgt saa fjæme Lande som Grækenland og Spanien og forfattet en
Beskrivelse af Finmarken, „Speculum boreale“. En anden af Moderens
Søstre, Abel, var gift med Tolderen Lindegaard; af deres Børn, Ludvig
Holbergs Fætre, blev den ældste Rasmus (1680—1733) Borgmester i
1) „Dette (Niels Klims) Tog (til den hemmelighedsfulde Hule, hvorigennem han
falder ned i Underverdenen) blev foretaget Aar 1665, da Hans Munthe og Lars
Sørensen var Borgmestre og Christen Bertelsen og Lars Sand var Raadmænd.“
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Trondhjem; i et Brev fra Den poetiske Raptus’ Tid sender Ludvig Hol
berg ham en Hilsen;1) de to yngste var Ludvig Holbergs Skolekamme
rater og blev Studenter sammen med ham; de blev begge høje Militære.
Paa Gaarden Fladhammer i Lyster kunde Ludvig Holberg paa Hjemrej
sen fra Fron i 1698 bo hos Moderens Kusine Birgitha, Søster til Pastor
Otto Munthe, gift med Oberst Georg Frederik v. Krogh; en Søn af ham,
Georg Frederik v. Krogh (1687—1765), blev senere General i det trondhjemske og var en stor Ynder af Ludvig Holbergs Digtning;2) en anden
Søn, Bernhard, blev senere Holbergs Skolekammerat i Bergen, hvorfra
han demitteres 1700, han kom senere i russisk Tjeneste og blev der
Oberstløj tenant og Generaladjudant. Denne store og vidtforgrenede Fa
milie greb, som det ogsaa i det følgende vil ses, oftere ind i Ludvig Hol
bergs ydre Liv i Barndoms- og Ungdomsaarene.

I Modsætning til Moderens Slægt har Faderens ingen Rolle spillet i
Ludvig Holbergs Liv. Han har ikke kendt noget til den, end ikke vidst,
hvor Faderen stammede fra. Men Faderen selv har betydet saare meget
for ham baade gennem arvelige Anlæg og som Eksempel. Faderen døde,
da Ludvig Holberg var halvandet Aar gammel, saa han har aldrig kendt
ham. Men han hørte stadig om ham af andre og var ivrig efter at op
spore om ham, alt hvad han kunde. Faderen har været en mer end almin
delig betydelig Mand baade ved sin Dygtighed og ved sin Karakter. Det
fremgaar baade af det, som Sønnen fra mange Sider hørte om ham, og
af hvad der kan ses af det, som de ikke faa Aktstykker beretter, som sær
lig norske Forskere har fremdraget.
Et meget sigende Vidnesbyrd om hans fremragende Egenskaber er den
Kendsgerning, at han fra menig Soldat arbejdede sig op til Oberst
løj tenant, noget ganske ualmindeligt, idet Officererne i den norske Hær
næsten udelukkende toges blandt Fremmede og aldrig af de meniges
Rækker. Han har været afholdt af sine Overordnede, helt op til Vice
kongen U. F. Gyldenløve, og, hvad der maaske da var sjældnere, i lige saa
høj Grad af sine undergivne; en pligtopfyldende, repræsentativ og men
neskelig Officer. Værd at lægge Mærke til er det, at han, der vel var af
Bondefødsel, lærte sig at skrive dygtigt baade hvad Indhold og Haandskrift angaar,3) og det paa en Tid, da ikke blot Kundskaber men selv
9 Verner Dahlerup: Holbergs Breve 1926 S. 56. 2. Aug. 1721.
2) Et Eksemplar af 2det Eftertryk af Peder Paars og af Skæmtedigtene 1722,
hvori han gentagne Gange har skrevet sit Navn, er i mit Eje.
8) Egenhændige Breve 2714 1663 til Statholder Iver Krabbe (Norsk hist. Tidsskr.
1847 S. 64) ; til U. F. Gyldenløve 13 Sept. 1665. Supplik til Kongen 27/io 1684 (Botten
Hansen: Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg 1858 S. 30).
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Skrivefærdighed ikke var almindelig blandt Officererne, som det fremgaar af de militære Retsprotokoller (se S. 27). Om hans Rejser og Lyst
til at se sig om og lære skal senere fortælles.
Man har været uenig om, hvorvidt han har været af dansk eller af
norsk Herkomst. Navnet findes i begge Lande, ingen direkte Oplysnin-

Holbergs Faders Underskrift fra 1669. Fotografi efter Originalen i Det norske Rigs
arkiv.

ger haves, og man er henvist til ikke helt sikre Slutninger. Rimeligst
synes det dog mig at antage, at han har været en Bondedreng fra Trondhjemegnen. Han maa være født omkring 1620. Efter Sønnens Udsagn
er han allerede som Dreng kommen til Soldatervæsenet. Rimeligvis er
det sket, dengang Christian IV efter sit Nederlag i Trediveaarskrigen
o. 1640 søgte at skabe en tidssvarende norsk Hær i Stedet for det mid
delalderlige Bondeopbud, der endnu levede, og hvor man stadig mødte
væbnet med Spyd og Økse. Fra Gaardene af hvert Lægd skulde der stil
les og underholdes „en ung Karl og dygtig Person“. Rig Lejlighed til at
udmærke sig var der for dygtige unge Soldater, da Svenskerne 1643 i
Torstensonkrigen anfaldt Norge, endnu før den nye Hær var rigtig
organiseret, og da meget maatte overlades den enkeltes Konduite. Chri
stian Nielsens øverste Foresatte General Jørgen Bielke mindedes ham
senere (1653) for hans Pligttroskab og „gode og oprigtige Forhold“ og
søgte om Tilladelse til at antage ham igen. Han avancerer da ogsaa 1645
fra Menig til Sergeant og Fændrik.

Side af Immatrikulationsprotokollen i Siena, hvor Holbergs Fader d. 3die Juli 1656 har
skrevet sit Navn nederst til venstre: Christian Holberg Danus. Indførslerne er ikke helt
i kronologisk Orden; Datoerne for Valget af Universitetets Embedsmænd er ikke ind
ført. Efter Fotografi paa Det kgl. Bibliotek.

Faderen i veneziansk Tjeneste.
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Af de 12 Aar fra 1645 til 1657, da han kaldtes hjem for at gøre Tje
neste i den norske Hær mod Carl Gustav, har han tilbragt flere, maaske
alle i veneziansk og maltesisk Krigstjenste. Christian IV havde efter
Brømsebrofreden 1645 ikke Raad til at holde den nye Hær sammen, og
flere unge Fændriker gik da med Pension eller Vartpenge i fremmed
Krigstjeneste for at uddanne sig og opleve noget. Bl. a. i Holland var der
store Hververmarkeder; det var her, at den jævnaldrende Curt Sivertsen
Adler havde sit Udgangspunkt. Venezia og Malta var just da (1644)
kommen ind i en af deres mange Krige mod Tyrkerne og havde Brug
for fremmede Officerer. At den unge bondefødte Fændrik var en af dem,
der benyttede sig af denne Chance, vidner ogsaa om en ikke almindelig
Fremdrift. Om hans Oplevelser i det rige, dekadente Venezia og i de
æventyrlige Tyrkerkrige ved vi intet. Sønnen kalder ham „en af de
Tiders store Avan tu riers“.1) Han har ikke formaaet at gøre sig gældende
som den bredsporede Kort Adeler, der kom hjem med den dræbte Bassa
af Anatoliens Standart, Guldkæder, Diplomer og veneziansk Pension. En
Kvittering i Venezia fra 1656 viser,2) at han ikke er naaet videre end til
Fændrik som hjemme i Norge, med en Aarsløn af 150 Rdl. Et Vidnes
byrd om en ikke almindelig Videbegærlighed er det derimod, at han
efter at have taget Afsked fra veneziansk Tjeneste for at vende hjem,
blot for at se sig om giver sig Tid til at drage Italien igennem; „han
har gaaet til Fods af Curiositet hele Italien igiennem“, fortæller Søn
nen. Et Par Minder fra hans Italiensrejse er bevaret. I Siena har han
i August 1656 ladet sig indskrive i Universitetets Immatrikulationsprotokol som „Christian Holberg Danus“.3) Og en Erindring fra Soldater
livet i Venezias Tjeneste er det, naar han 19 Aar senere i et Brev til sin
daværende Chef Ulrik Frederik Gyldenløve, der ogsaa (1654) havde
besøgt Siena, minder om Venezianemes forholdsvis menneskelige Be
handling af Desertører.4) Paa sin Fodvandring fra Rom til Paris har
Ludvig Holberg sikkert ofte mindedes Faderens Vandringer 60 Aar før.
1657 kaldtes Christian Holberg hjem i Anledning af Carl Gustavs
krigen og udnævntes til Kaptajn. Han udmærkede sig her ved flere Lej
ligheder og benyttedes, hvor der var Brug for en repræsentativ Person
lighed. Han tog med Bravour Del i Trondhjerns Generobring fra Svenx) Danm. Riges Hist. S. Skr. VHI, 312 Anm. — 2) 29 Juni 1656. Øverland Aften
postens Holbergnummer 8/is 1884. Olsvig S. 7. — s) Se S. 24.
4) „De Venezianer døder ikke gierne slige Fanger, men sender dem paa Galeieme
til Straf i Slaveri og skarp Tractement“; i Anledning af Desertering i det bergenhusiske Regiment. (Bernt Moe i Tidsskr. f. norsk Personalhistorie. Ny Række 1846
S. 66).
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skerne1) 1658. Og da Carl Gustav efter den mislykkede Storm paa
København ligesom senere Carl XII prøvede paa at erobre Norge og
angreb Frederikshald, førte Christian Holberg midt om Vinteren sit
Korps ad vanskelige tilsneede Veje over Filefjeldene til Hjælp for sin
tidligere Foresatte Ge
neralløj tenant Bielke.
Under det haarde For
svar af Frederikshald
sluttede han for Livet
Venskab med Frederikshalds Forsvarer den
velstaaende og patrio
tiske Handelsmand Pe
der Olsen Nordmand
(f 1676), „min kiære
Broder“ kalder han
ham i et retsligt Doku
ment.2) Han var med
i det Krigsraad, der
besluttede at holde
Byen, og da Carl Gu
Holbergs Faders Segl fra 1669. Fotografi efter Origi
stav sendte en Trom
nalen i Det norske Rigsarkiv (forstørret).
peter med en truende
Opfordring til at over
give den, var han — efter hvad Ludvig Holberg fortæller — en af
de to høje Officerer, der blev sendt ud for at sige Nej.3) Da han
efter Udfaldene og den haarde Vintertur kom hjem, havde han kun Halv
delen af sit Korps med. Ogsaa da en engelsk Flaade i Sommeren 1665
angreb en rig hollandsk Flaade i Bergens Havn, var det ham, der blev
sendt til Englænderne som Parlamentær. Efter Carl Gustavskrigene
havde Hannibal Sehested faaet ham udnævnt til Major; efter den engel
ske Krig bliver han 1667 Oberstløjtenant med den dengang ikke lille
Gage af 1200 Rdl. (til Sammenligning kan nævnes at Goethe 100 Aar
senere i Weimar begyndte med 1200 Taler).4) I hvert Fald fra 1663
fører han Vaaben: et Bjerg. Sønnen tog det i Arv.5) Navnet Holberg
har han vel antaget, da han blev Officer; ellers kaldtes han altid, som
Sønnen fortæller, Christian Nielsen.
*) Danmarks Riges Historie S. Skr. VIII, 312 med Anm. — 2) I J. Chr. Berg i
Saml, til norsk Sprog og Historie IV, 384. — 8) Danm. R. Hist. S. Skr. VIII, 312.
4) Wilh. Bode: Goethes Lebenskunst. 1929 S. 6. — B) Grønt Voks i en Trææske.
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Men i lige saa høj Grad som ved sin Paalidelighed og Dygtighed i
Tjenesten har Christian Holberg udmærket sig ved sin Menneskelighed.
Krigene mod Svenskerne og Tyrkerne, hvor han jo dog har set og op
levet lidt af hvert, har intet Skaar gjort heri. Til sine Foresatte helt op
til Vicekongen U. F. Gylden
løve og til dygtige Krigskam
merater som den før nævnte
Peder Olsen Nordmand stod
han i det smukkeste Forhold;
„Oberstløjtenant Christian“
kalder U. F. Gyldenløve ham
fortroligt selv i en officiel
Skrivelse.1) Men, hvad der
særlig dengang var meget
sjældnere, var at Forholdet
til hans Undergivne er lige
saa tiltalende. Tydeligst fremgaar det af en Kilde, der el
lers ikke plejer at virke flat
terende, nemlig de militære
Retsprotokoller fra Garniso
nen i Bergen; i Krigsretssa
gerne er han gennem en Aarrække Bisidder eller i Oberst
Cicignons Forfald Præsident.
Strandgaden, hvor Holbergs Fader boede, i mo
Han forlanger ganske vist, at derne Tid. Efter Sverre Steen i „Nordens Ka
lender“ 1932.
Officererne skal kunne holde
streng Disciplin — en Kap
tajn, der undskylder sig med, at en af hans Undergivne ikke har pareret
Ordre, faar en skrap Tilrettevisning — og Loven sker altid Fyldest. Men
saa vidt det kan lade sig gøre, søger han at mildne Dommene. I en af
Sagerne er en attenaarig Trommeslager for gentaget Tyveri af Obersten
dømt til at udstødes af Regimentet og brændemærkes; men under Dom
men er med Oberstløjtenant Holbergs Haand, og vel altsaa ogsaa paa
hans Tilskyndelse, tilføjet, at han er forvist uden Brændemærke. En de
serteret Soldat har stjaalet Mad og Klæder og skal derfor efter militær
Paa Vaabnets Hjelm betegnes hans militære Stand ved en Arm, der fører en Sabel
til Hug. Bogstaverne CNHB o: Christian Nielsen Holberg. (Bernt Moe: Tidsskr.
f. norsk Personalhist. Ny R. 1846—50 S 64).
*) Olsvig S. 28.
Den unge Ludvig Holberg

3
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Ret hænges; Holberg søger da — forgæves — at faa Sagen indskudt
under en civil Domstol, hvor Straffen var mildere. En gammel Trompeter
er paa Værtshus bleven slaaet i Gulvet af en beruset og brutal Løj tenant;
han beder da igennem en Skriver „Hr. Oberstløj tenanten af sit redelige
medfødte Gemyt mig herudinden
at forhielpe“.1)
I en Købmandsby som Ber
gen indtog Officererne ligesom
Embedsmændene en fremra
gende Stilling, og flere af dem
gjorde rige Partier. Omkring
16672) ægtede Oberstløjtenant
Holberg, der da var godt op i
Fyrrerne, en ung Pige af en af
Byens anseteste og mest velstaaende Familier, den kun tyveaarige Karen Lem, Datter af den
nylig afdøde Magister Peder
Lem, Sognepræst til Fane og
Lector theologiæ ved Domkirken
og Latinskolen (S. 21). Gennem
Grundplan af Oberstløjtenant Holbergs Ejen
sit Ægteskab kom Holberg ind
dom i Strandgaden. Efter Johan Nordahli sin Hustrus talrige og ansete
Olsen: L. H. i Bergen.
Slægt, ligesom Omgangen med
Officerskammeraterne
Officerskammerateme fortsattes. Det er Medlemmer af disse Kredse, der
fungerer som Daabs vidner ved Familiens talrige Bamedaabe.3) Hol
bergs Stilling har i disse Aar socialt og økonomisk været god. Han fun
gerer i Tiden 1670—79 flere Gange som Kommandant paa Bergenhus
Slot (i alt 4 Aar) og har Embedsbolig der, flere af Børnene er ogsaa
*) Barstad: Militær Justits i Norge for 200 Aar siden. 1879 S. 20, 36, 37, 45 o. a.
— 2) Kirkebøgerne er kun for en ringe Del bevaret. Ægteparrets andet Barn, Dat
teren Edel, er døbt */• 1669. Lampe i Personalhist. Tidsskr. 1880 S. 11.
®) Daabsvidner 28/io 1672 for et af Oberstløjtenant Holbergs Børn i Nykirken
(det døde i en ung Alder) var: 1) Kgl. Komissær, fungerende Stiftsbefalingsmand
over Bergenhus Len Hans Hansen, senere adlet Lilienskjold — 2) Præsident Herman
Garman, gift med Fru Holbergs Moster — 3) Volqvard Volqvardsøn, Kgl. Landkom
missær, hvis Datter var gift med Borgmester Hans Munthe — 4) Oberst og Komman
dant paa Bergenhus Bendix v. Hultens Hustru Maren, Datter af Hans Hansen —
5) Præsident Herman Garmans Datter Bodil — 6) Ingeborg Pedersdatter, Søster til
Fru Holberg, gift med den rige Tolder Hans Clausen, der ved sin Død 1702 efterlod
sig 34,297 Rdl. I. F. Lampe i Personalhist. Tidsskr. I, 1 1880 S. 11 Anm.
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født her.1) Og 1676 hørte han til de 120 Personer i Norge, hvis For
muesforhold var saa gode, at de skulde betale 90 Rdl. i Skat.2)
I den skaanske Krig (1676—79) tog Holberg kun Del i Begyndel
sen; han var atter paa sin gamle Plads ved Frederikshald. Men han var
jo da ikke ung mere og havde
brugt sig meget. 1679 tog han
sin Afsked med den for en
Oberstløjtenant lille Pension
af 200 Rdl.;3) men anvendtes
dog stadig af Regeringen i
Kommissioner. Rimeligvis ef
ter Afskeden4) har han paa
Byens fornemste Gade, Strand
gaden, købt sig et anseligt
Træhus, hvis store Grund med
Gaardsplads, Have og en end
nu staaende muret Kælder
strakte sig op ad Fjeldsiden
bag Strandgaden; dét var vur
deret til den ikke lille Sum
af 600 Rdl.6) Stillingen var
dog i disse Aar ikke saa god
som før. Det var under Krigen
vanskeligt for Embedsmæn- Den endnu staaende grundmurede Gaardkælder af Oberstløjtenant Holbergs Ejendom.
dene at faa Lønninger og Til E. Joh. Nordahl-Olsen : L. Holberg i Bergen.
godehavender udbetalt;6) der
udskreves Tvangslaan og høje Skatter. Dertil kom, at der stadig, og*
saa i de sidste Aar, kom Børn i Ægteskabet. I dettes 20 Aar fødtes
der 12, hvoraf 6 levede ved Faderens Død. I Aarene efter 1681 fødtes
der tre Sønner, Peder, Frederik og Ludvig (1681, 83 og 84). Vel i
1) Bergens Beskr. S. Skr. IX, 372. — 2) Daae: Optegnelser S. 7.
s) Medens Holberg kun opføres med 200 Rdl. Pension, har Oberstløjtenant Henschen 400 Rdl., Kaptajn v. Hadelen 300 (Kongebrevbogen 1686 Rigsarkivet). —
4) Han har ejet det før 1681. Skattemandtal 1682. Olsvig 462.
6) Om det se Nordahl Olsen S. 65—70. Nordahl Olsen har gennem Arkivunder
søgelser fundet dets Plads i Strandgaden, nuværende No. 110 og 112. Paa den anden
Side Gaden laa en Række murede Gavlhuse med Kældre og 2 Etager med Kvist,
tildels adskilt ved Smøger, der førte ned til Søhuse og Bryggen ved Vaagen. I et af
dem, der tilhørte Brandanus Wegener, opstod den store Ildebrand 1686.
•) 1684 har han endnu et Aars Løn som Oberstløjtenant tilgode. I Kongebrevbogen
1684 2 Jan. er der ingen Pension opført for Oberstløjtenant Holberg (Rigsarkivet).
3*
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Følelse af tiltagende Alder og Skrøbelighed søgte Oberstløjtenant Hol
berg i sine sidste Aar efter Evne at sikre Familiens Stilling. Han an
bragte i sin sidste Tid en Del af sin Formue i Jordegods, Smaabrug
eller Dele af Smaagaarde, der fæstedes bort, og hvoraf Fæsterne be
talte en aarlig kun lille Afgift, mest i Naturalier.1) Og i Efteraaret
1684, kort før Ludvigs Fødsel, tog han til København for, med store
Tab, at faa en Krigsskat konverteret mod sine ikke ubetydelige Tilgode
havender hos Staten, bl. a. et Aars Løn som Oberstløjtenant fra 1677.
Tillige søgte han om at opnaa Inspektionen over det indrullerede Mand
skab i de bergensiske Lægder med Titel af Oberst.2) Ved samme Lejlighed
fik han sin etaarige Søn Frederik indrulleret som Underofficer i det bergenhusiske Regiment med en aarlig Gage paa 40 Rdl. ; det var en Be
gunstigelse, der — ofte som en ren Formssag — ikke var ualmindelig for
Officerssønner;3) det kom ham tilgode efter Faderens Død, og han ved
blev at oppebære de 40 Rdl. lige til 1697 uden nogensinde at gøre Tje
neste som Underofficer; han blev senere Præst. Det var paa samme Maade,
at Familien efter Oberstløjtenant Holbergs Død søgte at faa den yngste
Søn Ludvig forsørget. Af de øvrige Ting, Oberstløjtenanten arbejdede
for i København, opnaaede han Inspektionen, men ikke Obersttitlen.
Den 29. Marts 1686 døde Oberstløjtenant Holberg, vel henved 65 Aar
gammel. Han efterlod sin Hustru med 6 Børn, tre halvvoksne Pigebørn
paa 17, 14 og 12 Aar ved Navn Edel, Abel og Sofie; og tre Smaadrenge
paa 5, 3 og 1 Aar, Peder, Frederik og Ludvig. Oberstinde Holberg, der
da var 39 Aar gammel, fik til Lavværge sin Morbroder Borgmester Hans
Munthe, og Drengene deres Morbroder Købmand Peder Lem.4) Familiens
Kaar var ikke ringe, idet den foruden Ejendommen paa Strandgaden med
et stort Indbo ejede Jordstykker, der ved Skiftet efter Faderen 1691 be
løb sig til 42 „Løb“ og 24 Rdl.5) Men i September 1686 opstod der ved
en Piges Uforsigtighed en af de mange store Ildebrande, der har hjem
søgt Bergen. Den fortærede 231 Gaarde og Huse og 218 Søboder og Pak
huse. Blandt de brændte Ejendomme var ogsaa Fru Holbergs, og Ilden
greb saa hurtigt om sig, at det kun var med Nød, at Børnene reddedes;
9 Nordahl Olsen S. 57.
2) Ansøgning 27 Octbr. 1684. Han havde tilgode 812 Rdl. og et Aars Gage. Krigs
skatten var kun 183 Rdl. Trykt hos Botten Hansen: Nogle utrykte Breve fra L. H.
1858 S. 30. „Formedelst lang Tienist og hafft Travaillie“, „og effterdi ieg nest Guds
Hielp fremdelis kand giøre Tienist“.
’) Kgl. Resolution af 23 Septbr. 1684. B. Moe: Tidsskr. f. norsk Personalhist. Ny
R. S. 69. Moe siger ikke, hvor han har funden den. E. Meddelelse fra norske Rigsarkiv
ikke der. — 4) 18 April kvitterer hun for Mandens Pension fra 1 Jan. til Dødsdagen.
Gengivelse af hendes Underskrift. Daae 1872 S. 57. — 6) Nordahl Olsen S. 57. Hvor
Skiftet findes.
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alt Indbo, Sølv og rede Penge fortæredes; selv Skøderne over Ejendom
mene maatte lades i Stikken.1) Familiens Kaar forringedes ved alt dette
meget, selv om den ikke som Ludvig Holberg fortæller i Levnedsbrevet
sank „ned til fuldstændig Fattigdom“. Den dygtige Moder forstod ved
Sparsommelighed at holde alt i Orden. 1692* fik hun Brandtomten solgt for
300 Rdl., og da hun døde 1695 kunde hun ikke blot, som Ludvig Hol
berg, der nok forstod sig paa Økonomi, frem
hæver med Beundring og Taknemmelighed,
efterlade Børnene Faderens Jordejendomme
ubeskaame og ubehæftede; hun havde ogsaa
samlet sig et nyt Indbo, der ved Auktionen efter
hende indbragte 130 Rdl.2) Hun har øjensynlig Holbergs Moders, Karen
ogsaa været en mere end almindelig dygtig og Lems, Haandskrift ; den
ligner Sønnens saa meget,
begavet Kvinde. Som Datter af en vellærd at man maa tro, at han
Mand har hun sikkert besiddet mere end al har lært at skrive af hende.
Kvittering for Man
mindelig Uddannelse. Sønnen Ludvigs Haand- Fra
dens Pension 18. April
skrift ligner saa meget Moderens, at det er 1686. Efter L. Daae: Op
rimeligt at antage, at hun har lært ham at tegnelser til L. Holbergs
Biographi 1875 S. 57.
skrive.3) Hun sørgede godt for Børnenes Un
dervisning. De blev tidlig sendt i Pogeskolen,
Ludvig i en af Byens tyske, rimeligvis da han var 9 Aar gammel (1693),
og derfra i Latinskolen.4) Fra Moderens Slægt synes ogsaa det Lune og
Begavelse af forskellig Art at stamme, som findes hos forskellige af dens
Medlemmer. Hendes Broder Peder Lem var efter Ludvig Holbergs Si
gende en Mand af stor Klogskab og Munterhed og af en ikke i hans
Stand almindelig Kultur. Og af Børnene skildres — foruden Ludvig —
Sønnen Frederik Christian, senere Sognepræst ved Nykirken i Bergen,
som „en jovialsk Mand, der havde et ypperligt Geni, forstod god Latin
og var lykkelig i den latinske Poesi“.6)
I Efteraaret 1695, da Ludvig Holberg altsaa var 10 Aar gammel, døde
Moderen, 48 Aar gammel. Der rasede det Aar en meget smitsom Epidemi
i Bergen og Omegnen. Historikeren Thormod Torfæus omtaler i et Brev
dens Følger ude paa hans Gaard Stangeland. I Bergen døde mange
kendte Folk; ved Latinskolen alene Konrektor Edvard Edvardsen, For
fatteren af den store Bergensbeskrivelse, den afgaaede Rektor Bleching
9 Omtales som brændte i en senere Proces fra 1694. Nordahl Olsen S. 71. Lampe
i Personalhist. Tidsskr. I, 1. 1880 S. 10. — 2) Nordahl Olsen S. 57. — 8) L. Daae:
Optegn, til L. H.s Biographi S. 9. — 4) 1694 er han i anden Klasse. Lampe i Perso
nalhist. Tidsskr. I, 1. 1880 S. 10. — 6) A. Hatting: Forsøg til en Bergensk PræsteHistorie Kbhvn. 1775 S. 161.
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og hans Efterfølger Rektor Søren Pedersen foruden flere af Lærerne.
Blandt de kendte døde var ligeledes Niels Klims Enke Barbra. Ogsaa i
Fru Holbergs Familie tyndede den ud. I Januar var hendes ene Søster
Abigael, Enke efter Tolderen Lindegaard, død fra 7 Børn; i November en
anden Søster Ingeborg, gift med Toldbetjent Clausen.1) Og rimeligvis
hen paa Efteraaret døde Oberstinde Holberg fra sine 6 Børn. Der var
pludselig bleven mange forældreløse Børn at anbringe.
Ved Moderens Død gik det Børnene, som det plejer at gaa forældre
løse Børn. Hjemmet opløstes og Børnene splittedes blandt fremmede.
„Formedelst vor Sal. Faders Død og (vor) fattige efterladte Tilstand
maatte vi mange forældreløse Børn som vilde Fugle tage hver sin Vej
ibland Fremmede“, skriver Ludvig Holbergs Søster Sofie i et Bønskrift
til Kongen, da hun 27 Aar senere sad som en fattig og syg Præsteenke
med mange Børn i en øde og vejrslagen Egn ude ved Atlanterhavet.2) Af
Døtrene gik det den ældste Edel bedst; hun blev 1706 som en allerede
ældre Pige gift med en mere end 50aarig Enkemand, Kap tain Chr.
Gran,8) en overfor sine undergivne havesyg og brutal Mand; hun kunde
efter hans Død 1717 som „høyædle og velbyrdige Frue Edelle Holberg,
afg. Obrist Grans“ købe sig Ejendom paa Domkirkepladsen i Bergen ved
Siden af Onklen Peder Lems tidligere Hus, hvor hun levede lykkeligt
med Søn og Børnebørn til sin Død 1744.8) De to yngre Søstre blev
fattigt gift, Abel efter hinanden med to danskfødte Sorenskrivere oppe
i Finmarken. Sofie 1703 med en Enkemand Nicolai Tostrup, der var
Præst til den lille Fiskerø Grip P/2 Mil ude i Atlanterhavet og tillige
residerende Kapellan i Kvernæs; efter Mandens Død 1719 levede hun
syg og fattig i den vejrbidte Kystegn; af hendes Børn tog Morbroderen
Ludvig Holberg sig af de to, mest den ældste Søn Christian, der kom
til Danmark og fik en ikke ringe Betydning i Onklens Liv.
Derimod blev de tre af Fru Holbergs Sønner ved at bo i Bergen og
kom efterhaanden alle i Latinskolen. Frederik kom til at bo hos sin
Formynder, Onklen Peder Lem, der tog sig betalt for hans Ophold med
de 30 af de 40 Rdlr., han skulde have i Rorporalsløn. For Ludvig kom
der et Intermezzo, hvor han kom bort fra Bergen og fra Latinskolen,
inden det endegyldigt bestemtes, at han skulde studere. Efter Moderens
Død fattede Onklen den Plan, at han ligesom Faderen skulde gaa Offi
cersvejen. Det var billigt, hvis han ligesom Broderen Frederik kunde
*) Olsvig S. 165. — 2) Olsvig S. 474—526 (Holbergs Sødskende).
’) I Fane Kirke ved Bergen Andes en Sølv Alteræske „Forærit af Jomfru Edell
Holberg til Phanøe Kirche Ao 1706“ o: samme Aar som hun blev gift (Olsvig
S. 475).
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blive indskrevet som Korporal med 40 Rdlr. om Aaret, hvad jo vilde
være tilstrækkeligt til hans Underhold, uden at man behøvede at røre
hans lille Arv. Hvorledes det er gaaet med denne Plan, er ikke helt klart.
Holbergs Beretning derom rummer i hvert Fald flere Mysterier. Han for

Frons Præstegaard o. 1780. Efter Olsvig: Holbergs unge Dage.

tæller selv i Levnetsbrevet, at han virkelig blev indskrevet som Korporal
i det oplandske Regiment med Løfte om Løn ligesom Broderen og ogsaa
sendt op til Oplandene „for der at gennemgaa den første Uddannelse
som Rekrut“ (ut tyrocinii rudimenta ibi deponerem). Han kommer med
flere spøgefulde Bemærkninger om denne sin Overgang fra „spiritualis“
til „Corporalis“ og omvendt, og som gammel om, at det ikke er urime
ligt, at han opnaar den høje Titel af Baron, da han jo nu kunde have
været General, hvis han var blevet ved Militærvæsnet og vel at mærke
havde faaet Lov til at beholde sit Hoved. Faktisk blev det ikke til noget
hverken med de militære Øvelser i Oplandene eller med Udbetalingen af
Lønnen, i hvilken Anledning han anstiller Betragtninger over, i hvis
Lomme denne „Guldflod“ kan være landet. Rimeligst er det, at hans Ud
nævnelse til Korporal slet ikke er bleven til Virkelighed, og at Onklen
har sendt ham til Oplandene i et for optimistisk Haab om, at det nok
vilde gaa med Udnævnelsen. Det har trods al Eftersøgning i Arkiverne
ikke for Ludvigs Vedkommende været muligt at finde nogen Kgl. Reso
lution paa Udnævnelsen eller i Regnskaberne nogen Ordre til Ud
betaling af Løn, saaledes som det kendes for Broderen Frederiks Ved-
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kommende.1) Ludvig Holberg, der har troet, at alt var i Orden, anfører
som Grund til, at det ikke blev til noget med Militærvæsenet, at Pastor
Munthe ikke vilde, at „den uhyre Lyst til Læsning, hvoraf jeg beherskedes
fra min tidligste Barndom“, skulde kvæles, og derfor i Stedet for at lade

Plan af Pladsen om Domkirken i Holbergs Skoletid. Her laa Latinskolen, Onklen
Peder Lems Hus (X) ; Dorthe Engelbrechtsdatters Hus (senere købt af Holbergs Søster
Fru Edele Gran) (XX), Niels Klims Hus (°), Strandgaden (XXX). Efter Olsvig:
Ludvig Holbergs unge Dage, med Tilføj eiser.

ham blive Soldat lod ham læse med sine Børns forøvrigt barbariske og
uduelige Lærer. Hvornaar og hvor længe Ludvig Holbergs Ophold i Op
landene har varet er uvist, rimeligst er det, at det har fundet Sted kort
*) Kgl. Resolution af 23 Septbr. 1684 (B. Moe: Tidsskr. f. norsk Personalhist.
Ny R. S. 69). Den udbetales f Eks. 1691 (Overkrigskommissær H. H. Rosencreutz’
„Hofitsbogh“ 1691 S. 90) : „Frederich Christian Holberg, som efter Hans Høje Excel«
ordonance (o : U. F. Gyldenløve el. Vicestatholderen Just Høeg) skal Niude 1 Under
officers Tract“. Efter velvillig Meddelelse fra Det Norske Rigsarkiv. — Søsteren
Sofie Tostrup siger ogsaa i en Ansøgning fra 1722, at „en af hans (Faderens) Sønner
efter hans Død samme Penge til sin Lærdom og Optugtelse nøt“ (Øverland: Aften
posten 8/i2 1884 S. 6). Derimod siger Broderen Mag. Frederik Holberg i et Par
Ansøgninger, at alle 3 Sønner, Peder, Frederik og Ludvig, „udi spæde og unge Aar
allemaadigst blev tillagt Underofficers Gage til Hiælp at fortsætte sine Studeringer“.
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efter Moderens Død 1695 og kun har varet et Aars Tid.1) Da Korporals
lønnen, som Pastor Munthe havde betinget sig for Ludvig Holbergs Op
hold og som han stadig haabede paa, udeblev, sendte han ham retur til
Onkelen i Bergen. Han var dog en rig Mand. Maaske har han ogsaa
været paa det rene med, at Drengen maatte i en ordentlig Skole.

I Morbroderen Peder Lems Hus i Bergen kom Ludvig Holberg til at have
sit Hjem de sidste 4 Aar af sin Skoletid i Kathedralskolen, fra sit 14de til
sit 18de Aar. Husstanden bestod foruden af Onkelen af dennes Hustru
Catharina de la Roche, Datter af Oberstløjtenant i Stavanger Ahasvérus
de la Roche, rimeligvis en indvandret adelig fransk Officer, og deres 2
Børn, en Søn Ahasvérus og en Datter ved Navn Abel ; Sønnen var et Aarstid ældre end Ludvig, han gik vel i Styrmandsskolen, fo’r senere til Søs og
blev dræbt af Sørøvere i Middelhavet 1711. Ogsaa Ludvig Holbergs ældre
Broder Frederik boede som Pensionær i Onkelens Hus. Peder Lem boede,
indtil han 1696 købte Rektor Claus Blechings Gaard paa Domkirkeplad
sen,2) paa Gaarden Hop paa Askøen udenfor Bergen, som han solgte til sin
Svoger, Stiftamtmand Lilienskjold, og kaldtes i sine senere Aar Godsejer.
Just Bing mener, at Peder Lem har været en „af de gemytlige og glade
Bergensere, som forstod at tage sig godt betalt“.8) Han var i hvert Fald
saa meget Forretningsmand, at han tog sig sine Søstersønners Ophold
betalt af deres smaa Midler, Frederiks Korporalsgage og Ludvigs lille
Arv, skønt han var en velstaaende Mand; selv efter den store Brand
1702 opgjordes hans Bo til den ikke ubetydelige Sum af 2,631 Rdlr.;
men han aflagde ogsaa nøjagtigt Regnskab for Bestyrelsen af sine Mynd
linges Midler, da de som Studenter sendtes til København. For Lud
vig Holberg har denne meget forretningsmæssige Side af Onkelens
Karakter ikke efterladt hverken nogen Bitterhed eller Forundring; han
9 Yngvar Nielsen fortæller (Histor. Tidsskr. 1877 S. 533), at en Gaardejer i
Lyster har fortalt ham, at blandt nogle efter 1860 bortkomne Skøder til hans Gaard
var der et, hvorved Pastor Munthe i Fron 1698 havde solgt Gaarden til hans Stam
fader Sølfest Søvde. Ludvig Holberg skulde have undertegnet det som Vitterligheds
vidne. At Salget virkelig har fundet Sted 1698 som fortalt, lader sig paavise af Foged
regnskaberne for Indre Sogn. Derimod er det lidet sandsynligt, at den 13aarige Dreng
skulde have fungeret som Vitterlighedsvidne; rimeligvis er det en opdigtet Tilføjelse
til det sandfærdige i Salget for at gøre Sagen mere interessant.
2) J. Nordahl Olsen: Holberg i Bergen 1905 S. 49. Skødet er undertegnet til Vit
terlighed af Mag. Niels Smed og Borgmester Hans Munthe.
8) Han tager Myndlingenes (Peder og Fr. Chr. Holbergs) Jordegods i Pant for,
hvad han til 1701 har forstrakt dem med ud over dens Indtægter, til en Takst af
20 Rdl. pr. Løb, medens den officielle Takst var 30 Rdl., og den var vistnok meget
billig. J. Nordahl Olsen 1. c. S. 26 ff. Samtidig sælger han IV2 Løb i Mittun i Fane,
som L. H. ejer, til Kammerraad Rye for 112 Rdl. L. Daae i N. H. T. 1 R. 2 Bd.
S. 274. Just Bing: L. H. S. 12 Anm. 2.
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var jo selv, da han 1727 fortalte om sin Barndom, en i ret høj Grad
nøjeregnende Forretningsmand. Morbroderen har tværtimod været et
af de Mennesker, som Holberg har været glad ved at mindes og et
af de faa Mennesker, som han foruden Faderen omtaler med Varme;
han har sikkert ogsaa betydet noget for hans Udvikling. „Han var et
overmaade fint Hoved og af en vidunderlig festlig Munterhed“ (lepidissimum erat caput ac miræ festi vitatis), og har som Holbergs Om
tale viser haft en for en Købmand ikke almindelig litterær Sans.
Han kunde tage det op i en Diskussion med den unge disputerlystne
Gymnasiast og baade muntert og sagligt gaa ind paa hans smaa Skarns
streger. Da den ikke spøgefulde og fornemme Tante har forklaget Lud
vig Holberg hos sin Mand for nogle satiriske Vers, som han altsaa
allerede saa tidlig har haft Sans for at skrive, begynder Onkelen ganske
vist pro forma en Tordentale, men den glider hurtig over i en.lang
Diskussion om Digtets Form, som Ludvig Holberg maa ende med at
love at passe bedre paa i Fremtiden; det formelle blev jo forøvrigt for
ham som for Erasmus’ Broder Jacob den svage Side. Han har aldrig
kunnet glemme Onklen det. Og hans „festlige Munterhed“, festivitas. Det
er jo akkurat den Egenskab som for Ludvig Holberg er en af Komedie
digtningens vigtigste, og som han er særlig glad ved at træffe hos Men
nesker ude i Livet.1) Onklen har sikkert betydet ikke lidt for Udviklingen
af de naturlige Anlæg hos Ludvig Holberg, der kom til at betyde noget i
hans Kunst; der har her været noget beslægtet i de to Menneskers Natur.

I sin Moders og i Morbroderens Hjem mødte Ludvig Holberg Kredse
i det bergensiske Selskab, som han i sin „Bergens Beskrivelse“ ikke har
brudt sig om at skildre, saaledes som han gør det med Forretningsfol
kene; nemlig Officererne og Embedsmændene. Det var jo heller ikke
dem, der særlig gav den driftige Handelsby dens Præg. Officererne ved
Bergens Garnison var Faderens Kammerater, og ogsaa Peder Lem var
knyttet til militære Kredse gennem sit Ægteskab med den stavangerske
Oberstløjtenantsdatter. De var en broget og international Samling af
Mænd. Chr. Holbergs nærmeste Foresatte Oberst Cicignon var saaledes en
luxemburgsk Adelsmand. Tonen kunde i disse Kredse være noget hoven
overfor Borgerskabet; det kunde som Retsprotokollerne viser ved Gilder
gaa ret broget til, maaske endda mere end almindeligt i Tiden. Ved Ud
sigten til at skulle have Oberst Cicignon og hans Folk ombord kunde en
fintdannet Mand som Jens Juel saaledes i et Brev til Griffenfeld for
færdet udbryde: „fra Cicignon og deslige Vildbasser fri os, kære Herre
1) Levned ved Winkel Horn S. 43.

Hjemmets Omgang: Officerer og Bergens Patriciat.
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og Gud“.1) Med boglig Viden, ja selv med Skrivefærdigheden kunde
det ogsaa undertiden være lidt smaat blandt disse Officerer.2) Og utæn
keligt er det ikke, at Erindringer fra Bergens Garnison har gjort den
gamle Komedies stortalende Soldat ligesom Officeren, der i „Barsel
stuen“ byder sig selv til Gæst paa den gamle Corfitz’ Vinkælder og unge
Kone, til levende Liv for Ludvig Holberg. Men indenfor deres egen
Kreds kunde de sikkert være hyggelige, trofaste og galante. Til Lud
vig Holbergs gode Minder hører, hvorledes han i Moderens eller
Onklens Hjem har siddet stille uden at turde spørge og „hørt gamle
Officiers meget at tale“ om de Actioner, hvorved Faderen havde „signali
seret sig“ ved Trondhjerns Generobring fra Svenskerne 1658, og hvorved
„min Sal. Fader banede sig vey til den agt og ære, han siden var udi
hos de Norske Statholdere“.3) Og trods al Komediens Morskab over stor
talende Officerer er Holbergs Resultat som gammel Mand angaaende
Standen som Helhed, at han „for sin Part kand sige overalt at have fun
det mange redelige Krigs-Mænd, og som udi Philosophie intet have efter
givet dem, som giøre Profession deraf“. (Ep. 128).
Men til Moderens og Onklens Slægt og Omgangskreds hørte jo ogsaa
mange af Byens Embedsmænd, verdslige og gejstlige, enkelte af dem
vidtberejste Mænd. Onklens Hus laa midt i Bergens latinske Kvarter,
paa Domkirkepladsen, hvor flere af dem havde Huse. Onklens Nabo var
her lige til Branden 1702 Dorthe Engelbrechtsdatter; gennem det Ry,
der stod om hende, har Ludvig Holberg for første Gang faaet Indtryk
af, hvad det betød at være en sand Poet, et Indtryk der mærkelig nok
altid blev ved at staa i Barndommens Glans; hendes taaredryppende
Digte kunde jo ikke stemme med hans senere Smag; men han vedbliver
alligevel med Beundring at omtale hende som „den største Poetinde,
som de nordiske Riger have havt“, og hvis Skrifter, „selv om de (lige
som Holbergs egne) ikke have været fri for Censure i Henseende til Reg
lerne, saa ... ere saa fulde af Geist ... at faa danske poetiske Skrifter
kand lignes derimod“.4) Et Par Huse længere nede paa Domkirkeplad
sen boede Vicebispen Niels Smed, en nær Bekendt af Onklen,5) som i
1) Barstad: Militær Justits i Norge for 200 Aar siden. 1879. Krigsretssagerne for
tæller ikke blot om Drukkenskab, Slagsmaal og Dueller blandt Officererne, men
ogsaa om Afpresning af Penge overfor Soldaterne og Misbrug af Bøndernes Arbejds
kraft (S. 61).
2) Det ses af Underskrifterne fra Officererne. En Kaptajn undskylder endog Uor
dener i hans Indkaldelser med, at „dette er ham uvitterligt, eftersom han ingen
Officier havde, der kunde skrive“. (Barstad S. 32).
s) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 450. Gentaget i Danm. Riges Hist. S. Skr.
VIII, 312. — 4) Bergens Beskr. S. Skr. IX, 380. — 5) Han underskriver som Vitterlig
hedsvidne 1696 Peder Lems Køb af Ejendommen paa Domkirkepladsen.
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sin Ungdom havde foretaget vidtløftige Rejser i Mellem- og Sydevropa.
Han havde et godt Bibliotek og stod bl. a. i Brevveksling med Historike
ren Torfæus. Lige over for Niels Smeds Hus laa Bispegaarden, som Hol
bergs Oldefader, Biskop Ludvig Munthe, havde opført 1640, og hvor han
havde resideret til sin Død 1649. Nu boede Biskop Randulph (1630—
1711) der, en Sjællænder af Fødsel og Svigerfader til Holbergs Rektor
Søren Lintrup; han havde som ung studeret i Leiden og Orléans; begge
hans Hustruer tilhørte det fornemste københavnske Borgerskab; ved
Bispegaarden havde han anlagt en Have med sjældne udenlandske Træer:
Figen, Vinstokke, Kastanjer og Laurbær.1) Lige overfor Onklens Hus
i „Skræddergaden“ havde ogsaa Niels Klim boet til sin Død, og Holberg
kan have hørt om ham af Onklen.2) Og i Moderens og Onklens Hjem
kom jo hele den store og indflydelsesrige Familie lige fra den vidtberejste Amtmand Lilienskjold, Forfatter til et Skrift om Finmarken, og
Borgmesteren Hans Munthe. Det er gennem disse indflydelsesrige Slægt
ninge og Bekendte, at den unge Holberg opnaar sine første Protektioner
og beskedne Stillinger og ogsaa faar Impulser af nogen Betydning. Den
„gode Lærer“, om hvem Holberg med Rørelse fortæller, at han mod sin
Vane taalmodig fandt sig i, at Ludvig Holberg for ud med hans Øgenavn,
var en Søn af Holbergfamiliens Præst. Det er i Huset hos denne gode
Lærer, Hans Schrøders, Søster, at Holberg faar sin første Huslærer
plads i Voss, hvorved han efter Bergens Brand 1702 fik Tid og Raad til
at læse til Filosofikum og teologisk Embedseksamen. Da han efter at
have bestaaet teologisk Eksamen kommer hjem til Bergen uden Midler
og atter maa søge sit Udkomme som Huslærer, bliver han anbragt hos
Peder Lems Nabo og Bekendte, Vicebisp Peder Smed. Det var Dag
bøgerne fra Niels Smeds Ungdomsrejser, som Holberg fik Lov at læse,
der bidrog til, at han bestemte sig til at opgive Virksomheden som Hus
lærer og styrte sig ud i et noget æventyrligt Rejseliv. Helt saa ene og
uden Støtte og Forbindelser, som det ofte antages, har Holberg ikke
været hverken i denne eller i senere Perioder af sit Liv.
Ogsaa for Ludvig Holbergs Karakter og Løbebane har Slægten og
Hjemmet paa væsentlige Punkter haft Betydning.
Den Sans for Økonomi og Orden, der gjorde ham til en rig Mand,
havde han set ikke blot i Fødebyen men ogsaa i Hjemmet, ikke mindst
hos Moderen. Den er et gennemgaaende Træk i Familien. Da den ældste
Broder Peder 1729 døde som Præst i det fattige Herø Kald, efterlod han,
9 Olsvig S. 240. — 2) J. Nordahl-Olsen : Holberg i Bergen 1915 S. 82.
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der ganske vist havde giftet sig med en velstaaende Enke, et godt Bo,
hvoraf de to efterlevende Brødre Frederik og Ludvig hver arvede 141
Rdl.1) Søsteren Sofie, der fra 1719 sad som Enke med 9 Børn efter Præ
sten Nie. Tostrup i et øde Atlanterhavssogn, havde ved sin Død 1734
Smaasummer til Udlaan mod Pant i Jordegods.2) Den ældste Søster,
Edel, købte sig efter Manden Kaptain Grans Død 1718 Dorthe Engelbrechtsdatters Hus paa Domkirkepladsen i Bergen og svarede 1744
Ekstraskat af sin Formue, der opgaves til 1910 Rdl.
Betydning gennem hele Livet havde for Ludvig Holberg Følelsen af
at være kommen af god Familie. Den blev ham en Drivfjeder til at
komme frem og gøre Familien Ære. Baade Faderen og Oldefaderen paa
mødrene Side var jo efter Christian V’s Rangforordning adelige, idet
Mænd der beklædte Embeder indenfor de 3 første Rangklasser skulde
„holdes for ældgammel Adel med Hustru, ægte Børn og Afkom“. Det
at Oberstløjtenant Holbergs Sønner var „adelige“ gav sig paa mange
Maader praktiske Udslag i deres Liv. I Skolen fik de, naar Uddelingen
af gratis „Skoleklæder“ fandt Sted, paa Grund af Faderens Rang finere
Tøj end der egentlig tilkom dem efter deres Alder.3) Da de som Stu
denter blev indskrevet i Universitetsmatriklen, fik de Plads i en særlig
første Klasse af Studenter, der fra 1738 betegnes som „nobiles“. Onklen
Peder Lem kalder i et Skøde af 26/6 1701 den 16-aarige Dreng „velbyrdig
Ludv. Holberg“.4)
Følelsen af, at der, som han siger i „Den politiske Kandestøber“
(IV, 6), er „noget i det at være kommen af Godtfolk“, kommer ofte
til Orde. Han glemmer ikke i sin Selvbiografi og i Bergensbeskrivel
ser at fremhæve, at baade Faderen og Oldefaderen er af Adel; „han
(Biskop Ludvig Munthe) var min Oldefader, og jeg er opkaldt efter
hans Navn. At hans Forfædre have været nobiliterede, er alle udi
Bergen bekendt. Den første af Familien skal have været Adam Munthe,
hvilken blev Generalmajor i Kejserlig Tieneste og nobiliteret“.5) Da
Holberg i Skødet ved Køb af Brorupgaard 1740 benævnes „velbaaren“, retter han det til „velbyrdig“.6) Da han baroniseres, undlader
han ikke at gøre opmærksom paa, at han „desuden (o: allerede i For
vejen) er af god Familie“.7) Ved Baroniseringen har sikkert Følelsen af
at gøre Slægten Ære spillet en Rolle ved Siden af flere andre Motiver.
Og i sit Testamente fordrer han, at de Jomfruer, der skal have Adgang
0 Olsvig S. 515. — *) Sst. S. 485. — ’) Lampe 1880 S. 11. — 4) Olsvig S. 280. —
6) Bergens Beskr. S. Skr. IX, 418. — •) Verner Dahlerup : Holbergs Breve 1926 S. 103.
— 7) Ep. 447. —
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til at nyde hans Brudeudstyrslegat, af „Herkomst er fornemme og reputerlig, omendskiønt den ei var af saa høi Rang“ (som hans egen).1)
Inden for Slægten var det dog Mindet om Faderen, som fik den stør
ste Betydning for Ludvig Holberg. Faderen selv havde han jo aldrig
kendt. Men han havde lige fra Barndommen hørt saa meget godt om
ham, at der dannede sig et Idealbillede af ham i den ellers saa- kølige
og kritiske Mands Sjæl. Maaske holdt det sig saa ideelt, fordi det ikke
forstyrredes af nogen Erindring fra en Virkelighed, der kunde kriti
seres. Den dygtige Moder, som havde ledet hans tidligste Opdragelse,
kom aldrig til at staa i et saadant forklaret Lys, skønt han det eneste
Sted, hvor han nævner hende,2) omtaler hende med en venlig Tak for
den Dygtighed og Sparsommelighed, hvormed hun trods knappe Kaar
havde undgaaet at røre Børnenes smaa Arvemidler. Om Faderen samlede
han hele Livet, hvad han kunde af Efterretninger. Faderens gamle Offi
cerskammerater kunde fortælle om Bedrifterne ved Trondhjems Gen
erobring; senere hørte han i København af den tidligere Rektor i Frede
rikshald, dengang i Frederiksborg, Magister Schrøder om, hvorledes
Faderen ved Frederikshalds Belejring havde været en af de to Majorer,
der var udsendt for at sige Nej til Carl Gustavs truende Krav om Over
givelse.3) Et smukt Æreminde har han selv rejst Faderen i en af sine
Epistler fra de gamle Aar; han vil her bevise, at Officererne ikke efter
deres Metier behøver at være Folk uden „Redelighed og Gudsfrygt“, og
anfører i den Anledning først den store Turenne og fortsætter saa: „om
det ellers er tilladt at føye smaa Ting til store, og om man uden Vanitet kand tale noget til sine Forfædres Berømmelse, da kand jeg sige, at
min Salig Fader, skiønt han fra Bams Been havde fulgt Krigen, førte
sig stedse saaledes op, at han distingveredes lige saa meget ved sin Dyd og
Redelighed som ved sin Bravoure“; Sønnen kender jo kun dette efter „de
Berømmelser, som jeg udi min Barndom hørte, at alle gamle Folk ham
have tillagt. Thi hvor jeg er kommen, blant Høye og Lave, iblant Offi
ciers, Bønder og Almue, da — saasnart de have hørt, hvis Søn jeg var —
have eenstemmigen raabt: Ach! er I Christian Nielsens Søn? og derpaa have begyndt at anføre adskillige Historier til Beviis saavel paa
hans Tapperhed som paa hans Dyd, Moderation og christelige Hiertelav mod alle Mennesker. Ja disse Berømmelser vare saa mange og saa
prægtige, saa at ingen i gamle Dage behøvede fleere til Canonisation.
9 Hofmann: Fundationer VH, 245. — 2) Levnedsbrev v. Winkel Hom S. 14. —
8) Mag. Schrøder udgav 1727 i København en „Kort Historisk Beskrivelse over Fre
derikshald paa Riim sammenskreven“.
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Jeg erindrer blant andre en gammel Præst med Assurance at have fortaalt sig den Nat, som fulgte paa min Faders Begravelse, at have hørt
en sagte Music udi Kirken“ (hvor Oberstløjtenanten var begravet).1)
Med Faderen følte han sig ogsaa beslægtet ved væsentlige fælles Ejen
dommeligheder: Videbegærligheden, Curiositeten og Driften mod det
forvovne og æventyrlige, der kammer saa stærkt frem i Ludvig Holbergs
Vandreaar i Ungdommen. Mest dog ved sin „Sygdom“, som han ansaa
for en Arv fra Faderen, „sit Vægelsind“, hvorved han forstaar den
evindelige sensitive Omvekslen mellem modsatte legemlige og sjælelige
Tilstande : træt Langsomhed og Hastighed, Smerter der flytter sig overalt
i Legemet, skiftende „Glæde og Sorg; Frygt og Mod; Mathed og Activitet“.a) En Sindstilstand, et Aprilssind, der vel er en væsentlig Faktor
i hans Kunstnertemperament.
Mindet om Faderen blev et af de ikke mange fredlyste Steder i hans
urolige Sjæl, et stille Kapel.

SKOLEN

Der kan vel være Anledning til at dvæle ved de Skoler, Holberg be
søgte i sin Barndom. Skolen har jo ofte en ret afgørende Betydning,
paa godt og ondt, for Personlighedens Udvikling. Holberg har da ogsaa
et aabent Blik derfor, og som ældre Mand har han, ud fra Erfaringer
fra sin egen Skoletid, beskæftiget sig en hel Del med Opdragelsens Pro
blem, baade teoretisk i sine Skrifter og i Praksis, da han søgte at ind
rette en moderne Skole efter sine Idealer gennem den Plan han udarbej
dede for Akademiet i Sorø.
Det var ikke med Venlighed, han som ældre saa tilbage paa Under
visningen, som den dreves, da han selv var Discipel. Den forekom ham
at lægge Hovedvægten paa det, der for ham var det mindst vigtige:
Hukommelsesstoffet, for lidt paa det, han syntes var Hovedsagen: Forstaaelsen eller „Skønsomheden“. Og Midlerne til at faa de unge til at
arbejde var ikke at opmuntre dem og vække deres Interesse, man pryg
lede Lærdommen ind med Ris og Ferie; „et lakedæmonisk Gymnasium“
syntes Skolen ham, „med stribede Rygge, Buler udi Panden og hovne
Kinder“. Et helt moderne Opdragelsesproblem, som Holberg tumlede
med og som Tiden slet ikke havde faaet Øje paa, var at anbringe de
unge der, hvor de havde Evner til at arbejde; han vil „at et Collegium
1) Ep. 128. — 2) Levnedsbrev v. Winkel Horn S. 176.
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af skarpsindige Mænd66 skal prøve de unge, naar de er kommen til Skels
Aar og Alder, gennem forskellige Opgaver, og „eftersee, hvorudi deres
Styrke bestaaer, og til hvilke Studia, Embeder og Forretninger de have
meest naturlig Beqvemhed“, en Slags psykoanalytisk Prøve. Og han me
ner, „at hvis enhver bliver sat paa sin rette Plads, vil der kun findes
ganske faa uduelige Mennesker46; som et oplysende Eksempel fra sin
egen Skoletid fortæller han om to Elever, der ganske „forpryglede66
blev „dimitteret66 fra Skolen, fordi deres „Hj ærner ikke havde Fugtighed
nok66 til at huske græske og latinske Gloser; men senere da de kom paa
Søkadetakademiet „overginge alle udi Lærvillighed, da de bleve holdne
til Mathématique, som udfordrer mere Skiønsomhed end Hukommelse66.1)
At de Indvendinger, Holberg rejser mod hans Tids Skole, er beret
tigede, er utvivlsomt. Men deraf følger ikke, at der ikke i den kunde
høstes god Lærdom, eller at den har været uden Betydning for Holbergs
egen Udvikling. En betydelig Lærer kunde dengang som nu gøre sig
gældende selv under gammeldags Skoleformer; og baade Holberg og
Frederik II af Preussen har været enige i, at foretrække dygtige Embedsmænd med et slet Regulativ for de bedste Love administrerede af
slette Embedsmænd.
Holberg har i sin Barndom prøvet flere af Tidens Skoleformer. Som
ganske lille blev han af sin Moder sendt i en af Byens tyske Poge
skoler; han kunde saaledes paa en nem Maade lære Tysk, „Dansk kunde
han jo lære for intet af Smaadrengene paa Gaden66. Trods Holbergs
Uvilje mod Tysk for Sprogets indviklede Konstruktion vedblev det mær
kelig nok, som indøvet i den tidlige Barndom, at ligge som et underste
Lag i hans Bevidsthed; naar han kom hjem fra sine Udenlandsrejser og
ved Udarbejdelsen af sine Værker ikke kunde komme paa en eller anden
dansk Glose, var det stadig den tilsvarende tyske, der dukkede frem og
blev benyttet: Pitskaft, beobagte o. I.2) Under sit Ophold i Fron hos
Pastor Munthe3) kom han i Hænderne paa en af Tidens uvidende og
9 Mor. T. S. 242. S. Skr. XIV, 257. Olsvig har ment, at det har været Holbergs to
Fætre Lindegaard, der var hans Skolekammerater og begge blev Officerer. Hvis Hol
bergs Fremstilling er nøjagtig, kan det imidlertid ikke have været dem, da de ikke
blev „dimitteret i Utide“ for manglende Forstaaelse; de blev begge Studenter sammen
med Holberg. Men umuligt er det ikke, at H. har tillempet Virkeligheden efter Formaalet. — 2) „Saa snart jeg begyndte at tale“ (!). Det kan ikke som Holberg siger
have været „Forældrene“, der satte ham i Tysk Skole, men kun Moderen. Faderen
døde, da Ludvig var lidt over 1 Aar gammel. Orthographiske Anmerkninger S. Skr. IV,
796. — 8) Holbergs Beretning om Læreren paa Fron — ligesom hans Fortælling
om sin Korporaltid — frembyder ikke faa Vanskeligheder. Han fortæller, at Pastor
Munthe paa Grund af hans uhyre Lyst til Læsning „ikke tillod at denne naturlige
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pryglelystne Lærere. Han lærte sine Elever fejlagtigt Latin og „fandt
Fornøjelse i at behandle dem med Stok og Ris og daglig at løse deres
Bukser og besigtige deres Rumper“, som Holberg udtrykker sig.1)
Men den Skole, der virkelig fik Betydning for ham, var følgelig Ber
gens Kathedralskole,2) hvor han — med ét Aars Afbrydelse i Fron —
var Discipel fra sit niende til sit syttende Aar, da han (1702) blev Stu
dent. I sin Indretning og sin Undervisningsform var den, som Tidens
andre Latinskoler, følgelig efter vor Tids Anskuelser gammeldags. Den
var en forholdsvis ny Bygning, opført 1642, da Holbergs Oldefader
Ludvig Munthe var Biskop, som saa mange af Bergens Bygninger af
Træ, og den laa paa Nordsiden af Domkirkepladsen, lige overfor Hol
bergs Hjem hos Morbroderen Peder Lem. Paa første Sal boede de 4
elendigt lønnede Hørere, hver i et Kammer, hvortil. Undervisningen
undertiden henlagdes om Vinteren, da man ikke fyrede i Skolestuerne.
Stueetagen var den egentlige Skole; den var delt i to Rum, et mindre til
Mesterlektien og ved Siden af den et stort, hvori de fire lavere Klasser
undervistes; det var ikke ved noget Skillerum men ved en Tværgang
og en Længdegang i Gulvet delt i fire Dele, og i hver residerede en Hø
rer med sin Klasse. Vi kan nu om Dage vanskelig tænke os denne Under
visning af 4 forskellige Klasser i samme Rum, især i en Tid da Under
visningen jævnlig afbrødes af Skælden og Afstraffelse; men denne Ord
ning var helt op i 19. Aarhundrede den almindelige i danske og norske
Skoler, og ingen — heller ikke Holberg — synes at have fundet den
mærkelig.
Kathedralskolen havde ligesom de engelske Kollegier bevaret sin Ka
rakter af en Kirkeskole. Tiden deltes mellem Andagtsøvelser og Under
visning. Hver Morgen Klokken syv begav Disciplene sig, iført deres
korte sorte Kapper, i Procession under en Lærer fra Skolen over i Dom
kirken til Morgenandagt, og en liturgisk Gudstjeneste — paa Latin —
udførtes af Lærer og Elever; i Skolen holdtes der desuden hver Dag til
Indledning og Afslutning Andagt paa Latin og Dansk. Til Disciplenes
gejstlige Pligter hørte ogsaa — i større og mindre Hold efter BetalinDrift skulde kvæles, men ansporede min Tilbøjelighed og overgav mig til sine Børns
Lærer“. Pastor Munthe havde imidlertid 1696 kun en Datter paa 4 og en Søn paa
2 Aar og har efter Opgivelserne til Skattefogden først haft Kapellan 1701, da det
ældste Barn blev 9 Aar. (Olsvig 220).
9 En fordrukken Huslærer træffer H. paa Lyster hos Oberst Krogh. Levned
v. Winkel Hom S. 16.
2) A. E. Eriksen: Bergens Kathedralskoles Historie 1906. J. F. Lampe: Lidt om
Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole. Personalhist. Tidsskr.
Kbhvn. 1880. S. 10 ff.
Den unge Ludvig Holberg

4
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gen — „Sangopvartning“ ved Begravelser og Brylluper, en ikke uvæsent
lig Indtægtskilde for Skole og Disciple.
I Skoletimerne undervistes der i Skrivning, Regning og Musik. Men

Den efter Branden 1702 opførte Latinskole. Efter Joh. Nordahl-Olsen: Holberg og den
berømmelige Handelsstad Bergen.

den største Tid — 4 daglige Timer — anvendtes dog paa Latin, Tidens
lærde og internationale Sprog; Maalet var her, at Disciplene ikke blot
skulde kunne læse, men ogsaa skrive og tale Latin, spille latinsk Ko
medie og lave latinske Æresvers. I Mesterlektien øvedes Disciplene ogsaa
i at disputere over lærde Emner og at holde Taler, alt paa Latin, gen
nem Fagene Logik og Rhetorik; desuden læstes der noget Græsk og lidt
Hebraisk.
Tallet paa Skolens Elever var 1694 70, deraf 21 i Mesterlektien ; over
Halvdelen Embedsmandssønner fra Bergen og Nordlandene, men næsten
alle fattige, Købmandssønnerne sattes jo almindelig hellere i Styrmands
skolen. De gik normalt 2 Aar i hver Klasse, saa Skoletiden var lang.
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Skolens Midler var ved Legater og „Sangopvartningen“ saa rigelig, at
ikke blot Undervisningen var gratis, men Eleverne kunde forsynes med
Bøger, Sko og færdigsyede sorte Skoleklæder, stadig af finere Tøj efterhaanden som de rykkede op i Klasserne.
Skolens Værd beroede jo imidlertid ikke blot paa Undervisningsfor
men, men mindst lige saa meget paa Lærerkræfterne. Og i Holbergs
sidste 5—6 Skoleaar traf det sig saa heldigt, at Skolen — efter en For
faldsperiode — fik yngre dygtigere Lærere og især en ung, energisk og
faglig dygtig Rektor. Det var den danskfødte Magister Søren Lintrup,
der 1696 kun 27 Aar gammel sendtes til Bergen, indtil der kunde blive
et Professorat ledigt for ham ved Universitetet. Hans Bane havde ikke
været helt almindelig for en Skolemand. Han havde tilbragt sin første
Ungdom i Hofpræst Masius’ fornemme Hus blandt adelige Pensionærer;
han havde der bl. a. været Lærer for den senere saa mægtige Fr. Rostgaard. Ved Universitetet havde hans Selvtillid og Respektløshed overfor
Professorerne nær bragt ham i Fortræd, han havde bl. a. omtalt dem
som „Bier-Esel“; men hans Dygtighed og fine Forbindelser havde ladet
det gaa i Glemmebogen. Før han gik til Bergen havde han skrevet lærde
dogmatiske Skrifter og stod i nær Forbindelse med fremragende Lærde i
Danmark og i Udlandet. I Bergen kom han til at indtage en langt mere
anselig Stilling end en Rektor ellers plejede, især efter sit Ægteskab
med Biskop Ranulfs Datter. Paa mange Punkter bragte han Skolen op i
et fremragende Plan. Han skabte saaledes — lidt haardhændet gennem
Skolemulkter, der ogsaa fremmede Disciplinen — et godt Skolebibliotek.
Disciplenes latinske Talefærdighed, deres Evne til at finde sig til Rette
i den teologiske Litteratur og til at forsvare deres Anskuelser fremmede
han ved stadig at lade dem holde latinske Disputatser over lærde teolo
giske Emner som „den guddommelige Naade og Forudbestemmelsen“ og
versificerede latinske Taler;1) og deres Lyst til Arbejde og Ærgerrighed
ansporede han ved at referere disse Disputatser med de optrædendes
Navne i et af de mange lærde litterære Tidsskrifter, han gennem sine
Forbindelser havde Adgang til, „Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis“, der udkom i Lübeck.
Af ikke mindre Betydning var den høje Standard, hvortil Musik
undervisningen dreves op i hans Tid under den dygtige Kantor Andreas
9 Lintrup disputerede 14. April 1701 sammen med Holbergs Klassekammerat Joh.
David Ramus (1683—1762) om dette Emne (De gratia universali et prædestinatione).
Ramus’ Beskæftigelse med teologiske Emner førte senere til, at han, paavirket af
Konvertiten Mathias Bagger, gik over til Katolicismen, blev Jesuit og Bibliotekar
hos Biskoppen af Køln. L. Daae: Optegnelser S. 17.
4*
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Eckhoff, der forestod Sangundervisningen i næsten hele Holbergs Skole
tid (1695—1708). Ligesom ved engelske Kollegier var Musikken et vig
tigt Fag i Skolen. Skolen skulde jo levere Koret til Gudstjenesten i Dom
kirken. I Eckhoffs Tid dreves Musikundervisningen imidlertid saa vidt,
at Skolens Elever kunde give Koncerter i Domkirken med fin Sang- og
Instrumentalmusik, hvortil Folk fra Omegnen strømmede til; der op
førtes endog Oratorier, hvor Disciplenes Udførelse af Partier som den
fortabte Søn og især Pilatus efter samtidiges Vidnesbyrd „satte Tilhø
rernes Hjerter i den allerstørste Bevægelse46.1)
Men ogsaa andre Interesser forstod Skolen at vække. Om en af sine
Lærere fortæller Holberg, at han „giorde en Hovederindring til mig og
alle dem, der blev dimitterede fra ham, nemlig: læs flittig Aviserne66.2)
En saadan Opfordring vilde vel nu om Dage intet sige. Men man maa
huske, at Aviserne den Gang var en moderne og revolterende Opfindelse,
maaske endnu mere end Radioen er nu. Det var ligesom et Vindue, der
pludselig blev aabnet ud mod den store Verden for Folk, hvis Interesser
og Syn før ikke havde naaet meget ud over Sognet og Byen; det var for
Eleverne en Opfordring til ikke at nøjes med Kendskabet til den antike
Historie, der alene doceredes i Skolerne, men til at søge Kundskab om
deres egen Tids Historie, til hvad der foregik ude om dem i Verden.
Naar Skolen for Holberg paa hans gamle Alder kom til at staa i et
lidet smukt Lys, skyldes det sikkert for en hel Del en Erindringsfor
skydning. Han har i Virkeligheden ikke været forkuet af Skoletugten, og
han har fra Skolens Side faaet Impulser, der var af Betydning for hele
hans Liv. „Af mine Lærere, baade de private og de offentlige har jeg
været meget afholdt (valde adamatus)66, fortæller han selv. Og havde
det ikke været den pryglelystene Lærer i Fron, „havde jeg kunnet prale
af, at mine Hænder aldrig var kommen i Berøring med Ris og Ferie66.3)
Han har aabenbart tilmed haft et vist Frisprog i Skolen. Han kan saaledes ustraffet i Hidsighed over en let Berøring af hans Hænder med
Ferien slynge en ellers ikke blid Lærer hans Øgenavn „Gedebuk66 i An
sigtet; „denne Fornærmelse fandt denne gode Mand sig i med spartansk
Adel66, siger Holberg da ogsaa helt rørt.4) Sagen var jo, at Ludvig Holx) Beretning o. 1740 af H. Meyer („Saml. t. Bergens Kirkehist“ i Norske Magazin
III, 522). L. Daae: Optegnelser til Ludv. Holbergs Biografi S. 18 ff.
*) Mor. Tanker S. 281 S. Skr. XIV, 282. Olsvig slutter af Ordene „der blev demitterede af ham“, at det har været Lintrup, men ogsaa Konrektor og Lektor theologiæ
ved Domkirken underviste i Mesterlektien. Just Bing: L. H. S. 13 Anm. gætter paa
Henning Friman, der i 1720’erne dukker op som ulønnet Sekretær ved den norske
Matrikelkommission og ender som Amtmand i Finmarken; han kan vel have haft
„politiske“ Interesser. — s) Levnet v. Winkel Hom S. 15. — 4) Sst. S. 16.
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berg i meget har været en behagelig og mønsterværdig Discipel. Dén
lille spinkle Dreng med et Pigeansigt (facies puellaris), nervøs og bange
for de store Hunde paa Tyskebryggen,1) kvik og ilter har ikke voldt
meget Besvær. 1694, da vi af Kapitlets Forhandlinger kender Disciplene
i de forskellige Klasser, er Ludvig Holberg allerede det første Aar, han
sidder i Skolens anden Klasse, Nummer tre; og Broderen Frederik Chri
stian, der sidder sammesteds paa andet Aar, Nummer et.2)
Værd at lægge Mærke til ogsaa i denne Sammenhæng er det, at Lud
vig Holbergs Interesser alleréde i Drengeaarene ikke er de raske Kam
meraters vilde Lege og store Krige, men de stille Sysler, der hele Livet
blev hans og indenfor hvilke han gjorde sit Arbejde. Han er allerede
som Dreng en Betragter af andres Færd, en der staar udenfor. Om en af
de store Bataljer mellem Latinskoledrengene, Eleverne fra Styrmands
skolen og Garperne fra Tyskebryggen fortæller han: „jeg bivaanede del
selv“. Da Ungdommen paa Torvet bombarderede selve Politimester Glads
Baad med Sten, hedder det paa samme Maade: „jeg har set det“.3) Men
deltaget deri har han ikke, lige saa lidt som han fortæller om Deltagelse
i Drengenes Kælkning, Skøjteløb og Svømning. Som saa mange Betrag
tere var han ogsaa en stor Læsehest, lærte Livet at kende paa anden
Haand. „Fra min tidligste Barndom bemærkede mine Opdragere, at jeg
beherskedes af en uhyre Lyst til Læsning“.4) For Kammeraterne stod
han da ogsaa som en sær, noget gammelklog Dreng. „Skønt et Barn af
Alder — skriver han16) — syntes jeg dog ved den Maade, jeg levede
paa, mine Kammerater en Olding. Der manglede da heller ikke paa dem,
som paa Grund af den med mine unge Aar lidet stemmende Afholden
hed fra alle Fornøjelser og mit alvorlige Væsen jævnlig stiklede til mig.
Og da jeg af Naturen var hidsig, havde jeg saa meget vanskeligere ved
at finde mig deri“. Men denne Livsfjærnhed udelukkede ikke en stærk
Selvhævdelse, der allerede viser sig i Skolen og aldrig forlod ham. Han
reagerer straks overfor Lærerens lette Berøring med Ferien, uden at den
ellers lidet blide Mand gør mere ud af Sagen. Der var altid hos ham
noget ubestemt, der holdt Folk tre Skridt fra Livet.
Ogsaa de Interesser, som Rektor Lintrup kaldte til Live i Skolen, har
haft Betydning for Holbergs Udvikling. Holberg synes ikke at være
kommet den unge Rektor personlig nær. Han omtales saaledes aldrig i
de Referater om Skoledisputatser, som Lintrup indsendte til det tyske
9 Berg. Beskr. S. Skr. IX, 431. — 2) Lampe i Personalhist. Tidsskr. I, 1, 11. 1880,
— ®) Berg. Beskr. S. Skr. IX, 378. — 4) Levned v. Winkel Horn S. 15. — 6) Ep. ad
virum perillustrem. S. Skr. V, 96. Frit gengivet hos W. Horn S. 174.
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litterære Tidsskrift. Men Holberg har ikke destomindre baade beundret
sin unge Rektor og haft Udbytte af hans Undervisning. I den første
korte Selvbiografi, som Holberg indsendte til en „Dansk litterær Stat“,
som Albert Thura udgav 1723, nævner han det, aabenbart som en Hon
nør, at han er bleven dimitteret af Lintrup.1) Særlig værdsatte han den
nes Dygtighed som Dialektiker. Den højeste Ros, han under sit Pariser
ophold kunde finde paa til den katolske Disputator Père Casset (S. 82,196)
var, at „selv den aandefulde og dybttænkende Lintrup, den skarpsindigst
Teolog hjemme, næppe vilde have været i Stand til at gendrive denne
Mands Spidsfindighed.“ *) Holbergs Færdighed i at tale Latin og i at
disputere („den polemiske Teologi“), som Studenterne i Oxford senere
beundrede,8) har sin Grund i Lintrups Undervisning. Ligeledes det, at
Holberg paa saa kort Tid og delvis ved Selvstudium hjemme i Norge fik
saa smuk en teologisk Eksamen. Spørgsmaalene ved den — Universitetets
eneste Eksamen — drejede sig jo netop for en stor Del om Problemer,
som Lintrup havde gennemdiskuteret med sine Elever. En Glæde ved at
disputere laa sikkert fra Barndommen i Holbergs kølige og kritiske
Sind, men den har faaet Næring og er bleven skærpet ved Lintrups
Øvelser.
Ogsaa til en anden af sine senere store Interesser, Studiet af den
moderne Historie, har Holberg faaet sin første Impuls i Skolen. Histo
rieundervisningen beskæftigede sig jo i Skolerne kun med den klassiske
Oldtid. Kendskab til moderne Politik og Historie fik de unge baade paa
Akademierne og privat gennem Læsning og Drøftelse af Aviserne. Den
Opfordring til at læse Aviserne, som en af Holbergs Lærere gav sine Ele
ver, betød altsaa noget andet og mere, end den vilde gøre nu om Dage.
Han tog — som han senere lidt ironisk fortæller4) — „nøje Lærerens
Formaninger iagt“. Naar Aviserne kom paa Ugens to Postdage, læste han
dem flittigt igennem for saa som en politisk Kandestøber „i Forsamlin
ger“ at brillere med sine Udlægninger. Han erhvervede sig dermed et
1) Thura: Idea historiæ litterariæ Danorum. Hamburg 1723 S. 182.
2) Saxtorph: Memoria Schnabeliorum. Kbh. 1768 S. 5. At Holbergs traditionelle
Lovprisning af Lintrup i Universitetsprogrammet 1720, skulde være ironisk ment, er
der ingen Grund til at tro (S. 347).
*) Levnet v. Winkel Hom S. 39.
4) Mor. Tanker. S. 281. S. Skr. XIV, 282. En af de Begivenheder, som Richard
Børstenbinder læser op af Aviserne for Collegium politicum, er Eugen af Savoyens
Sejr over Maréchal Vendôme. Der sigtes her rimeligvis til Slaget ved Luzarra. Men
dette fandt netop Sted — ikke da Komedien blev skrevet, men i Holbergs sidste
Skoleaar i Bergen. Det indeholder altsaa rimeligvis en Erindring fra den Tid, da han
selv agerede politisk Kandestøber. Joh. Nordahl-Olsen S. 127.
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stort Navn for Lærdom i Statssager; det forsvandt imidlertid, da han
„begyndte at slaa sig paa de saa kaldne solide Studier“ og opgav sine
populære Udlægninger af Udenrigspolitiken. Han skildrer disse nu sati
risk i „Peder Paars“, hvor Tyske Jochum læser op af Aviserne for Chri
sten Storks Husfolk,1) og i „Den politiske Kandestøber“. Senere hen i
Livet blev Studiet af den moderne Historie ved Professor Reitzers Paavirkning hans Yndlingsstudium.
Mest kom vel Musikundervisningen i Lintrups Skole til at betyde for
Holberg; allerede 1705 var han efter sit eget Sigende i Christianssand
„dygtig i Musikken.“ Han blev en fremragende Fløjtespiller paa den nu
atter moderne Blokfløjte, drev ogsaa ivrigt men med mindre Held Vio
linspil, Strøget vilde ikke rigtig lykkes for ham, og lidt Cello.2) I Ox
ford gav han Undervisning i Musik; paa sine Rejser hørte han meget af
Tidens bedste Musik; og Musikken var alle Dage en af hans reneste
og mest ublandede Glæder. (Se S. 211).
Omgangen med Kammeraterne, der for mange har haft Betydning for
Livet, har for en Dreng med Holbergs Natur næppe betydet alt for
meget. Dog har han i Skoletiden saalidt som senere haft et Tomrum
om sig, saaledes som man af hans Levnedsbeskrivelse let faar Indtryk
af. Som daglige Kammerater havde han sine to Brødre; med den ene
Frederik delte han Værelse i Onkelen Peder Lems Hjem; i Skolen var
de begge et Aar forud for ham. Saa var der hans tre Fætre Lindegaard,
der var bleven forældreløse samme Aar som han. De to yngste, Ludvig
og Christian var hans Klassekammerater. Til den ældste, Rasmus, der se
nere blev Borgmester i Trondhjem, sender han senere i et Forretnings
brev til Krigsbogholder Hagen en venlig Hilsen.8) De to yngste opnaaede senere høje Militærstillinger. Det er rimeligvis dem, som Hol
berg omtaler som Eksempler paa Drenge, der henlever en elendig og
„forpryglet“ Tilværelse i Skolen, fordi de ikke har en beget Hjerne, men
som folder sig ud, da de paa Kadetakademiet, kommer til Arbejde, der
passer for dem.4) En af Klassekammeraterne, den lidt forskruede Ole
Camstrup, endte som Skoleholder og Bypoet i Fødebyen Bergen; han har
rimeligvis haft tidlige Forbindelser med Holbergfamilien ; blandt de
Æresdigte, hvori han paa Latin, Fransk, Dansk og Bondemaal fejrede
Byens Honoratiores, er bl. a. et til Ludvig Holbergs Broder, Frederik
Christian, da Præst ved Nykirken. En ældre Skolekammerat, Mikkel
*) III Bog 1 Sang S. 150. — 2) Scheibes Overs, af Peder Paars 2 Udg. 1764
S. CVIin. — s) V. Dahlerup: Holbergs Breve Text S. 56. — 4) Mor. Tanker
S. 242 S. Skr. XIV 257.
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Røg,1) traf Holberg mange Aar senere i Paris; han var bleven Student
tre Aar før Holberg, men opgav paa Grund af nogle Uregelmæssigheder
ved sine Dimissionsattester at studere videre; han blev en anset Medaljør
i det franske Kongehuses Tjeneste og gik hemmeligt over til Katoli
cismen. Paa et Tidspunkt, da Holberg under sit Pariserophold 1715 følte
sig meget ensom, hk han Besøg af Mikkel Røg, og han oplivedes ken
delig ved at træffe denne gamle Kending. Mikkel Røg var da lige kom
men fra en Rejse til Rom og viste Holberg den Venlighed at laane ham
sit Pas, saa at Holberg paa sin Italiensrejse optraadte som Mikkel Røg.
Han mindedes altid Skolekammeraten med Venlighed og gjorde i sin Lev
nedsbeskrivelse Reklame for ham paa et Tidspunkt, da han ønskede at
faa Ansættelse i Danmark. „Vor berømmelige Medaljør, som nu er op
taget blandt Kongens Medalj ører“, skriver Holberg om ham. Nærmest har
Holberg dog i Skoleaarene staaet en Dreng udenfor Latinskolen, Adrian
Geelmuyden, Søn af Bergens Stadthauptmann. De har haft musikalske
Interesser fælles. Da Adrians Fader døde 1701, rejste Sønnen tilbage til
Faderens Fædreland Holland og blev Købmand i Amsterdam. Her be
søgte Holberg ham flere Gange, og de optog da ivrigt Kammermusikken
fra Skoledagene.

DET OVERNATURLIGES VERDEN
En Side af Tidens Aandsliv, der ved Siden af Paavirkningen fra
Kirken, Skolen og Hjemmet har betydet ikke lidt for Holberg i hans Barn
dom, er Folketroens og Eventyrets brogede og uhyggelige Verden. Den
levede jo endnu frodigt ikke blot i Folkestuerne hos Peder Lem og paa
Voss, men ogsaa i de dannede Klasser. Man huske blot paa, at den store
og berygtede Thistedske Besættelseshistorie med Forhør og Domsken
delser forløb, mens Holberg gik i Latinskolen, og Johannes Brunsmans
vidtkendte Bog om „Kiøge Huus Kors“ var kommen kun ti Aar før Hol
bergs Fødsel; den oplevede Oversættelsen baade til Latin og Tysk og
9 Om Mikkel Røgs Liv se Werlauffs Histor. Tidsskrift 1855 S. 373. Holberg for
tæller om ham, at han „som Dreng havde besøgt Kathedralskolen i Bergen samtidig
med mig, og efter at være dimitteret af den berømmelige Lintrup blev Student ved
Universitetet.“ (Levnet v. Winkel Horn S. 73). , Han var imidlertid ikke, som han
foregav, dimitteret fra Bergens Skole af Lintrup; denne, der da var Professor, angav
dette for Konsistorium, og træt af de lange Forhandlinger for Konsistorium opgav
Mikkel Røg Studeringerne. Om hans Arbejder i Danmark og Frankrig se Lauritz
Nielsen: Den danske Bog 1941 S. 120 og Weilbach: Kunstnerleksikon.
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vedblev at komme i nye Oplag til tre Aar efter Holbergs Død. Hol
bergs Skrifter vidner da ogsaa om, at han har været dybt fortrolig med
hele denne „ufornuftige“ Verden i alle dens Former; og dens Fænome
ner vedblev at beskæftige ham lige til hans Død. „Peder Paars“ og
Komedierne især „Uden Hoved og Hale“ og „Hexeri eller blind Al
larm“, er rene Skattekister for Folklore. Vi møder her Fortællinger om
Blaalys, Helhest, Nisse og Trolden Find, om Dødningenap og Mareridt
og om Dødningen, hvis Ben er kommen i Grøden for at forgøre den
Spisende, og som om Natten Jcommer for at kræve sit Ben tilbage.
Ogsaa af Midler mod disse onde Gæster kendte Holberg en Mængde
lige fra Staal og Hampefrø til at stille sine Sko omvendt naar man
gik i Seng.1) Fra sin Studenter- og Rejsekammerat Christian Brix har han
vel hørt de Eksempler, han giver, paa Overtro fra Trondhjem. Saaledes
Historien om Skipper Adrian, der ude paa „Kalveskindet“ ved Trond
hjem lagde an for at skyde en Ulv; men Ulven tog til hans Forundring
til Orde og sagde: „Skydt ikke Pipperkari“; det var en gammel Kone
i Byen, der solgte Pebernødder, og som var omskabt til en Varulv.2)
I sin Levnedsbeskrivelse har Holberg fundet det Umagen værd udfør
ligt at referere Historien om en Nats Spøgelserædsel, han som Dreng
oplevede under Opholdet hos en Slægtning paa Gaarden Fladhammer
ved Lyster: en af hans smaa Fætre, der delte Seng med den berusede
Skolemester, krøb om Natten over i Fodenden af den Seng, hvori Lud
vig Holberg og to andre Fætre laa; da han rører ved dem, tror de at
det er et Spøgelse, og en fuldstændig Panik griber dem alle — ogsaa
Skolemesteren — lige til Dagens Frembrud. Holbergs Sengekammerater
giver sig i deres Forfjamskelse til at gentage Bordbønnen som Værn
mod Nattegæsten.8) Holberg benyttede senere denne Oplevelse i „Bar
selstuen“, hvor Troels i sin Rædsel over at se sin Husbond med store
Horn i Panden griber til af en fingeret Bønnebog at oplæse Dedikatio
nen til Peder S Kram.4) I „Peder Paars“ har Synet af Peder Paars’ Folk
i bar Skjorte ved Nattetid gjort Per Degn saa bange for Gengangere, at
han ikke mere kan taale at se sin Pige i bar Særk; Holberg morer sig
derover, men han tilføjer dog fra egen Erfaring forstaaende, at „hvo
der der haver seet, hvad Frygt kand giøre — undskylder Degnen let“.6)
Holberg bevarede hele Livet Interessen for at drøfte, hvor meget sandt
og usandt, der var i Fortællingerne om „overnaturlige“ Ting. Han var
paa det rene med, at mange af disse Fortællinger ingen Værdi havde;
4) F. Eks. „Peder Paars“ S. 73. — 2) „Uden Hoved og Hale“ 1, 5. — ’) Levned
v. Winkel Hom S. 17. — 4) „Barseistuen“ V, 3. — 6) „Peder Paars“ I, 4. S. 71.
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men han vil ingenlunde gaa med til at forkaste dem alle; han vil „ikke
nægte aldeeles Spøgelser og det, som man kalder Giengangere“. „Jeg
selv — fortæller han i den 379. Epistel — af egen Erfarenhed, som jeg
tilligemed en anden Person for henved 30 Aar siden havde havt, er
gandske persvaderet om Spøgelsers Existence“. Hvori denne „Erfaren
hed“ har bestaaet, fortæller Holberg ikke; men han er paa det rene med,
at „slige Syner maa man henføre til de saa kaldne Astral- eller StierneGeister“. Som overalt, mener han her, at „den er tryggest, der Middel
vejen tager“, lige langt fra Overtro og Vantro.1)
Ogsaa med en anden af mere primitive Tiders Aandsformer er Hol
berg kendt fra Barndommen, nemlig Eventyrets, mest i den Form som
de smaa Folkeboger gav det. I „Peder Paars“ opregner han — som
Bevis paa, at Helte som „Peder Paars“ trods mange Genvordigheder
tilsidst sejrer og kommer til Ære og Værdighed — en lang Række af
Folkebogernes Helte og giver en kort Skildring af deres Historie; vi
møder her baade Holger Danske og Roland, Espen Askefis og Finke
ridderen, Hr. Peder med Sølvnøglen og Boldevin ikke at tale om „den
vellærde Ulspeyl“.2 De har i Barndommen været Forbillede for en
ærgerrig Dreng som Ludvig Holberg.

HOLBERG SOM STUDENT. HUSLÆRER

I Sommeren 1702 blev Ludvig Holberg Student. Aaret før var hans
to ældre Brødre, Peder og Frederik, bleven sendt til København. Ludvig
var da kun 17^ Aar gammel og skulde egentlig først have været Student
et Aar senere. Men Begivenhederne blev fremskyndet ved en frygtelig
Brand, der den 19. Maj 1702 lagde næsten hele Bergen i Aske. Blandt
de brændte Bygninger var ogsaa Latinskolen og Ludvig Holbergs Hjem,
Peder Lems Gaard paa Domkirkepladsen. Alt var Forvirring og Opløs
ning. Det var vanskeligt for de brandlidte at finde Husly. Holberg min
dedes, hvorledes de spedalske, hvis Hospital ogsaa var gaaet op i Luer,
i lang Tid færdedes blandt Byens andre Indbyggere.8) Rektor Lintrup
dimitterede alle de Elever, han for Sømmelighedens Skyld kunde, og
drog selv til København for at finde anden Ansættelse.
Studentereksamen, Examen styli et artium som den kaldtes, blev jo som
langt senere i Tiden taget ikke ved Skolerne, men ved Universitetet i
2) Epilogen til „Uden Hoved og Hale“. — 2) Peder Paars IV, 2. S. 222. —
s) Danmarks og Norges Beskrivelse S. Skr. V, 184.
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København, og det var Professorerne ved det filosofiske Fakultet, der
eksaminerede. Den bestod i en skriftlig Prøve i latinsk Stil og mundtlig
Eksamination i, hvad Dimittenderne havde lært i Skolen. For de unge
ofte kejtede og landlig klædte Dimittender var det ikke helt let at begaa
sig blandt de ældre Studenter. Tonen blandt disse var ofte grov og raa;
de generede de nyankomne ikke blot ved i Kor at raabe „Rus, Rus“ efter
dem, men ogsaa ofte ved at overfalde dem og tvinge dem til at traktere
paa sig; og ved Stilskrivningen søgte de at forstyrre dem bl. a. ved at
kaste Sten ind ad Vinduet i Auditoriet, Uvaner som Universitetet ikke
kunde faa Bugt med. I „Den Ilte Juni“, der jo foregaar lige i Eksamens
tiden, og i „Jacob von Thyboe“ har Holberg mindedes denne de unge
Studenters Modtagelse i København. Naar Dimittenderne havde bestaaet
Prøven, mødte de til en Højtidelighed i „Det store Auditorium“, hvor
de „efter gammel vedtagen Ceremonie bekomme Salt udi Munden og
Viin paa Hovedet“.1) Saltet var Tegn paa Aandens Friskhed, og Vinen
skulde „gøde Hjernen“; en Skik, som Holberg ofte har hentydet til i
Komedierne2) og som først afskaffedes i Holbergs Professortid 1729.3)
Holbergs Ophold i København blev denne Gang kun kort. Han blev
immatrikuleret den 20. Juni, men hans Eksamenskarakterer kendes ikke.
I Universitetsmatriklen staar han, ligesom sine Brødre, opført i en lille
særlig og fin Gruppe af Dimittender, der senere betegnedes som „nobiles“. Men med Pengesagerne stod det kun daarligt, „mine ringe Midler
tillod mig ikke at forblive længe i København“, og han vendte hurtig
efter Prøven tilbage til Bergen. I de forvirrede Tider efter Branden havde
Peder Lem, hvis Papirer var brændt, ikke kunnet gøre op med ham og
udbetale ham rede Penge af Arven, saaledes som det var sket med de to
ældre Brødre, da de blev sendt til Universitetet.4) I Slutningen af Aaret
døde saa den muntre Peder Lem kun lidt over 40 Aar gammel. Ludvig
Holberg blev som Bergens Hovedarvebog udviser gjort myndig i Decem
ber (Ao 1702 d. ... Decbr.). Ved Skiftet efter Peder Lem er der bleven
gjort op med hans Myndlinge, Holbergbømene, der i Februar 1703 un
dertegner en Erklæring om, at de „have welbemeldte vores kiere mor
broders Sterfboed, hans Kiereste (o: Hustru) og deres børn og arvinger
1) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 307. — 2) Erasmus I, 2. 11 Juni II, 1. —
’) Chr. Bruun: Fr. Rostgaard 1,8.
4) Da de to ældre Brødre 1701 gik til Universitetet, gjorde Peder Lem op med dem
for, hvad han havde lagt ud og hvad de havde tilbage. Peder faar 76 Rdl., Frederik
86 Rdl. med til Universitetet. For Ludvig Holbergs Vedkommende mangler en saadan Opgørelse, da han sendes til Universitetet, vel paa Grund af de forvirrede Forhold
efter Branden.
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for god regnskab og rigtighed betacket samt wedbørlig quiterit“.1) Lud
vig Holbergs Tilgodehavende hos sin Formynder beløb sig ved Udgan
gen af Aaret 1699 til 72 Rdl. og 11 Stykker Jordegods2); men heraf
solgte Peder Lem vel til Dækning af sit Tilgodehavende 1701 „Velbyrdig

Præstegaarden i Foss. (Efter Fotografi).
Stedet beskrives saaledes af Nie. Bøgh: „Her er paa een Gang venligt og stor
artet; sneklædte Fjælde spejler sig i „Vangs-Vand“; Birk og Fyr, Eng og
Mark, stride Elve og stille Strømme karakteriserer Egnen.“ — T. v. Kirken med
sit over 150 m høje Taarn, bygget af Magnus Lagabøter. — „Husets Indgang er
fra Gaardspladsen. En gammel Trappe, der i Afdelinger danner rette Vinkler,
fører op til første Sal.“ Ud mod Kirken vises et saa kaldt „Holbergs Kammer“,
lavt med Bjælkeloft og Trævægge. (Nie. Bøgh i „Forfatterbogen“ 1898).

Ludvig Holbergs Gaard Mittun i Fane Præstegjæld ... for 112 Rdl.
Courant til Henrik Rye, Kammerraad og Generalforvalter norden
fjelds“.
Da Fødebyen ved Holbergs Hjemkomst fra København laa helt i
Ruiner og Onkelen vel har været syg, bestemte han sig til — i Stedet for
igen at rejse til København — at tage en Huslærerplads og samtidig
læse til Filosofikum og til teologisk Embedseksamen. Det var rimeligvis
hans gamle Lærer ved Latinskolen i Bergen, Hans Ottosen Schrøder, „den
gode Mand“, der havde fundet sig i at blive kaldt „Gedebuk“, som skaf
fede ham denne Plads som Huslærer hos Pastor Christen Nielsen Weinwich i Voss, der var gift med hans Søster. Voss ligger 106 km Øst
x) Olsvig S. 331. — 2) Joh. Nordahl Olsen S. 59.
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for Bergen, et Indlandsherred med mægtige Fjeldpartier, men omkring
Vangsvandet1) udvidet til en bred Bygd med velbyggede Gaarde; „en
af de angenemmeste Egner udi Norge,“ skriver Holberg, „thi den bestaar
af et stort Vand, omringet med Gaarder paa alle Sider; og Kirken ligger
paa en flad Mark med en liden Underskov; og der løber der igiennem
en Elv, som styrter sig udi Vandet.“2) Holberg afskyede de øde Fjeld
landskaber og elskede smilende frugtbart Land. Den gamle Præstegaard,
som staar endnu, en toetages Bygning af svære Fyrrebjælker, kan vel have
været den samme, som var Holbergs Bolig 1703.3)
Holbergs Virksomhed i Voss faldt ikke helt heldigt ud. Han var enga
geret til at læse med Børnene, 3 Drenge. Og han skulde tillige ved fore
faldende Lejligheder give den 67aarige Præst en Haandsrækning ved Be
sørgelsen af Embedet. Han var ganske vist kun en Dreng paa 18 Aar,
lige Student, men endnu langt senere fandt man det ikke urimeligt, at
ganske unge Mennesker besteg Prædikestolen. I Selvbiografien betegner
han — karakteristisk for to Sider af hans Personlighed — snart denne
sin gejstlige Virksomhed i Barokkens ziirlige Stil ved, at han i Præstens
Forfald „skulde bestige Talerstolen (rostra) og fortolke de guddomme
lige Mysterier for Bønderne“, snart mere ligefrem ved, at han tilbragte
Tiden med at „piske Drenge og omvende Bønder“. I intet af de to Hverv
høstede han Laurbær. Undervisningen var ham altid en Plage, den er
„besværlig især for en Mand med kolerisk Temperament, hvem intet
haardere Hverv kan tilfalde; ti ved det saares et sygt Sind altid“. Hans
Nerver var for følsomme; han plagedes stadig under sit Ophold her af
Mareridt, efter Folketroen „Koners og Jomfruers Aander, der plager de
sovende“, en „Slavebestilling der harmede mig, der var født af frie For
ældre og hele mit Liv havde tilbragt mine Nætter ærbare og ensomme
og derfor ikke ved nogen Brøde havde fortjent at plages hver Nat af det
svage Køn ligesom det arkadiske Æsel“.4) Han, der selv havde været saa
følsom overfor legemlig Straf, førte overfor de ikke begavede Vossdrenge5) et efter hans eget Sigende „barsk og altfor strengt Regi
mente“, især overfor den yngste, Moderens Yndling, hvem han „fra en
Træklods vilde forvandle til en Merkur (Veltalenhedens Gud)“.
x) 8,5 km2. — 2) Bergens Beskr. S. Skr. IX, 460.
’) Naar man ogsaa viser Holbergs Værelse, er det en Tradition rimeligvis af
samme Slags som dem, der i København er lavet om Holbergs Værelse i Admiral
Gieddes Gaard, Værtshuset i Pilestræde o. 1. I bedste Fald ubeviselig.
4) Hovedpersonen Lucius i Apulejus’ „Metamorphoseon“, der er bleven forvand
let til et Æsel.
5) Af Holbergs Elever blev den ældste Gæstgiver i Voss, den mellemste Købmand
i Bergen, den yngste blev Sømand og døde ugift som Skipper (Daae: Optegnelser
S. 29).
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Af den gejstlige Virksomhed har næppe saa meget, som man skulde
tro efter Selvbiografien, været overladt til den 18aarige Rus. Provsten
havde i Forvejen sin ældste Søn hjemme som Kapellan.1) Holberg er
vel kun nu og da bleven benyttet til at besøge de afsides Annekser Vik
og Opheim, hvortil Rideturen gennem besværlige Bjergdrag tog 2 Døgn
og ikke har været behagelig for den gamle Provst og Kapellanen. Det
er sikkert Erindringen fra slige afsides Kirker, hvor man ikke var for
vænnede med gejstligt Besøg, der dukker op i Epistlerne, naar Holberg
fortæller om den Andagt, der møder Prædikanten „paa slige Steder udi
Norge, hvor Prædikener ikke saa ofte kan holdes“;2) og det har været
her, at de ikke forvænnede Tilhørere — efter hans Sigende — sammen
lignede ham med en forlængst afdød Prædikant, en Magister Peder,
hvem de paa Grund af hans Veltalenhed „saa op til som en anden Chrysostomus“. Provsten var derimod ikke saa tilfreds med en Prædiken,
som han paahørte, fordi den kun varede et Kvarter, hvortil den unge
Studiosus noget næsvist bemærkede, at naar „Tautologier og unødige
Repetitioner bleve borttagne af Provstens Taler, prædikede vi lige
længe“.8) Det er en kolerisk og meget selvfølende ung Mand, parat til
at give skarpe Svar til sine Foresatte, som vi møder i Holbergs Skildring
af sig selv i 1703. Forholdet mellem ham og hans Værtsfolk var der
for ikke synderlig godt; særlig var Moderen utilfreds med hans Strænghed. I Efteraaret 1703 sendtes han derfor hjem til Bergen „med Penge
(donatus), men kun med Lovtaler af (de omtalte) Bønder“.
Af sin Opdragervirksomhed havde Holberg imidlertid haft det Ud
bytte, at han havde tjent Penge til et kortere Studieophold i København,
og at han havde faaet Tid til at forberede sig noget til baade Filosofikum
og teologisk Embedseksamen. Efter et kort Ophold i Bergen rejste han
da i Efteraaret 1703 til København og tilendebragte i Løbet af Vinteren
og Foraaret sin Eksamenslæsning.
Efter denne Afrejse fra Bergen, da han var 18 Aar gammel, besøgte
Holberg kun sit Fødeland paa to korte Besøg, nogle Maaneder hver
Gang. Han begiver sig nu ud paa store Rejser med lange Ophold i Kø
benhavn, der bliver hans Hjem for Resten af hans Liv. Der er derfor
nu Anledning til at betragte, hvilken Betydning hans Fødeland har haft
for ham.
9 Kali Rasmussen: Bidrag til L. Holbergs Biographie. Histor. Tidsskr. 1858
S. 98—99.
2) Ep. 460. Vik Anneks havde endnu i 1870erne kun Krav paa 1 Præstebesøg
om Aaret (Olsvig S. 338).
’) Ep. 85. Præstens Navn nævnes ikke, men Holberg kan næppe have haft Lej
lighed til at holde Prædiken for andre Præster end Pastor Weinwich.
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Der er i nyere Tid kommen mange og interessante Bidrag til, hvad
Fødebyen, Slægten, Hjemmet og Skolen har haft for Holbergs Person
lighed, mest fra norske Forskere. Men langt ivrigere og lidenskabeligere
har man drøftet, hvad det har betydet for ham, at han er født i Norge
og har levet sin Barndom og sine første Ungdomsaar der. Spørgsmaalet
har ikke været upaavirket af politiske og nationale Strømninger i Nu
tiden. Man har almindelig fra norsk Side tilskrevet Opvæksten i Norge
stor Betydning. Holberg skal tilmed, skønt han levede hele sin Manddom
og Alderdom i København under vist eksempelløs gode Kaar, og skønt
hele hans Livsværk falder her, være vedbleven at føle sig som Nordmand
og fremmed eller endog fjendtlig over for alt dansk. Ogsaa hans Per
sonlighed og Værk skal være i høj Grad præget af hans norske Op
rindelse.
Denne Betragtning af Holberg og hans Værk er af forholdsvis moderne
Oprindelse. Den første svage Begyndelse mærkes i Slutningen af 18. Aarhundrede med den spirende norske Selvstændighedsfølelse. Biskop Gunnerus kalder 1780 Holberg „ein so patriotischer Nordweger“ og er sikker
paa, at han ikke havde givet Danmark sin Formue, hvis han havde anet,
at der vilde blive Tale om et norsk Universitet. Bevægelsen vokser stærkt
i Tiden omkring Norges Adskillelse fra Danmark. Den faar sit stær
keste og ret ubeherskede Udtryk i Nie. Wergelands anonymt udkomne
Skrift om „Danmarks politiske Forbrydelse mod Norge“ 1816. Men
særlig i den nyeste Tid er den bleven udbygget og søgt videnskabelig
begrundet.
Som et Eksempel paa denne nynorske Opfattelse af Holberg og hans
Forhold til Danmark skal anføres en Udtalelse af O. Alb. Johnsen. Den
er i sin Korthed ganske karakteristisk, dels fordi der er norske Udtalel
ser om Sagen, der er mere afdæmpede, og andre er det mindre; dels
fordi Forfatteren indtager en anerkendt officiel Stilling, idet han er Pro
fessor ved Universitetet i Oslo, og fordi Karakteristiken er fremsat i en
stor Norgeshistorie skrevet af Norges bedste Videnskabsmænd. Den lyder
saaledes: „Det slaar ved Studiet af Holbergs Levned saavel som af hans
Skrifter, at han var og forblev en Fremmed i det danske Samfund, som
er den nærmeste(!) Skueplads for hans Manddoms Virksomhed ... Men
hvor meget der end hos Holberg kan føres tilbage til hans Bamdomsog Ungdomstid i Norge — sin videre Udvikling gennemgik han i Euro-
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pas Kulturcentrer. Danmark derimod skyldte han overmaade lidt. Ingen
indre Strenge, ingen dybere Sympati synes at have bundet ham til det
danske Folk, hvis nære politiske og kulturelle Forbindelse med hans
Landsmænd han dog kendte og lovpriste. Upaavirket af dets ældre Litte
ratur, uden Interesse for dets Folkedigtning, fuld af Ringeagt for dets
forældede og golde Videnskabelighed (o: det „lærde Tidsrums“ Værker,
som Holberg bygger paa og afskriver), ryddede han Marken for Ugræs
set, men ogsaa for de smaa Spirer til et nationalt dansk Aandsliv (o:
Kingo, Brorson, Stub, Falster, den store humane og naturvidenskabelige
Litteratur, vor Barokkunst) og skabte Fælleslitteraturen, hvor norsk
Aand hersker(!). Rigtignok gennem det danske Sprog, som den dog uvilkaarlig paatrykte et Præg af Norskhed ( !)“.
Denne Opfattelse af Holbergs Forhold til Danmark er, som før sagt,
af ret moderne Oprindelse. Holbergs egen Samtid havde ikke nogen For
nemmelse af, at han repræsenterede noget særlig norsk og var en frem
med i Danmark. Der var en Lejlighed, hvor det havde været naturligt,
at en saadan Følelse havde fundet Udtryk fra norsk Side, hvis den havde
eksisteret, nemlig ved hans Død. Da fremkom der nemlig i Datidens
smaa Aviser Maaned efter Maaned Hyldestdigte, der søgte at fremdrage
det som var betydningsfuldt og ejendommeligt ved hans Personlighed.
Men betegnende nok nævner det eneste Hyldestdigt, der stammer fra
Norge (det er forøvrigt paa Latin), ikke med et Ord Holbergs norske
Afstamning eller overhovedet Norge.1)
Heller ikke Holberg selv ved noget af, at Danmark ikke skulde være
hans Fædreland, Danskerne hans Landsmænd og Dansk hans Sprog;
heller ikke af, at han skulde nære andet end gode Følelser overfor Dan
mark og have villet andet end bidrage til dets Hæder og Trivsel. Tvært
imod. Han nævner Gang paa Gang Danskerne som sine Landsmænd. De
to Fynboer, som han omgaas i Paris, Bibliotekaren Borman og den be
kendte Anatom Jacob Winsløw, er for Holberg „Landsmænd“.2) Da han
i Genova frelses fra en umenneskelig Vært af en fremmed, som han anser
for en Franskmand, „glæder han sig dobbelt“, da han i Fremmedbogen
ser hans Navn: Carlo Montfort Danese, altsaa „en Landsmand“.3) I sit
første Værk „Introduction til de evropæiske Rigers Historie“, der kom
mer 1711, altsaa kort efter at han har bosat sig i København, fortæller
*) Det findes i „Kiøbenhavnske nye Tidender“ 4. April 1754; det siges at være
„kommen i et Brev fra Norge“, Forfatteren nævnes ikke. Derimod skriver den dan
ske Andr. Benjamin Poulsen: „Kom frem du Klippe-Søn! Kom bryst dig af din
Mand“ (Sst. 14 Febr. 1754). — 2) Levnedsbreve v. W. Horn S. 62—63). — 8) Sst. S. 85.
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Holberg vidtløftigt og med Stolthed om de danske Hjælpetroppers Tap
perhed og Betydning for Sejren i Den spanske Arvefølgekrig i det vigtige
Slag ved Hochstedt, hvor de „fiktede som Løver“, ved den brabantiske
Linie og ved Kampene 1706, hvor „deres Reputation steg ligesom paa
den høyeste Spidse“. Og han tilføjede da: nu kunde „vel nogen tænke,
at jeg som en god Patriot herudi flatterer mine Landsmænd (o: de dan
ske Soldater)“; „for at borttage al Suspicion“ herom anfører han med
uhyre store Bogstaver et Brev fra Dronning Anna af England til Frede
rik IV, hvori de danske Tropper lovprises.1) Da Holberg mener, at den
hollandske Filolog Burman har angrebet dansk Videnskab, udsender han
under Pseudonymet „Holger Danske“ et Fejdeskrift imod ham. Og som
Danskerne er hans Landsmænd, er Danmark Fædrelandet. Da han 1708
fra England kommer til København, er det „til Fædemelandet“, han ven
der hjem.2) Han er glad ved at kunne prise de Danskes Tapperhed, baade
i gamle Dage, hvor den „er almindelig anerkiendt“ og i moderne Tid,
især til Søs. „Hvad søe-sager er angaaende, da troer jeg ikke, der skal
findes mange exempter udi historien, at en nation saa idelig haver triumpheret som Dannemark, og ey heller, at der udi en kort krig haver været
vundet saa mange herlige søe-slag som udi forrige skaanske krig“.3)
Han roser Danskerne for deres Lydighed mod Lovene, Redelighed og
Afsky for Voldsforbrydelser; „man kand sige om den danske Nation, at
den er føyelig og god at komme til rette med og besynderlig lydig mod
øvrigheden. Thi der er fast intet land, hvor oprør haver mindre sted og
ey heller, hvor tyveri, rof og mord gaaer mindre udi svang, og hvor veyfarende kand reyse med større sikkerhed; hvilket er at tilskrive saavel
regieringen som indbyggernes gode naturel“.4) En stor Anerkendelse er det,
naar Holberg, der hader alt uægte, siger om det danske Folk og om det
danske Sprog: „Ja, ligesom det danske Folk i sig selv er saa meget fri
for Affectation som nogen anden Nation, saa er ogsaa Sproget med saadant ikke befængt, lider ingen Extremiteter og derfor fortiener all den
Zirat, all det Arbeyde, man kand anvende derpaa“.6) Overfor disse Kends
gerninger, der let kunde forøges med flere, ser man ofte, særlig fra norsk
Side, i fuld Alvor fremført et lidt underligt Bevis for, at Holberg netop
*) Introductionen 1711 S. Skr. I, 297. — I Danm. Norges Beskrivelse S. Skr. V,
176 skriver Holberg efter at have givet en Karakteristik af Danskerne: „Men paa
det, ingen skal tænke mit forsæt udi dette Capital er dUene at rose dette folk, saa
maa jeg og eftersee de fejl, som de Danske tillægges.“
2) Ansøgningen om at blive Professor 1714. Kali Rasmussen i Histor. Tidsskr.
1858—59 S. 97. — 8) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 174. — 4) Sst. S. 175. —
6) Orthograph. Anm. S. Skr. IV, 797.
Den unge Ludvig Holberg

S
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ikke føler sig som Landsmand af Danskerne, men som en mod Danskerne
uvillig norsk Patriot. I „Peder Paars“ har Forfatteren holdt en ikke helt
alvorlig ment Lovtale over sin „Helt“ Peder Paars’ store og berømmelige
Dyder. For — næppe heller helt for Alvor — at overbevise Læseren om,
at denne Lovtale er retfærdig og upartisk, siger Hans Mikkelsen, at han
„fød i Norge er, er Paars’ Landsmand ei“. Naar denne Udtalelse ofte
anføres som en politisk Trosbekendelse af Holberg om sit Landsmand
skab, turde det dog vist vidne om en Del Mangel paa sund Sans eller i
hvert Fald paa Humor.
Holbergs Forhold til Danmark og Danskerne er altsaa helt klart. Dan
mark er for ham Fædrelandet, Danskerne hans Landsmænd. Han er stolt
af sit Fædreland og værner som en ny Holger Danske dets Ære mod
fremmede som Molesworth og Burman.
Men hvorledes skal man forene disse Ting med, at han overfor Nordmændene og Norge bruger næsten de samme Udtryk som overfor Dan
skerne og Danmark? Ogsaa Nordmændene er hans „Landsmænd“ eller
hans „egne Landsmænd“.1) I Fremmedbogen i det Bodleyanske Bibliotek
i Oxford skriver han sig 1706 som Ludovicus Holbergius Norvegus2)
(medens hans Fader i Sienas Immatrikulationsprotokol 1656 skriver sig
som Danus). I en ikke synderlig fair Pamflet mod Andreas Hojer optræ
der han 1719 under Pseudonymet Olaus Petri Norwegus. Han er altid
glad ved at fremhæve Nordmændenes Troskab mod det oldenburgske
Kongehus, deres Tapperhed og Ærlighed. „Besynderlig efter foreningen
med Dannemark — skriver han 3) — have de ladet see saa stor lydighed
mod øvrigheden, at de kand tiene til exempel derudi for alle andre na
tioner. Hvad deres tapperhed er angaaende, da tør jeg understaae mig at
sige, at deres lige nu om stunder ikke findes“. Særlig i Søkrig har de
udmærket sig lige fra de gamle Vikinger — for hvis „blodige Exercitier“ Holberg dog ikke har meget tilovers — til de sidste Tider, hvor de
har frembragt „saa mange store og habile Admiraler“.4) „Et høyt Hierte
og Ambition har stedse været de Norskes Hoved-Character“.8) Og ivrigt
hævder han at Norge ikke 1536 er bleven inddraget under Danmark som
en Provins, men er et gammelt og selvstændigt Rige.
I ovenstaaende er der flere Ting, der ud fra vore Tiders Forhold synes
uforstaaelige, særlig det, at baade Danske og Nordmænd nævnes Side om
Side som Holbergs Landsmænd. „Mine Landsmænd, Danske og Norske“,
1) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 179. — 2) Billede S. 98. — s) Damn. og
Norges Beskr. S. Skr. V, 178. — 4) Danm. og Norges Hist. S. Skr. VII, 460. —
6) Sst. VI, 366.
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skriver han f. Eks. i sit Testamente. Ingen vil jo dog nu om Stunder falde
paa at kalde Danske og Norske for Landsmænd. Forholdet er imidlertid
kun uforstaaeligt, hvis man begaar den Fejl at anlægge Nutidens Synsmaader paa Fortidens, der i meget var helt forskellige.
En særlig norsk Nationalfølelse eksisterede endnu ikke paa Holbergs
Tid. Det, der bandt Menneskene sammen til Samfund var ikke i første
Linie Nationalfølelsen, saaledes som det blev Tilfældet i det 19. Aarhundrede. Det, der samlede dem til en Enhed, var Staten, den fælles Konge,
fælles Centralstyrelse, fælles Hær og fælles Historie. Indenfor den samme
Stats Rammer kunde der godt forenes Folk af forskelligt Sprog og Sind.
Den danske Helstat rummede jo saaledes baade Danske, Nordmænd og
Tyskere i Hertugdømmerne. De var „Landsmænd“, fordi de stod under
samme Konge, et Forhold, der er vanskeligt for os at forstaa efter det
19. Aarhundredes voldsomme nationale Brydninger og Krige, men som ikke
des mindre er rigtigt. Et morsomt Eksempel paa, hvorledes den gamle
Helstatstanke ogsaa for de tyske Elementers Vedkommende kunde vedblive
at leve fort helt ned i det 19. Aarhundredes Slutning giver Rigskansleren
Bemh. Bülow i sine „Erindringer“. Paa en Tid, da den tyske National
bevægelse havde grebet Befolkningen i Holsten og ogsaa Bülows nær
meste Slægt, levede de gamle Helstatsanskuelser stadig uberørte af Tiden
hos den gamle Bedstemoder. „Tre af hendes Brødre i Holsten var paa
tysk Side, men min Bedstemoder var det sandelig ikke. Hun vedblev til
sin Død i en Alder af 84, i Aaret 1874, at være en Datter af det gamle
Regime: stærk Legitimist, ude af Stand til at forstaa Nationalisme og
nationalistiske Ideer, yderst mistroisk og virkelig intolerant overfor libe
ral Tankegang. 1459 blev Hertug Christian af Oldenburg til Kong Chri
stian (I) af Danmark og med udtrykkeligt Samtykke af Rigets Stænder
Hertug af Slesvig og Holsten. Det var som det burde være og vedblive at
være efter min Bedstemoders Mening.“ Bülows Fader der indtil 1862
var dansk Minister forstod saa daarligt Dansk, at Frederik VII maatte
tale Tysk med ham.1)
Og ganske af samme Art var ogsaa Forholdet mellem Danmark og
Norge paa Holbergs Tid. De var, selv om de i meget var forskellige,
først og fremmest Dele af det samme Hele: Helstaten. Det er Holberg og
saa ganske paa det rene med, naar han skriver: „Hvad sig anbelanger de
Norske, da — saasom de leve under et andet Clima — saa differere de
meget fra de danske baade i Humeur og Sæder. Dog hindrer denne For
skel ikke, at der jo er en fuldkommen Overensstemmelse imellem begge
9 Memoirs. Engelsk Udg. London. I, 49 og 53.
5*
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disse N(Uioner; og haver de alletider, siden den navnkundige Forening
blev sluttet imellem Danmark og Norge, været anseete som eet Folk“x)
Følelsen af, at Danske og Norske er Landsmænd møder vi ikke blot hos
Holberg, men hos flere Samtidige. Den falsterske Apotekersvend Claus
Seidelin fortæller om et Møde med en af Frederik Wilhelm I’s store
Grenaderer i Berlin, som hed Jonas, og tilføjer, „var en Nordmand, følge
lig en Landsmand44.2) Hvor længe denne gamle Helstatsopfattelse af, at
Danske og Nerahnænd var Landsmænd, blev ved at leve ud over Unionens
Ophør, ses af, at den norske Maler Joh. Chr. Dahl endnu 1833 af H. C.
Andersen betegnes som „en Landsmand44.8)
Man bør baade af disse og andre Grunde, som senere skal omtales, være
forsigtigere, end ofte er sket, med at slutte til en „særnorsk Patriotisme“
eller til en „saar norsk Nationalitetsfølelse“ i moderne Forstand, naar
man hos Holberg finder Udtryk for Glæde ved Forhold i hans Fødeland.
Selv om der hos ældre Tiders norske Intellektuelle som Absalon Pedersen
fandtes en slig Patriotisme, var den dengang saare sjælden. Og der er i
hvert Fald hyppig andre og mere nærliggende Forklaringsmuligheder.
Naar f. Eks. Holberg priser Nordmændene for Tapperhed, Troskab og
Pligtopfyldelse, behøver det ikke at være Udtryk for en særlig norsk
Patriotisme. Ti en lignende lige saa stærk Beundring for Nordmændene
kommer flere Gange til Orde hos danske Embedsmænd og Forfattere, der
har opholdt sig i Norge saaledes hos U. F. Gyldenløve og især hos Biskop
Barth. Deichmann i hans „Forsvarsskrift for de Norske, tilskrevet Kong
Friedrich den Fierde (1714)“.4) Naar Holberg saa ivrigt hævder, at
Norge ikke er indlemmet i Danmark 1536 men er et selvstændigt Rige,
er det for snævert at se det som Udtryk for særnorske Følelser. Thi Spørgsmaalet var almindelig drøftet i Tiden, saaledes af den tyskfødte Professor
juris ved Københavns Universitet C. L. Scheidt, i en stor Afhandling i det
danske Videnskabernes Selskab; og han hævder ganske samme Stand
punkt som Holberg og med ulige større Lærdom.6) Holbergs Fjende
Andr. Hojer hævder derimod, at Norge er bleven inkorporeret.6) Naar
Holberg foretrækker Snorre for Saxe, er det ikke fordi Snorre er norsk
*) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 177. — 2) Seidelins Dagbogen i Rist og
Clausens Mem. og Breve XXII S. 62. — ’) Utrykt Brev.
4) Trykt København 1768. „Saa begriber jeg for den Højeste Gud ey andet end
at jeg kand sætte dem (Nordmændene) til Troskabs Exempel for alle Nationer i
Verden.“ —
B) „Om Det Kongerige Norges ældgamle Frihed ... med Beviis, at dette Rige
aldrig har været Danmark incorporeret som en Provinz.“ Danske Videnskabs Selskab
Skr. n 1746, 309. 74.
•) Dannemarckische Gesch. 1719 S. 238.
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og Saxe dansk, men af ganske saglige Grunde; han anser, som han selv
siger, Snorre for en større Historiker og Kunstner. Naar Holberg om
kring 1729 faar Interesse for den norrøne Litteratur, er det ikke noget
sæmorsk hos ham; Studiet af denne Litteratur var opstaaet og blom
strede i Danmark i 17de Aarhundrede og fortsattes i Holbergs Aarhundrede,1) hvor danske Forskere uegennyttigt bekostede Udgivelsen af nor
disk Litteratur;2) Holbergs Ven og Beskytter Chr. Reitzer udgav saaledes
med stor Bekostning de fire pragtfulde Bind af Torfæus’ „Historia rerum
Norvegicarum“. Det var hos ham, at Holberg 1711 fik sin første Interesse
for Torfæus’ Værker om gamle nordiske Forhold. 1729 skulde han be
nytte de danske Lærdes Værker om den nordiske Oldtid til sin Danske
og Norske Stat. Selv Holbergs urolige og nervøse Kunstnertemperament,
den bratte Omskiftelighed i hans legemlige og sjælelige Tilstand, „Vægel
sindet“, gøres til noget sæmorsk, nemlig et Udslag af den Tilbøjelighed
til at bevæge sig i „Ekstremiteter“, som Holberg tilskriver den norske
Nation i Modsætning til den danske Moderation.3) Selv siger han, at
denne Tilstand er en „Sygdom“ i Stofskiftet („Vædskeme“), og at han
har arvet den fra sin Fader,4) hvad efter dens Form turde være det
rigtige.
9 Francis Bull: „Fra Holberg til Nordal Brun“ 1916 S. 40. Ogsaa Holbergs mer
kantilistiske Interesse for Bjergværksdriften i Norge betegnes som Udslag af en sær*
norsk Patriotisme (S. 51). Fr. Bull: „Holberg som Historiker“. 1916 S. 51. Fr. Bull
gaar i dette Værk (S. 50 Anm. 1) saa vidt i at hævde den særnorske Tendens i Danm.Norges Beskr., at han tilføjer, at „Beskrivelsen har dog ikke bare en sæmorsk patrio
tisk Tendens“, hvilket er sandt, da største Delen handler om Danmark.
f) Ole Worm besørger 1643 Peder Claussøns „Norske Kongers Chronica“ trykt,
P. Resen udgiver 1673 „Jus antiquum Norvagicum“.
8) Holberg har i sin „Danmarks og Norges Beskrivelse“ S. Skr. V, 175 givet
nogle folkepsykologiske Skildringer af Danske og Norske. De indeholder mange gode
Iagttagelser, men er vist i deres Almindelighed ofte bleven taget noget for højtideligt
Tyve Aar senere er Holberg i hvert Fald paa det rene med, at hans gamle Karak
teristik af Danskerne er ganske forkert. Før var Danskerne — siger han — polære
Modsætninger til Nordmændene og Englænderne; de var „et Folk, som ikke lettelig
henfaldt til Extremiteter, men som i alting gaaer en Middel-Vej. Nu nærmer deres
Character sig meere og meere til den Engelske, ja er Erke-Engelsk, saa at Lysterne
og Inclinationeme gaa indtil Exces. Snart viser de Indolence, snart Activité i høieste Grad. Nu danser man, nu hænger man med Hovedet.“ (Ep. 72). Hvad Værdi Hol
bergs Karakteristik af Englænderne har som et Folk, der bevæger sig i Ekstremi
teter, er ikke godt at vide. Nutidens Englændere vilde man vel i hvert Fald ikke
give dette Skudsmaal. Holberg fortæller i sin Levnedsbeskrivelse (S. 267), at han
baade af Udseende og Karakter ligner Englænderne. Man har mærkværdig nok for
tolket det sidste, som om han dermed vilde sige, at han ligesom Englænderne bevæger
sig i Ekstremer. I selve Teksten staar der intet herom. Han mener at ligne Englæn
derne, fordi han ikke slider de Stores Trapper, altid siger sin Mening og „nipper
til alt, hvad der synes ham sandt“ (Levned S. 267). — 4) Se S. 41.
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Nej, det dybeste i Holbergs Samfundsfølelse var ikke Særfølelser af
nogen Art. Det var derimod Kærlighed til det samlende, til Helheden:
Helstaten og den kraftige Enevælde med dens Centralisering. Man havde
endnu Middelalderen med dens Splittelse og Ufred for nær paa Livet
til at ynde nogen Art af Partikularisme. Al Separatisme i Stat, Religion
og Næringsliv var Holberg imod; det gaar som en rød Traad gennem hele
hans Værk lige fra hans stadige Forherligelse af Enevælden til hans Skrif
ter mod Sektervæsen, og til hans Forsvar for København som Centrum for
Næringslivet. Helstaten er for Holberg Fædrelandet, og som dens Tjener
og Forsvarer føler han sig. Men dens Centrum laa nu engang i Køben
havn. Den var Monarkiets Hovedstad, her var Kongen, Regeringskonto
rerne, Hæren og Flaaden. Hans Kærlighed til sit Fødeland og til sine
norske Landsmænd er, som den fremragende norske Holbergforsker Lud
vig Daae siger, „kun en halvklar provinsiel Forkærlighed for den Del af
Datidens Helstat, hvorfra han selv var udgaaet“.1) Den megen og unyttige
Strid om, hvorvidt Holberg er „Dansk“ eller „Norsk“, er opstaaet, som
Ludvig Daae skriver, fordi man „forveksler, hvad Dansk og Norsk havde
at betyde for halvandet Hundrede Aar siden, og hvad Dansk og Norsk har
at betyde nu“. Man kunde paa Holbergs Tid saare vel samtidig være
Dansk og Norsk omtrent paa samme Maade som man samtidig kunde
være Dansk og Jyde.

Der er imidlertid endnu et Par Forhold angaaende Holbergs nationale
Samhørighed, der skal behandles lidt udførligere. Det er hans Sprog og
hans Følelser overfor Fødelandets Natur. Det var nemlig Punkter, som
det stærkt nationalt bestemte 19de Aarhundrede særlig fremhævede som
Tegn paa national Samhørighed. Bærer Holbergs Sprog særlige Spor
af hans norske Oprindelse og holder han af Norges Natur?
Angaaende Holbergs Sprog har norske Forskere, særlig D. Arup Seip 2),
ivrigt søgt at vise, at det er stærkt norskfarvet, eller subsidiært, at Hol
berg — som Arup Seip siger — var „en utenforstaaende, naar Talen er
om dansk Sprog“; O. Albert Johnsens før citerede Udtalelser om Hol
bergs Danske hævder samme Syn.
At Holbergs Skriftsprog skulde være et særligt norsk Skriftsprog, kan
man vel helt se bort fra. Ti der eksisterede paa Holbergs Tid ikke
noget norsk Skriftsprog. Det rigtige gamle norske Sprog fortsatte jo kun
sin Tilværelse mundtligt, som Talesprog i Bøndernes Dialekter. Som
*) L. Daae: Optegnelser til L. Holbergs Biographi. 1872 S. 49. — 2) Arup Seip i
„Holbergaarbog“ 1921 S. 55.
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Skriftsprog var det i Tiden fra o. 1450 gaaet af Brug og var gradvis
blevet fortrængt af Dansk. Først skete det i Administrationen og Retten;
senere, hvad der var langt farligere, i Kirken og Skolen. Da Norge efter
Reformationen og endnu langt senere intet Trykkeri havde, blev alle
Religions- og Skolebøger indført fra Danmark, det gælder baade Bibel,
Alterbog, Salmebog og Katekismus.1) Dansk var det Sprog, som Bør
nene lærte at læse og skrive i Skolerne. Herigennem blev Dansk ikke
alene Skriftsprog, men det paavirkede ogsaa Talesproget. I' samme Ret
ning virkede det, at saa mange Nordmænd i Studentertiden opholdt sig
i København.
At der skulde eksistere noget selvstændigt norsk Skriftsprog forskel
ligt fra Dansk, falder da hverken Holberg eller hans Samtid ind. Det
Sprog, de unge oplæres i, er det samme i Danmark og Norge o: Dansk.
En anonym Nordmand udtaler dette ganske tydeligt i et Brev fra 1733
til Albert Thura: „det Sprog, som du og jeg er fød og lært op i fra vor
Bameblee, det Sprog, som er dansk og norsk“.2) For Holberg er lige
fra hans første Værk 1711 det Sprog, han skriver, Dansk. Det er det
danske Sprog, han vil „polere“ og „forbedre“. „Dette danske Compen
dium“ kalder han 1711 „Introductionen“ ; „hvad sig anbelanger Stilen,
har jeg beflittet mig paa en reen Dansk“, hedder det i Fortalen til „An
hanget“ 1713. I sin Ansøgning om at blive Professor skriver han
1714: „jeg haver i Sinde, saa længe Gud sparer mig Liv og Helsen,
at fare fort udi dette mit Entreprise, nemlig at forbedre det danske
Sprog“.
Naar det paastaas, at Holberg er „en utenforstaaende, naar talen er
om dansk sprog“, kan der altsaa ikke menes, at Holberg skriver et selv
stændigt norsk Sprog — ti et saadant eksisterede jo ikke som Skrift
sprog — men kun, at hans Danske ikke er rent, og stiltiende skal underforstaas, at det er Norvagismerne, der gør det urent. Dette er kun rigtigt
med megen Modifikation.
At Holbergs Sprog ikke er „rent“ Dansk er rigtigt, naar man anlægger
en senere Tids Synspunkt. Men det „urene“ Element i det er som be
kendt langt fra alene norsk, dets Bestanddele er ogsaa Latin, Fransk og
Tysk. Og om det norske Element, med Gloser og Konstruktioner, er mere
fremtrædende end de andre, særlig de latinske og franske, turde vist
være mer end tvivlsomt. Nogen Statistik over Fremmedelementer i Hol
bergs Danske eksisterer ikke. Der mangler — trods gode Bidrag, f. Eks.
1) D. Arup Seip: Dansk og norsk i Norge i eldre Tid S. 8 ff. — 2) Holberg Aarbog
1921 S. 84.
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af Johs. Brøndum-Nielsenx) og D. Arup Seip — et blot nogenlunde ud
tømmende Arbejde over Holbergs Sprog.
Af Fremmedelementerne i dettes meget krydrede Blanding indtager de
tyske en betydelig og ejendommelig Stilling. De danner et dybtliggende
Lag i Holbergs Bevidsthed. Han fortæller,2) at han, naar han vendte hjem
fra sine lange Rejser, ofte ikke kunde komme paa den danske Glose for
en eller anden Ting; han maatte da hjælpe sig med det første det bedste
Ord, der — ligegyldig fra hvilket Sprog — meldte sig for hans Bevidst
hed. Mærkeligt er det da, at disse Gloser, der aabenbart dukker op fra
de dybeste Lag i hans Bevidsthed aldrig er norske, men — efter de Eks
empler han anfører — altid tyske som beobagte, Pitskaft (Signet), des
sen o. 1. De stammer aabenbart fra hans første Skolegang i den tyske
Skole i Bergen. De tyske Gloser i hans Sprog er da heller ikke faa.8)
Angaaende Norvagismerne i det siger Verner Dahlerup, at „i alle
Holbergs Skrifter bærer hans Sprog et let norsk Præg“,4) en Udtalelse,
der — ikke uden Grund — stadig citeres med Tilfredshed i norske Vær
ker. D. Arup Seip gaar et Skridt videre og fortæller, at Holbergs „Sprog
i det hele bærer et let norsk Præg“.8) Begge Dele er ret overdrevne. Naar
Norvagismeme som i Specialafhandlinger over dette Emne ses samlet paa
eet Sted, kan de tage sig ret anselige ud. I Virkeligheden forekommer de
meget spredt. De er efter Sagens Natur hyppigst i Holbergs ældre Vær
ker og aftager efterhaanden, som han blev hjemmevant Københavner. I
Komedierne, hvor han jo gengiver det københavnske Dagligsprog i for
ædlet Skikkelse, kan man læse de enkelte Komedier igennem uden at
støde paa mere end ganske faa Stykker, ligesom paa jyske Mindelser hos
Blicher. De fleste danske Læsere vil overhovedet ikke lægge Mærke til
dem. Flere af de saakaldte Norvagismer f. Eks. hos Jul. Martensen er
„Er Holbergs Sprog Dansk eller Norsk?“ Berlingske Tid. Aftenavis 27 April og
11 Maj 1943.
2) Orthograph. Anm. S. Skr. IV, 796. Arup Seip mener trods Holbergs egne Ord
og de tyske Gloser, at Fænomenet skyldes H.s norske Oprindelse (Holberg Aarbog
1921 S. 37).
•) Der kan fra Komedierne anføres uden Krav paa Fuldstændighed: Besked =
Forstand (plattysk Bescheidenheit); bestille = stille tilfreds (bestillen); dull platt.
= toll; fornemme = erfare (vernehmen); haselere (haselieren) ; lange Hvile =
lange Weile; Opskrift = Adresse (Aufschrift, holl. Opschrift); hvi saa = wie so;
ganske (= helt) ude af Humeur; alene man maa intet sætte i Værk (= allein, men) ;
studse = prale; ugenegen = uvenlig; uforligelig = uforlignelig (unvergleichlich);
kvæle = pine (quälen); ordholdig — worthaltig; Skruller = Schrullen; lade uskaaren (o: i Fred = ungeschoren); det er altfor nedrig (niedrich) for mig; det gik
temmelig lovlig (löblich) til; Jubilerer = Juveler; syver = sauber (efter Noterne
hos Martensen). — 4) V. Dahlerup: Det danske Sprogs Historie S. 71. — 5) Holberg
Aarbog 1921 S. 39.
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sikkert ogsaa gode danske, som et Eftersyn i den store Danske Ordbog
viser.
Men selv om Fremmedelementerne i Holbergs Sprog, derunder ind
befattet Norvagismeme, var langt flere, end de er, vilde det være urigtigt
af den Grund at stemple Holberg som en „udenforstaaende, naar Talen
er om dansk Sprog“. Vel at mærke, hvis man ikke vil opstille Krav om
sproglig „Renhed“, som var Tiden ganske fremmede. Der eksisterede jo
paa Holbergs Tid ikke noget ensrettet dansk Sprog med Krav om natio
nal Renhed som i vore Dage; Regeringen forsøgte ikke at normalisere;
og Dansk blev først langt senere Undervisningsfag. Sproget „fluctuerede“,
som Holberg klager over, i en ganske anden Grad end senere.1)
Sproget var paa Holbergs Tid, og ikke blot hos Holberg, meget
mere end nu præget af lokale Ejendommeligheder af samme Art som
Holbergs Norvagismer, uden at nogen af den Grund vilde falde paa
at kalde det „udansk“. En saa vidtberejst og højt kultiveret Mand som
Ole Rømer skriver paa sin jysk „trei heller fier Gange“, „Kuld’“ = Kulde
og i Flæng Bogstaver og Bogstave, Penger og Penge.2) Og de københavn
ske Komedietekster fra Grønnegadeteatret har lokale Former som skar =
skader, taft = tabt, sidt = siddet, myrdt = myrdet, allivel, Molille, raa’
= raade, du fordærte (fordærvede) Legen o. s. v. I den ældste Oversæt
telse af Molieres „L’avare“ fra 1724 vrimler det i en ganske anden Grad
end i nogen af Holbergs Komedier med „urigtigt“ og „udansk“ anvendte
Præpositioner, (alene paa de to første Sider findes seks Tilfælde), „for
kert“ Køn og Ordstilling, gamle og dialektale Former og lokale Ud
tryk,3) kulminerede i det rige Forraad af Skældsord som Belschvatting,
9 Dette er jo Ting, der er velkendte. Ogsaa D. Arup Seip anfører dem, men uden
at drage Konsekvenserne. Han vedbliver trods alt at tale om, at Holberg „har ikke
lært dansk ordentlig, saa den dansk han bruker bliver urigtig dansk“, som om der
var et „rigtigt“. Festskr. til Francis Bull 1937, 233.
2) Kirstine Meyer i „Fysisk Tidskrift“ XVI, 5.
*) Fortrydelse for (over); Prøve af en oprigtig Kierlighed; have Tanke om mig;
min Pligt til Eder; Beviiser af min faste Kierlighed (Skuespiltexter fra Komedie
huset i Lille Grønnegade I, 41 ff). — Jeg tvil’ (104); hvem tal* du til (53); hun
gid’(er) (87) ; meen’ du det — Jeg har mist’ (149, 133) ; jeg har maat* (144) ; jeg
har vildt (145) — Jeg har vaaren (været) (S. 145. 147). „Det er jeg“ (169). — Sik
ken Skinder maa det være (det maa være 74) — „Et godt stakkels Kone“ (47) ; „Det
(en ung Pige) er et meget vakkert Folk“ (60) ; „Har I seet et ungt Menneske, hed
der Mariane, som ligger (boer) ikke langt herfra“ (60) — „En Enke, som er talt
med mig om“ (62) — Penge er dyre Vare (8) ; vor Gods (151) ; her ved Steden (81)
— Skillingen hun sidder fast (81) — Her i Nærværelsen (Nærheden 47); i jons
(nylig 137); Kreu-Tid (Kredittid 72), puldse ud (81); gøre en troe (44); snue om
i hver Krog (49); neuse; rappe; jeg skal tilstaae (rette mig efter), hvad han
siger; trækkes om (trættes om); falde mig bie (staa mig bi) o.s.v.
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Rusunge, Gamle Skindt Hund, Snøffel, Hvegeltand o. s. v. Hvad vilde
der ikke kunne gøres ud heraf i Retning af Beviser for, at Oversætterne
var „udenforstaaende i dansk Sprog46.
Det er da hverken heller faldet Holberg eller hans Tid, der levede
midt i dette „Sprog-Chaos“, ind, at det Sprog, Holberg skrev, paa Grund
af slige Smaating, ikke skulde være rigtigt Dansk. Da man om den første
Udgave af „Peder Paars66 sagde, at den indeholdt udanske Ord (bl. a.
Norvagismerne), irriterede det Holberg. Hvad er rent Dansk, spørger
han. „Man kand fast disputere sig ihjel derpaa.66 „Saalænge som voris
Sprog fluctuerer saaledes,66 og vi ingen Norm har, selv i „de beste
Danske Skrifter66, er der ingen sproglig Ensartethed. Skulde de faa lokale
Former gøre hans Sprog udansk og ham selv udenforstaaende?
Men hvad enten Norvagismerne i Holbergs Sprog nu er noget flere
eller noget færre, saa var de ikke noget, som han selv mente at burde
være stolt af og kultivere, saaledes som han vilde have gjort det, hvis
de havde været ham et kært Kendetegn paa hans Nationalitet. Han udrydder efterhaanden af yderste Evne Norvagismer i sine Skrifter. Der
findes flest i hans ældre Skrifter; men allerede i Udgaven af „Peder
Paars66 fra 1720 retter han dem, ligesom i Udgaven af Komedierne fra
1731, og de forsvinder efterhaanden næsten ganske af hans Produktion.
Dette hænger sammen med noget centralt i Holbergs Personlighed som
i hele Tiden, nemlig den før omtalte Uvilje mod al Separatisme indenfor
Staten og Stræben efter Ensartethed og Regelmæssighed. Ogsaa i Sproget
var han en Modstander af alt det, der „fluctuerer66 ; han ynder ikke lokale
Ejendommeligheder, men ønskede en lignende Indretning her hjemme
som Akademiet i Frankrig, der kunde slaa fast, hvorledes „rigtigt66 Dansk
skulde skrives; han vilde have oprettet et „autoriseret66 „Societøt66 af Sag
kyndige, der kunde udarbejde „gode og authentique Lexica og Grammatica66 med nøjagtige Regler for ret Dansk.1) Men en slig Regelmæssighed
eksisterede nu engang ikke.
D. Arup Seip taler med Beklagelse om, at „det kom tider, da særnorske
elementer (i Sproget) blev lyst utlage, og somme strevde for å få gjennemført danske regler fullt ud66.2) En af dem, der bevidst stræbte i den
Retning, var netop Holberg; han udryddede efter Evne af sit Sprog norske
Mindelser. Tyngdepunktet laa for ham som for hans Samtid paa et helt
andet Omraade end det nationale.
*) P. Paars S. 13; Ortograf. Anm. S. Skr. IV, 796. Danm.-Norges Beskr. S. Skr.
V, 296.
2) Dansk og Norsk i eldre Tid S. 19.
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Mere norskpræget end Holbergs Skriftsprog har vel hans Talesprog
været. Det har været det fra de norske Bygdemaal forskellige „Danske“,
der taltes af de dannede Klasser i Byerne med en Del særlige norske Ord
og Ordføjninger, Tonelag og Udtale af Vokalerne; Ting som ikke er
mærkbare i hans skrevne Sprog. At det har forholdt sig saaledes, behøver
vel i og for sig intet Bevis. Men det er rimeligvis Holbergs fra den danske
forskellige Udtale, der har medvirket til, at han i Den store nordiske Krig
paa en Fodtur til Helsingør blev arresteret som svensk Spion.1) D. Arup
Seip har ogsaa søgt at føre Bevis for hans norske Udtale fra Rimene i
Holbergs Værker; han rimer f. Eks. „kysses“ paa Ulysses, stadig „fik“
paa „gik“. Det er imidlertid et farligt og lidet undersøgt Emne.2)
Men for Holbergs Samtid betød slige lokale Ejendommeligheder i Tale
sproget meget mindre end nu. De betød i hvert Fald ikke, at Folk af
den Grund ikke talte Dansk. Talesproget var ogsaa indenfor Kongeriget
stærkere dialektalt præget end senere, selv indenfor de dannede Klasser.
Om Præsten Mathias Hviid, der døde 1759, fortæller Herløv Dalhoff, at
han „holdt stift paa sit platte sjællandske Maal, endog i sine Prædikener“,
og om Præsten Hans Møller, at han „var den jydskeste Jyde, jeg har
kendt“.3) En saa høj litterær Dame som Fru Frederike Brun, født Miinter,
der døde saa sent som 1835, formanede Øhlenschlagers Børn: „Hold Jer
til Stikkelsbærrene, Kissebærrene er inte mo’ne“.4) Madvig talte ligesom
Kr. Zahrtmann med stærkt bornholmsk Tonefald. I Tyskland herskede
der omkring 1800 lige saa ringe sproglig Ensrettethed i Talesproget. Goethe
bevarede endnu i sin høje Alderdom sin Frankfurterdialekt ligesom Schil
ler sin Wiirttembergske. „August, der König von Bayern will ä Glas Was
ser habbe“, hørte Parthey 1827 Goethe raabe ud ad Døren til Sønnen.5)
Paa Holbergs Tid har man næppe rigtig opfattet eller regnet med slige
„lokale“ Ejendommeligheder i Talesproget, saaledes som vor Tid med
sin Grammatik og Fonetik gør det. Naar Holberg — i Modsætning til
moderne trænede Filologer som N. Beckmann og D. Arup Seip — hæv
der, at „Udtalen“ i Dansk er let,6) er det følgelig, fordi han ikke har
haft Øre for eller regnet med de fonetiske Forskelle i alle de Smaating,
der volde vore Tider med deres Stræben efter korrekt Udtale saa store
*) Levned S. 55. — 2) Prof. Johs. Brøndum-Nielsen har venligst gjort opmærksom
paa, at der ingen grundig Undersøgelse eksisterer af Samtidens Rimmaade med Hen*
syntagen til Øjerim, Halvrim o. s. v., hvorved Resultaterne let bliver usikre.
8) Herløv Dalhoff i „Kirkehist. Sami.“ IV R. 2 Bd. S. 117 og 147.
4) Marie Konow: Nogle Barndoms- og Ungdomserindr. 1902 S. 55.
5) Bode: Goethes Lebenskunst 1929 S. 43.
8) Ortograph. Anm. S. Skr. IV 797.
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Vanskeligheder. Det Sprog, der taltes i de dannede Klasser i Norge reg
nedes — paa enkelte provinsielle Ord nær — for rent Dansk. Den dansk
fødte Præst i Norge Jac. Nie. Wilse skriver 1780: „i Kiøbstædeme
(i Norge) og blandt Middelstandspersoner paa Landet tales saa ret og
rent Dansk (nogle faa norske Ord undtagne), at det overgaar det Danske,
som tales i Danmark, endog i Kiøbenhavn“; og „i Christiania tales det
smukkeste Dansk, dog blander sig nogle faa provinsielle Ord iblandt“.1)
I Tiden 1740—60 føres der i København en meget omfattende og ivrig
Debat om Spørgsmaal som Retskrivning og Sprogrensning. I den del
tager ogsaa Nordmænd som C. M. Priebst, Benjamin Dass og H. v. Aphe
len. De er enige med Danskerne i, at man har været for lidt vagtsom over
for fremmed Indflydelse, været for lidt nationalt vaagne i den Henseende.
Men „særskilt norsk Synspunkt i Sprogsagen havde ingen af dem. Norvagismeme i Sproget var endnu næsten altid ubevidste; og selv om Skrivemaaden av = af — fra Gerhard Treschow til Claus Fasting og Claus
Frimann — blev anset for at være et særlig norsk Træk, kan man selv
følgelig ikke i en slig Ubetydelighed se Udtryk for en norsknational
sproglig Tendens“.2)
Heri sker der et Omslag med den nationale norske Bevægelse i Begyn
delsen af 19de Aarhundrede. Man ønskede ligesom politisk ogsaa for
Skriftsprogets Vedkommende at komme bort fra Forbindelsen med Dan
mark. Foreløbig havde man jo imidlertid ikke noget eget norsk Skrift
sprog. Man søgte da at komme bort fra denne Vanskelighed ved at kalde
det i begge Lande herskende danske Skriftsprog for „dansk-norsk“ eller
„norsk-dansk“ eller ligefrem for „norsk“ eller mere ubestemt for „Modersmaalet“ eller for de ældre Tiders Vedkommende for „Fællessproget“.
Men først da Ivar Aasen fra 1840erne viste, at det gammelnorske Sprog
fra før Foreningstiden, levede videre i Bygdemaalene, og da han ud fra
dem søgte at skabe et særligt norsk Sprog, fortrængtes bevidst det danske
Sprog, som ogsaa er Holbergs og Wessels.8)
x) D. Arup Seip: „Maal og minne“ 1916 S. 131. Sign. S. 135 ff.
2) Francis Bull: Fra Holberg til Nordal Brun 1916 S. 77.
3) Naar D. Arup Seip vil hævde, at „Striden om Navnet paa Skriftsproget var en
Strid om Ord“, er det næppe holdbart. Det var faktisk Dansk, der var trængt ind i
Norge, medens der næppe fandt nogen Paavirkning Sted fra Norge til Dansken.
Upraktisk er det i hvert Fald, at Ordet „norsk“ alt for ofte anvendes om helt forskellige
Ting, snart om Bygdemaalene, snart om det danske Fællessprog. Man ved ikke, hvad
der tales om i de enkelte Tilfælde. Naar f. Eks. Arup Seip hævder, at „alle danske
Grammatikere (fra 17—18 Aarh.) godkender Norsken (!) som et særligt Maal“,
gælder det følgelig kun Bygdemaalene. Det er ogsaa deres „norsk“, som Erik Pontoppidan 1749 erklærer for vanskeligt.

Holbergs Skræk for norsk Fjeldnatur.
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Holbergs Skræk for den norske Fjeldnatur. Ved Siden af Sproget havde
det nationale 19de Aarhundrede et andet Kendemærke paa, hvor man na
tionalt hørte hjemme: Samhørigheden med Hjemlandets Natur, en hem
melig Samstemning med den. Men heller ikke dette Symptom paa norsk
Nationalfølelse møder vi hos Holberg. Overfor den vilde Bjergnatur i
Norge som andensteds føler Holberg ligesom hele hans Tid ikke blot
ikke Glæde men Afsky og Gysen. Savoyens nu saa beundrede Bjergland
er for ham „gyseligt at se til og barskt ved sine Bjerge og Klipper“. Men
af Norges Natur giver han næsten ordret samme Karakteristik: „selve
Landet er øde og gyseligt (aspera et horrida)“ hedder det i hans latinske
Geografibog;1) og i Danmark-Norges Beskrivelse: „Hvad sig Norge anbelanger, da er samme Land fast overalt ujevnt, steenigt og af haarde
Klipper og Bierge, item Moradser og Udørkener og store vidtløftige
Fiel de“.2) Det er hele Tidens Syn paa Bjergegnene. Den danske Apo
tekersvend Claus Seidelin, der midt om Sommeren 1726 foretog en Tur
over Alperne fra Bem til Milano, har kun skrækkelige Minder om den:
„det forskreckelige Grimsel-Bierg ... lutter. Ødeørckener og Vildnisser ...
det gyser endnu i mig, hvergang jeg tencker paa denne Reyse, og jeg
undrer mig over, hvorledes vi dengang kunde resolvere os til saaledes at
foretage og fuldende den“.3) Saaledes var ogsaa de gamle Romeres Syn
paa Alperne.*) „Alpernes Gyselighed (foeditas)“ som Livius siger. Na
turen var endnu Menneskene for overmægtig og uberegnelig. Derimod
glæder Holberg sig som de gamle Tiders Mennesker ved flade, frugtbare
Landskaber, hvor man føler sig tryg; saaledes i Norge ved Landskabet
om Voss og især ved de danske Øer; ved Omtalen af dem gribes han af
en Slags Naturlyrik efter hans Maade, mest over Fyen, „den frugtbareste
og herligste Province udi Danmark“, hvis Beskaffenhed foraarsager, at
„alle forlange at boe udi Fyen“, men ogsaa over Falster, „Danmarks
Frugthave“ eller Langeland, som „kand formedelst sin Skiønhed og Frugt
barhed lignes ved Fyen, ja hvad Agerjord er belangende, kand den ogsaa
foretrækkes Fyens Jord“.5) Rousseau havde endnu ikke i en tryggere Tid
lært Menneskene at sværme for den vilde, af Menneskehaand og Kultur
uberørte Natur. En Nordmand fra en senere Tidsalder som P. C. Stenersen
(1723—76) kunde fra Danmark længes og drømme sig tilbage til sin
*) Compendium geographicum 1733 S. 23.
2) Danm.-Norges Beskr. S. Skr. V, 189.
’) „Memoirer og Breve*4 v. Jul. Clausen og Rist XXII S. 100—102.
4) Friedländer: Sittengesch. Roms 9. Aufl. 1919. I, 480, IV, 143 (Naturfølelsens
Udv.).
5) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 187.
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Fødelandet.

Barndoms Norge.1) Holberg gør det aldrig. Denne store Evropafarer satte
aldrig sine Ben i sit Fødeland, da han engang som ganske ung havde
forladt det. Han har end ikke nogensinde ytret noget Ønske om at gen
se det.
Holberg knyttes stærkere til Monarkiets Centrum, København. Men selv
om det havde forholdt sig helt anderledes, end det gjorde, med Holbergs
Stats- og Fædrelandsfølelse, med hans Sprog og Naturfølelse, var der
praktiske Forhold, der altid vilde drage Folk af hans Støbning bort fra
Monarkiets Udkanter til dets Centrum i København og knytte dem stadig
fastere til det.
Norge kunde ikke byde en Mand som Holberg hverken Udviklings
muligheder eller Karriere paa de Omraader, der blev hans Storhed. Det
besad intet af det, der for ham gav Livet dets egentlige Værd. Fødebyen
Bergen, der var Norges største By, var en haardkogt Forretningsby. Den
havde i Holbergs Ungdom end ikke et Trykkeri.2) Norges eneste Tryk
keri var i Christiania, og det var endnu i Aarhundredets Slutning slet og
dyrt.3) „Det grøsser formelig i Holberg“, som Marie Stub Irgens siger,4)
naar han tænker paa, hvorledes Kaarene var i Bergen for Folk af hans
Slags. „Bergen“, skriver Holberg selv, „haver ikke været det Sted, hvor
lærde Folk og Philosophi kunde finde Fornøyelse at fæste deres Sæde,
saasom Staden har havt temmelig Mangel saavel paa Bøger som paa literare Folk“. Han forstaar derfor ikke, at Frederik 3’s politiske Agent, „den
store Voyageur og Philosophus Abelin, der i saa lang Tid havde opholdt
sig i Italien“, men paa en eller anden Maade var strandet i Bergen, „kunde
persvadere sig til at bortdrive sin Alderdom i Bergen“; han levede der i
Holbergs Barndom, men var „kun lidet agtet“, ligesom den betydelige
Historiker Torfæus, der levede et Par Mil fra Bergen „var udi Bergen
fast ubekiendt“.5) Holberg selv har ikke kunnet „persvadere sig“ til at
bortdrive sit Liv hverken i Bergen eller noget andet Sted i Norge.
1) Francis Bull: Fra Holberg til Nordal Brun S. 74. Cl. Ursin Schiønning finder
1754 Anledning til at protestere imod, at Norge skal være saa ufrugtbart, som mange
Forfattere mene, bl. a. „vor lærde og udødelige Holberg“. Sst. S. 161.
2) Bergen fik sit første Trykkeri 1721 ved en dansk Bogtrykker, Peder Povlsen
Nørvig, der var Bogtrykker her til 1740. 1664 havde Christiania sin første Bogtrykker,
Mikkel Thomsen. Men det tyder ikke paa noget højt Stade af Bogtrykkeriet i Chri
stiania, at Boghandleren Fr. Brun dér i Byen 1711 og 1734 lod de Bøger, han be
kostede, trykke i København. (C. Nyrop: Den danske Boghandels Historie I, 231).
’) Den danskfødte Jac. Nie. Wilse (t 1801) siger, at det kun var „af en Slags
norsk Patriotisme“, at han lod sine Bøger trykke i Norge; han kunde faa dem bedre
og billigere trykt i København. Dansk biogr. Lex. XVIII, 613.
4) Holberg i Bergens Beskrivelse. 1910 S. 96.
5) Bergens Beskr. S. Skr. IX, 380.

Kun København yder ham Udviklingsmuligheder.
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De Betingelser for Udvikling og Beskæftigelse, som Holberg søgte,
fandtes kun eet Sted i Monarkiet, nemlig i København. Den var Rigernes
Hovedstad, her var Centraladministrationen og Universitetet, her boede
de mægtige Mænd, der raadede for Statens Embeder og Penge, her var
der store Biblioteker, her fandtes der nok af konkurrerende Boghandlere
og Bogtrykkere, og her var der i den nye Borgerstand et stort og velstaaende Publikum til at aftage Bøgerne — alt sammen godt, hvis den
rette Mand meldte sig. Og det var netop Ludvig Holberg. Den unge højtbegavede Mand blev da ogsaa, som senere skal fortælles, fra første Færd
vel modtaget af Rigets mægtige, fik Fribolig, Reisestipendium og et vel
lønnet Embede, der gav ham rigelig Fritid til at dyrke sine skiftende In
teresser. Hans Værker blev vel modtaget af Publikum; det nylig oprettede
Komediehus gav ham Lejlighed til at skrive og prøve sine Komedier, hans
Genis ypperste Blomst. Han blev rig, berømt og feteret. Som saa mange
andre Nordmænd knyttedes han stadig fastere til Danmark og blev som
saa mange andre Indflyttere en god Københavner, der forsvarede sin
Bys Interesser og i Grunden syntes, at den var den bedste By i Ver
den.
En af den danskfjendtlige Nicolai Wergelands Beskyldninger mod Dan
mark er netop, at dets Hovedstad ved de gode Betingelser, den byder, be
røver Norge saa mange af dets bedste Sønner. Nogle af dem forsvinder i
Danmark, „andre nedsætter sig i Danmark og forglemme ganske deres
Fædreland. Det værste er, at de Dueligste og Klygtigste vandre ud af
Landet (o: Norge), og da som oftest ere tabte for deres Moderland. Dem
tiltrækker Danmarks tillokkende Muser, — og det er saare naturligt, at
de helst ville fæste deres Bopæl i en glimrende Hovedstad, som tilbyder
Hjælpemidler og Apparater i alle Konster og Videnskaber, og hvor alt
saa Enhver, der har alvorlig Lyst til at blive til noget i sit Fag som Konstner eller Videnskabsmand, kan naa sit Maal“,1)
Saaledes gik det netop Holberg. Hvor langt han som gammel Mand og
bosiddende Borger i København var kommen fra sit Fødeland, og hvor
ringe Betydning han da tillægger Afstamning og Blodets Baand, har han
skildret i en af sine Epistler (No 119). Han kommer ind paa Spørgsmaalet om Betydningen af fælles Afstamning, fordi man havde bebrejdet
ham, at han viste sine Slægtninge i Norge saa liden Interesse, da han var
bleven en rig Mand. Overfor denne Beskyldning nægter han ganske kate
gorisk, at den fælles Afstamning skulde have nogen Betydning, og det
*) „Mnemosyne“. „Histor. philosoph. Samlinger“, udg. af „Selskabet for Norges
Vel“. Chria. 1811. I, 83—84. Smig. S. 93.
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Afstamning betyder ikke meget.

baade naar det gælder Landsmænd og Slægtninge;1) dog undtager han
herfra Forholdet mellem Forældre og Børn, som gensidig bør støtte hin
anden.
Den fælles Afstamning betyder jo, som han lidt kynisk siger, ikke
andet end det „at være fabriquerede udi samme Værksted“ og „at være
kommen af samme Canale“. Hvis Landsmænd og Slægtninge ikke kan
paaberaabe sig andet end „Forvandskab udi Blodet“, har de ikke Krav
paa nogen særlig Kærlighed. Forud for dem gaar i hvert Fald „de, som
ere mine Velgiørere“. Og om „den speciale Kiærlighed til Fædrenelandet“
siger han ligefrem, at den bliver „forvandlet til en Last“, hvis den ytrer
sig som Selvgodhed og Fjendskab mod andre Folk, og hvis den „giør
Skaar udi den almindelige Kiærligheds Pligt mod alle Mennesker“. Frem
for til dem, der kun havde Blodets Baand at paaberaabe sig, knyttede
Holberg sig til den Del af Monarkiet, der gav ham gode Livsvilkaar og
gode Betingelser for Udfoldelsen af hans Geni. Det gjorde København.
Det var da ogsaa Monarkiets Centrum han indsatte til sin Arving, hverken
Fødelandet eller Slægtningene.
S. Birket Smith har sammenlignet Holbergs Forhold til Norge og Dan
mark med Rousseaus Forhold til Schweiz og Frankrig. Rousseau er i meget
præget af sit Fødeland Schweiz’ Natur og Forhold. Men han opsluges
af Frankrig. Og ingen vil i hvert Fald falde paa at regne hans Værker
til den schweiziske Litteratur.2)
x) I sit Testamente skriver Holberg: „Om min afdøde Broder eller Søster skulle
have efterladt sig giftefærdige Døtre, er mig uvitterligt“ (Hofman: Fundationer 1755
I, 246).
*) Grevens og Friherrens Komedie. 2 Udg. 1874 S. 10 Anm.

TEOLOGEN LUDVIG HOLBERG

Efter i sin Huslærertid i Voss at have forberedt sig til Filosofikum og
teologisk Embedseksamen tog Holberg til København, rimeligvis tidlig
paa Foraaret 1703. Her læste han saa videre og hørte Forelæsninger Vin
teren igennem for i Foraaret 1704 at underkaste sig begge Eksaminer.
Hans to Brødre opholdt sig samtidig som teologiske Studenter i Køben
havn, og han har vel boet sammen med dem.
Paa Grund af den store Betydning som det teologiske Studium — trods
alle Anfægtelser og alle Tvivl — i mange af dets Former fik i hele Hol
bergs Liv, baade i Kirkehistorie og Trosspørgsmaal, er det kun rimeligt
at dvæle lidt ved Holbergs Forhold til det teologiske Studium.
Der eksisterede paa Holbergs Tid ikke nogen anden Embedseksamen
end den teologiske ved Universitetet. Først 1736 oprettedes der en juri
disk og mod Aarhundredets Slutning en medicinsk Embedseksamen. Men
som Dannelsesmiddel var det teologiske Studium, som det dreves, ingen
lunde ringe. Stoffet ligger ganske vist vor Tid ret fjæmt. Men det gav de
Studerende en ikke ringe Færdighed i ud fra det givne vigtige Grundlag
at tænke og drage fornuftmæssige Slutninger. Og for at sikre de vordende
Teologer en vis Almendannelse ud over den teologiske Fagkundskab havde
Griffenfeld 1675 indført en Forprøve i en Mængde forskellige Fag. Denne
Forprøve kaldtes Examen philosophicum, men var ganske forskellig fra
den nuværende. Til den krævedes der Kundskab i de gamle Sprog, først og
fremmest det internationale videnskabelige Sprog, Latinen, men ogsaa i
Bibelens to Sprog, Hebraisk og Græsk; dernæst eksamineredes der i den
aristoteliske Filosofis Hovedfag: Logik, Fysik, Metafysik og Etik, og ende
lig i Geografi og Astronomi. Fordringerne i de mange Fag var ikke store,
men de gav dog et vist Dannelsesgrundlag.
Til den teologiske Eksamen var Fagene kun faa. Teologien studeredes
endnu ikke historisk, men kun systematisk. Der forelæstes endnu ikke
over Kirkens Historie; dette Fag, hvori Holberg senere skrev et stort
Værk, lærte han først at kende i England. Og endnu mindre læstes der
over Dogmernes historiske Udvikling, det første Værk i dette Fag her
Den unge Ludvig Holberg
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hjemme var Münters „Haandbog i den ældste kristelige Kirkes Dogme*
historie“, der kom saa sent som 1801—04. Faget drevés som sagt rent
systematisk. Kandidaterne skulde kunne gøre Rede for den lutherske Orto*
doksis Meninger om alle religiøse Spørgsmaal og kunne begrunde dem
med Citater af Bibelen; til dennes Tekster krævedes der et meget nøje
Kendskab.1) Vigtigt var det at kunne hævde den rene lutherske Lære over
for alle Slags kætterske Anskuelser. Derfor dreves den saa kaldte „pole
miske Teologi“ særlig ivrigt.2) Mest gjaldt den Katolikerne, som netop
i Holbergs Studieaar udfoldede en livlig og hemmelig Virksomhed her
hjemme og gjorde flere Proselyter blandt de Studerende. Fra Konsisto
riums Protokoller hører vi 1706 om en stor Politisag mod et Par teolo
giske Studenter, hvoraf den ene var Holbergs Klassekammerat J. D. Ramus,
der gennem en Kammerat havde faaet Interesse for den katolske Religion
og stod i Begreb med at rejse til Jesuiter-Kollegiet i Strassburg. Katolikeme ansaas stadig for saa farlige og skadelige Mennesker, at de ikke
kunde taales i Landet, ligesom det af al Magt maatte hindres, at Danske
gik over til Katolicismen; de to unge Mennesker blev arresteret paa Vejen
til deres Skib af Politimesteren Ole Rømer og slap kun, efter lange For
hør i Konsistorium, fri efter at have erklæret, at de aldrig vilde forlade
Landet og gaa over til Katolicismen, som de erkendte for „vederstyggelig
Kiætteri, Afguderi og Vildfarelse“. Ramus gik alligevel over og var en
af de ikke faa danske Konvertiter, der opnaaede høje Biblioteksstillinger
i Udlandet.3)
*) Ifølge Forordningen 7. Nov. 1629 var Eksamensfagene Lectio biblica og Loci com
munes sanæ doctrinæ et confessionis. Ifølge Forordningen 1. Aug. 1707 skulde Kan
didaten eksamineres „in articulis fidei fundamentalibus et lectione biblica“ (Matzen:
Univ. Hist. II, 173—74).
2) Den Vigtighed, som man tillagde dette Fag, den polemiske Teologi, kommer
f. Eks. til Orde i en latinsk Tale, som Frederik Nannestad holdt ved Kommunitetets
nye Indvielse 1732. Den bar Titlen „de propugnaculo Zionis recte tuendo“ (om at
forsvare Zions Befæstning ret); han gaar her ud fra Salme 48, 14: „Sætter Eders
Hjerte til Zions Mure“, og hævder, at „den Hellig Aand ved Zions Befæstning vel
haver forstaaet Academiernes (Universiteternes) Collegia academica, sa a danne som
ved dette Kongelige Communitet i Synderlighed befindes, hvor Theologia polemica
fornemmelig handles, og ved daglig Øvelse den studerende Ungdom vænnes til ret
skaffent at stride Herrens Strid for Zions eller Kirkens Fred i indvortes at conservere
og rettelig at forsvare, ligesom unge Stridsmænd i Fæstninger daglig exerceres i at
handle Vaaben og Værge, paa det de med Succes Fædrelandets Fred mod udvortes
Fjender kunne forsvare“. (Wielands lærde Tidende 1732 No. 2. Rahbek: Om L. H.
som Lystspildigter IH, 191).
’) Werlauff i Histor. Tidsskr. 1855 S. 387. J. D. Ramus blev Bibliotekar hos Ærke
bispen af Køln; Borman hos Abbé Bignon i Paris; Georg Heinrich, der havde været
Respondens ved J. D. Ramus’ Disputats „De ara Dei primogeniti“, blev pavelig
Bibliotekar og døde i Rom.

Karakterlisten til Examen philosophicum den Dag, da Holberg var oppe, d. 10 Marts 1704. Hans Navn er næst nederst paa
Listen. Protocollum examinis Philosophici 1703—15. Rigsarkivet Fotografi. I tre af Fagene (Logik, Geometri og Astronomi
(Sphærica) har han ingen Karakter, o: han har ikke opgivet disse Fag. I tre andre Fag er Karaktererne ret lave, nemlig
Geografi: non male; Hebraisk: hæsitanter; Metafysik: mediocriter. Fire Fag er gode; Autores latini, Grammatics Græca og
Fysik: bene; Ethica: bene m. Hovedkarakteren er „Illum (recipimus) haud illaudabilis“. De ikke helt faste Karakter
betegnelser var: 0, tenuis, (meget tyndt), mediocriter („maadeligt“), hæsitanter (usikkert),tolerabile (benem.),bene,optime.
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Et godt Begreb om Arten af det teologiske Studium faar vi af Eksami
nationsprotokol lerne, der indeholder alle Spørgsmaal og Svar ved Eks
amen. De er først bevaret fra Aaret 1726; men Eksaminationen, der nogle
Aar senere forandredes, har da været ganske den samme, som da Holberg
blev Kandidat. Eksamen var kun mundtlig, og Eksaminanderne fik 40—50
Spørgsmaal i to Eksaminationer, Formiddag og Eftermiddag af to Profes
sorer. Eksaminationen foregik følgelig paa Latin. Som Prøve paa, hvad
der lærtes under det teologiske Studium, kan anføres en Del af Spørgsmaalene til en Islænder, Bjørn Magnussen, der var oppe d. 13. Febr. 1726
og fik haud. Han eksamineredes af Holbergs gamle Rektor fra Bergen, nu
Professor theol., Søren Lintrup og Dr. Hans Bartholin, Universitetets mest
ortodokse Lærer. Morsommere havde det jo været, om det havde været
Holbergs Eksamensspørgsmaal 22 Aar tidligere, som vi havde haft be
varet. Der stilles Kandidaten nogle Spørgsmaal i den bibelske Historie,
f.Eks.
Sp. Hvor omtales Simon Magus?
Sp. Hvad ved De om ham?
Sp. Naar blev Saulus første Gang
kaldet Paulus?

Sv. Acta 8.
Sv. Han svarede noget.
Sv. Acta II, 9.

Men de fleste Spørgsmaal skal dog vise Kandidatens Kendskab til alle
Punkter i den lutherske Lære og Begrundelsen af dem, f.Eks.

Sp. Kan Kirken bestemme, at et
apokryft Skrift skal være ka
nonisk.
Sp. Hvad er Kendetegnene paa et
kanonisk Skrift.
Sp. Er Gud Ophav til Synden.
Sp. Havde man i det Gamle Testa
mente nogen Forhaabning om
et evigt Liv?
Sp. Kan det evige Liv ogsaa er
kendes ud fra Fornuften alene?
Sp. Vis det.

Sv. Nej.

Sv. Han opregner dem.

Sv. Nej. Bevis Exod. 20.
Sv. Ja, man havde Troen derpaa.
Ebr. II. Joh. 8.
Sv. Ja.
Sv. Intet Svar.

Eller Spørgsmaal ud fra den skolastiske Teologis System tilpasset til
den lutherske Teologi.

Side af Eksamensprotokollen til Theologisk Eksamen 1726. Rigsarkivet. Fotografi. Der staar: „Samme Dag i de Eftermiddagstimer, i
hvilke det plejer at finde Sted, blev af den Berømmelige, Højærværdige og Højfornemme Dr. Søren Lintrup, Kgl. Professor i den Høj
hellige Theologi og Hans Hellige Kgl. Majestæts Konfessionarius eksamineret det samme Syvtal af Kandidater (som om Formiddagen
hos Dr. Hans Bartholin)“. Spørgsmaal: 1) Hvad er Kætteri? Svar: En haardnakket Vildfarelse i Troens fundamentale Artikler. 2)
Spørgsmaal: Men nu Tyrker og Jøder (er de Kættere)? Svar: Nej, ti de staar udenfor Kirken o. s. v.

Teologen Ludvig Holberg.

80

Sp. Hvorledes skelner man mellem
de guddommelige Attributer?
Sp. Hvorpaa beror Forskellen?

Sp. Hvorledes altsaa?

Sv. De er dels virksomme, dels hvi
lende (sunt operantia et quiescentia).
Sv. Ikke i Virkeligheden men i Be
grebernes Verden (non realiter,
sed essentialiter).
Sv. Kun i vor Opfattelsesmaade.
(nostro concipiendi modo).1)

Holberg gik op til Filosofikum d. 10. Marts 1704 og fik en, endda vel
ringe, anden Karakter. Godt klarede han sig kun i fire Fag: Latin, Græsk,
Fysik og Etik; ringe i Hebraisk, Metafysik og Geografi. Endnu værre gik
det i Logik, Geometri og Astronomi, i disse Fag er ingen Karakterer op
ført; hvilket vil sige, at Holberg ikke har opgivet dem. Mærkeligt er det,
at han staar sig saa slet i de to Fag, hvori han senere — og sikkert uden
yderligere Forberedelse — blev Professor: Metafysik og Logik. Den For
agt han da udøser over disse Fag, har sikkert ikke blot den saglige Grund,
at de var umoderne, men ogsaa den, at han intet forstod af dem. Geo
grafien, hvori han ogsaa klarede sig slet, blev senere et af hans Yndlingsfag, og som Professor i Historie og Geografi skrev han en lille god geo
grafisk Lærebog (1733).
Allerede en Maaned efter Filosofikum gik han op til teologisk Eksamen,
„fremstillede sig for Teologernes hellige Domstol“ (Sacro Theologorum
tribunali), som han skriver,2) og her klarede han sig godt. Han fik Laud,
hvad ikke Halvdelen af Kandidaterne opnaaede;3) hans Broder Frederik,
der var gaaet op 4 Maaneder før, fik Non. Naar det gik Holberg saa godt
til teologisk Eksamen, skyldtes det vel i første Linje hans Anlæg for og
Lyst til spidsfindig Dialektik, men sikkert i ikke ringe Grad Træningen i
Skolen hos Lintrup i at tale Latin og i at diskutere netop saadanne teo
logiske Spørgsmaal, som var Hovedsagen ved den teologiske Eksamen.
Man har ofte ud fra senere spottende Udtalelser af Holberg om spids
findige teologiske Emner og Diskussioner ment, at han lige fra Ungdom
men af har staaet skeptisk og „frigjort“ overfor Teologien. Intet er urig
tigere. Der har her som paa andre Punkter fundet en langsom Udvikling
Sted. Holberg var stolt af sin teologiske Eksamen. Endnu 1729 efter alle
sine Rejser gør han i sin „Danmarks og Norges Beskrivelse“8) nøjagtig og
9 Teologisk Eksamensprotokol 1726—36. Rigsarkivet.
*) Ep. ad virum perill. S. Skr. V, 12. I W. Horns Overs. S. 22 udvisket.
•) Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 308.
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med Ærbødighed Rede for Eksaminationsmaaden til den teologiske Eks
amen: „Der examinere tvende Professores Theologiæ, en om Formiddagen
og en anden om Eftermiddagen. Der sidder tillige med Examinatore og
saa en Notarius, som er Provsten paa Communitetet, som antegner, hvilke
Spørgsmaal der blive givne og hvorledes der bliver svaret. Dette Examen
har altid været udi stor Anseelse og saa strengt og vigtigt som paa noget
Academie (Universitet)“. Han er paa sin Hollandsrejse forarget over, at
man i Amsterdam ikke tager tilbørlig Hensyn til hans fine Eksamen; „ti
i alle de Huse, hvor jeg blev introduceret ved mine Landsmænds Hjælp,
maa du ikke tro, at der blev anvist mig en Hædersplads, som jeg dog
med Rette kunde have gjort Krav paa i min Egenskab af teologisk Kan
didat med Laud; ja undertiden, naar Skippere og begede Styrmænd sad
ned, maatte jeg selv staa op og høre paa Formaninger og Leveregler, hvor
med amsterdamske Købmænd plagede mig, som om jeg var en Dreng“;
han kunde let have svaret dem, men selv en Salmasius og en Grotius reg
nes i dette materialistiske Land ikke lige med en Skipper.1) Paa sin Rejse
til England har han sit Eksamensbevis med og holder det ingenlunde
skjult for Studenterne der ovre; „de troede, at jeg var Præst eller i det
mindste Kapellan, idet de blev ført bag Lyset af disse Ord i mit Vidnes
byrd fra den teologiske Eksamen: naar han blot ikke gør noget, der er
den gejstlige Stand (ordo sacer) uværdigt“; de begyndte altid deres Lov
taler om Holberg med Ordene: denne Herre er ordineret som Præst;2) en
Vildfarelse som Holberg mærkelig nok aldrig fandt sig foranlediget til
at rive dem ud af.
Paa sine Rejser brillerer han med sine Færdigheder fra den teologiske
Eksamen. I Oxford beundres han for sin Øvelse i at tale Latin og især
for sin Dygtighed i at disputere; han kan, synes Englænderne, „slagfær
digt afparere og besvare et hvilket som helst Angreb“. De praktiske* Eng
lændere driver nemlig det teologiske Studium væsentlig fra den historiske
og filosofiske Side. Derimod er de ikke øvede i at tale Latin, kun Biblio
tekaren Dr. Smalridge undtagen; og endnu ringere staar det med deres
Evne til at disputere; naar „en fremmed“ (som den berømte Dialektiker
Ludvig Holberg) „indfinder sig ved deres Disputatser, gaar de helt i
Staa“.
Særlig Anvendelse for sin polemiske Teologi finder han i Paris 1714—
15. Her træffer han Modstandere, der var ganske anderledes interessante
at disputere med end de engelske Studenter. De er for det første langt
mere øvede, og dernæst drejer Striden med dem sig om noget saa vigtigt
i) Levned S. 24. — 2) Sst. S. 38.
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som den lutherske Kirkes Hovedlærdomme mod Katolicismen; og hvad
en dansk Teolog maaske end hjemme kunde have af Tvivl om et og andet
i Luthers Lære, naar han stod overfor Katolikker, var han den rettroende
Læres Vaabendrager til det yderste; det er som naar nu om Dage ens
Fædreland angribes i Udlandet. Af saadanne øvede Dialektikere traf Hol
berg i Paris danske Konvertiter som den berømte Anatom Jacob Winsløw
og Borman, der var Bibliotekar hos Abbé Bignon. De førte ham atter
sammen med lærde og stridslystne Katoliker, „saa at — siger Holberg —
en meget stor Del af min Tid gik med at disputere“. Højdepunktet af saa
danne interessante dialektiske Turneringer var dog dem, som Holberg
overværede i St. Sulpicekirken, hvor Førstepræsten Père Casset udfor
drede hvem der vilde melde sig til Diskussionen om Punkter af den ka
tolske Kirkes Lære. Holberg gaar til dem med samme Optagethed som til
en Tyrefægtning og kan tilsidst ikke dy sig for at gribe aktivt ind. Men
herom skal der fortælles udførligere under Holbergs Pariserophold. Hvor
meget disse Kampe mod Katolikerne har optaget Holberg ses dels af den
store Plads, de indtager i Levnedsbrevenes Beretning om Pariseropholdet.
Dels af at han endnu som gammel Mand kan flamme op ved at tænke paa,
hvor elendige Père Cassets Argumenter egentlig var.1)
Da Holberg efter 10 Aars Forløb atter i 1725 besøgte Paris — denneGang som Professor ved Universitetet — var han for fornem til at dispu
tere med hvem som helst. Men „den polemiske Teologi“ sidder ham sta
dig i Blodet. Trods al Fornemhed giver han dog ogsaa denne Gang et
Referat paa seks Sider af en Diskussion eller rettere et Foredrag, som
han i et Selskab har holdt mod en stridslysten Gæst til Forsvar for
Protestantismen.2) Han føler en Fægters Stolthed og Glæde ved sin fine
Teknik og Metode overfor den elendige Modstander og over saa trium
ferende han kan drage bort efter at have gjort det fuldstændig af med
ham; „da jeg mærkede — skriver han — at Fingrene kløede paa min
Modstander (efter at komme i Diskussion), angreb jeg ham med en ny
og uvant Kampmaade“; han forstaar at spænde Selskabets Forventning
ved at fremsætte uventede Paradokser; „da saaledes alle de, som var til
stede, studsede og var begærlige efter at høre, hvor en i den Grad para
doks Tale vilde føre hen, begyndte jeg saaledes“ ... Hvorpaa vi paa flere
Sider faar Holbergs sejrrige Argumenter refereret. Da han „er sikker paa
at triumfere“ og „da min Modstander tilsidst intet kunde svare, men kun
kløede sig i Nakken“, kan han rolig gaa bort fra Selskabet med en Sejrs
fanfare. Holberg vedblev egentlig til sin Død i sine Værker med at føre
9 Ep. 137. — 2) Levned S. 150.
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Diskussioner med Oldkirkens Kættere, Bayle og de engelske Fritænkere.
Det var ikke uden Grund, at han forstod Erasmus Montanus saa vel. Men
i Komedien har han forstaaet at hæve sig beskuende og ironisk over
sig selv og dens Helt.
Ved Siden af Interessen for Teologi har Holberg i disse tidlige Ungdomsaar endnu en væsentlig Interesse: praktisk Sprogfærdighed. Denne
bunder endnu ikke i Lyst til at lære fremmede Litteraturer at kende.
Hans litterære Interesse er paa dette Tidspunkt overhovedet ikke vaagnet. „Jeg havde — skriver han 12 Aar senere — i den Grad Afsmag for
Poesi, at jeg gabede ved Foredraget af selv det fineste Digt. Jeg havde
vistnok dyrket den latinske Poesi, men som et nødvendigt Onde; jeg
havde læst Digterne, ikke for at hente Nydelse ved Læsningen, men for
at gøre Fremskridt i det latinske Sprog“.1) Han bryder sig foreløbig
kun om at kunne tale Sprogene og eventuelt tjene Penge som Sprog
lærer. Han erhverver sig „et overfladisk Kundskab“ til 3—4 moderne
Sprog foruden de tre klassiske Sprog: Latin, Græsk og Hebraisk. Hob
landsk har han rimeligvis lært at forstaa hos hollandske Familier hjemme
i Bergen, som Geelmuydens. Ogsaa til Engelsk har han vel haft noget
Kendskab hjemmefra; han underviser i hvert Fald 1706 sit Næstsøskendebarn Pastor Stoud i Begyndelsesgrundene som Betaling for Ophold i hans
Hjem i Christianssand. Og den Vinter, han læser til teologisk Eksamen i
København, benytter han ogsaa til at tage Undervisning i Fransk og
Italiensk. Fransk har han rimeligvis læst med Præsten ved den fransk
reformerte Kirke i København, Jean la Placette (1639—1718), en land
flygtig Huguenot; han omtaler ham oftere i sine Skrifter med en Ag
telse, der ikke er almindelig hos Holberg.2) Et Bindeled mellem dem
kunde ogsaa være de lærde Angreb, som den landflygtige Huguenot i
sine Skrifter rettede mod den katolske Kirke og som Holberg omtaler
med Tilfredshed; særlig gælder dette Placettes Angreb paa den Paastand
af Bossuet, hvormed Winsløw i Paris søgte at omvende Holberg, at der
kræves en øverste Autoritet til at fortolke Bibelen.
*) Levned S. 114. — 2) Hans „Navn er udi stor Anseelse hos alle lærde Folk“
(„Danm. og Norges Beskr.“ S. Skr. V, 274). — „Ingen haver saadant (Angrebet paa
Bossuet) kraftigere udført end Mr. Placette, som her i Kiøbenhavn haver været Pa
stor til den Reformerte Franske Kirke. Samme berømmelige Mand har blandt mange
lærde og skarpsindige Theologiske Skrifter publiceret et .. mod Bossuet.“ (Ep. 138.
Sign. Ep. 137, 30 og 40. Vist andenhaands er H.s Angreb paa Skepticismen og Bayle.
Se Noterne i Chr. Bruuns Udg. af Epistlerne). H. kan ogsaa have kendt Placette
efter sin Hjemkomst fra England.
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Holbergs Kendskab til Hollandsk har maaske ikke været særlig stort,
men man kan næppe bedømme det efter de hollandske Replikker i Ko
medierne, særlig Henriks i „Det lykkelige Skibbrud“ (IV, 4.) ; de er efter
den hollandske Holbergforsker Logeman en Blanding af Hollandsk,
Flamsk, Tysk og Dansk, men det er jo ogsaa kun Henrik der giver Rollen
som Hollandsk Matros.1) Om hans Franske sagde en fransk Pige, da han
1714 kom til Paris: Il parle français comme un cheval allemand. Allige
vel optraadte han med stor Suffisance som Lærer i Fransk baade i Christianssand og i Oxford. I Christianssand er han saa dristig at optræde i
en „fransk“ Væddestrid med en hollandsk Konkurrent; den ene taler
„norsk-fransk“, den anden „hollandsk-fransk“; og „det franske Sprog
er vist aldrig bleven saa skrækkelig skamskændet“. I Oxford „opdager
nogle af de mere skarpsindige Elever min Middelmaadighed, men de
dækkede høfligt over det“.2)
Efter hans Rejser blev hans Øvelse i Fransk følgelig ikke ringe. I sine
sidste Aar affatter han selv nogle Smaaskrifter paa Fransk og afskediger
en fransk Korrektør, fordi han efter Holbergs Mening er for pedantisk;
„thi en Frantzos, saa snart han ved, at Skriftet er forfattet af en Frem
med, bilder han sig ind at finde Feil udi hver Linie“.3)

STORHEDSDRØMME

I Efteraaret 1703 forlod Holberg sit Fødeland for kun at gense det
nogle Maaneder to Gange i de følgende Aar. Han var da 18 Aar gam
mel. Det kan da være rimeligt ved dette Vendepunkt, før han tog ud
paa sine Rejser og før han fæstede endeligt Bo i København, at klare
sig hans Fysiognomi paa dette Tidspunkt, selv om et og andet af det
følgende foregribes.
Han var legemlig lidet udviklet, lille af Vækst og sart. Hans Pas i
Holland lød, da han var 19 Aar, til hans Ærgrelse paa „le garçon
Louis d’Holberg“. Han blev paa sin Rejse til Aachen af sine Medrejsende
taget for en bortløben Skoledreng; i Amsterdam maatte han som en saadan af bekendte døje Formaningstaler for sin ubesindige Rejse og ofte
staa op, mens begge Skippere sad ned. Trods sin spinkle Fysik (han
faar let Feber med Afmagring og Mathed) er hans Humør imidlertid
ukueligt. Overrejsen til Holland foregaar „under Spøg og stadige Latterx) Logeman i „Danske Studier“ 1924, 36—39. Onze Eeuw 1924,1. Saskia Ferwerda :
Holberg en Hofland 1939 S. 55—56. — 2) Levned S. 36. — ’) Ep. 447.
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salver“. Han kan nøjes med næsten intet og gaa lange Veje til Fods.
Da han paa sine Ben og uden Penge kommer tilbage til Amsterdam fra
en Afstikker til Aachen „hersker der i hans Sind den største Ro (summa
erat animi tranquillitas)“. Han er meget selvfølende (ikke mindst efter
laud’et til teologisk Eksamen) og ligesom i Drengeaarene hidsig og op
farende. En hollandsk Præst, der optræder som Ordfører for de Rejsende,
der tager ham for en forløben Skoledreng, bégynder en Formaningstale
med et: „Hoer gy wel mancke! quando deseruisti studia tua“ (hør nu
lille Mand, naar løb du af Skole), men ligesom da Læreren i Skolen be
rører ham med Ferien, „kommer jeg straks i Fyr og Flamme og angri
ber ham med hele Legioner af latinske Sætninger“, saa at „Præsten straks
opgav sin Myndighed og Pavemine, rejste sig fra Stolen og sagde: „Die
Heer ist en theologant! ick gratulere myn heer“. I Forbindelse med Selv
følelsen staar en stædig Fastholden ved, hvad han en Gang har besluttet;
„hvad jeg en Gang har sat mig i Hovedet, det staar, som man siger, fast
med Firtommers Søm“.1) Alt sammen Egenskaber, der er gode at komme
frem i Verden paa.
Aandelig set er han ikke ude over sin Alder. Han interesserer sig,
som sagt, for sit Fagstudium, Teologien, og for at kunne tale fremmede
Sprog. Derimod er endnu intet af de Omraader, hvorpaa han senere skal
udmærke sig, dukket frem i hans Interessesfære, hverken Historie, Natur
ret eller Poesi. Det skulde vare ikke faa Aar, inden han blev sat ind
paa dem gennem Vejledere i København og gennem Bekendtskab med
den franske Litteratur. Men selv om han endnu ikke havde fundet de
Omraader, hvorpaa han fik Betydning, drev hans Selvfølelse og Ærger
righed — for ham som for H. C. Andersen den stærkeste Drift — vel og
saa Følelsen af endnu skjulte Evner, ham til at søge Veje ud over det
almindelige. Foreløbig var det kun ubestemte Drømme om noget uhyre
stort, saaledes som den tidlige Ungdom ofte drømmer dem. Vi skal høre,
hvorledes han søger at realisere dem.
Det almindelige Maal for en ung teologisk Kandidat var gennem Ka
pellanstilling at avancere til Præst og kunne gifte sig. Den Vej valgte
Holbergs Brødre. Men den var ikke let; der var Overproduktion af teo
logiske Kandidater, og der kunde gaa mange Aar, før man kom i Em
bede.2) Holbergs gode Kammerat fra Englandsrejsen, Chr. Brix, gik
19 Aar, inden han blev Kapellan, Præst blev han aldrig.
1) Tamquam clavo, ut ajunt, trabali fixum est. Ep. ad virum perill. S. Skr. V, 12.
— 2) 1707 skal 600 Kandidater have ventet paa Befordring (O. A. Øverland: Illu
streret Norges Historie. Folkeudg. 8, S. 76, 1894).
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Ludvig Holberg havde imidlertid gode Forbindelser. Da han i Efteraaret 1704 kom hjem til Bergen med sit laud og en tom Pung, fik Fa
milien ham anbragt som Huslærer hos den 49-aarige Vicebisp, senere
Biskop i Bergen, Niels Smed, Onklen Peder Lems gode Ven og Nabo
paa Domkirkepladsen; han havde ogsaa som Lektor ved Kathedralskolen
været Holbergs Lærer. Nu boede han efter den store Brand paa sit Præbende, den smukke Fane Præstegaard udenfor Bergen, hvor ogsaa Lud
vig Holbergs Morfader havde været Præst. Han var en rig og bjærgsom,
men tillige hjærtensgod Mand.1) I sin Ungdom havde han som en rig
Faders Søn kunnet rejse flere Aar i Tyskland, Holland, Frankrig og
Italien, en Rejse paa hvilken han havde ført en vidtløftig Dagbog. Ogsaa
et stort Bibliotek og Raritetskabinet havde han haft indtil Branden 1702.
Gennem sin høje Stilling vilde det være let for ham at skaffe Ludvig Hol
berg et godt Præsteembede.
Men der blev intet af disse gunstige Chancer. Efter nogle Maaneders
Forløb blev Holberg ked af Undervisningens „Slavelænker“, opsagde sin
Stilling, gjorde sine smaa Arvemidler i Penge — det blev i alt 60 Rdlr. —
og rejste til Holland. Familien og Bispen, der var vel tilfreds med Hol
bergs Undervisning, var forargede og forbitrede; de „fnyste“ som Hol
berg skriver, og fra deres Standpunkt ikke uden Grund.
Holberg brød dermed med den almindelige borgerlige og saa vel plan
lagte Løbebane og styrtede sig ind i en Vagabondtilværelse, hvis Udgang
ingen kunde forudsé. Fremtiden viste, at han her havde truffet det rigtige
Valg.
Der har vel været mange Grunde til dette Brud. Han var led og ked af
at undervise, mange af Barndomskammeraterne var draget ud i Verden —
Vennen Adrian Geelmuyden var netop taget til Familien i Holland; der
var ogsaa Mindet om Faderens Rejser i Syden og Orienten. Biskoppen
havde endelig været saa letsindig i sin Godhed at laane ham sine Rejse
dagbøger.2) Saa var der hans Uvilje mod alle Baand. Og ikke mindst
9 I et Brev fra Bispen til Præsten i Voss fra 1701 omtaler han en fattig, stum og
ensom Karl fra Voss, som han har taget sig af og undervist i Kistendomskundskab.
Karlen vil nu til Alters og Bispen anbefaler ham til Præsten i Voss som et godt Men
neske. Hattings Bergenske Præstehistorie 2 Udg. 1775 S. 180 flgd. Om Biskop Niels
Smed se de fyldige Oplysninger hos Kali Rasmussen: Hist. Tidsskr. 1858 S. 99. Han
var født i Bergen 1655 og døde 1716.
2) Præsten Alb. Hatting, som 1774 udgav en Bergens Præstehistorie, havde endnu
disse mærkelige Dagbøger i sin Haand. De beroede da hos en nær Paarørende af
Niels Smed, Postmester i Bergen David Brøcher; siden er de forsvundne. (Bergen
ske Præstehistorie 2. Udg. 1775. S. 82). De har næppe været aandfulde, men vi vilde
dog gærne kunne læse de Blade, der har bidraget til at opflamme Lysten til Rejser
og Eventyr hos Holberg.
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Drømme om at opleve noget æventyrligt og blive til noget fantastisk stort,
saaledes som det jo dengang kunde ske i Asien eller i Peter den Stores
nye Rusland.
I sin Levnedsbeskrivelse fortæller Holberg ikke noget om disse Drøm
merier fra Ungdommen, men rundt om i hans Skrifter dukker Mindet
frem, snart skæmtsomt og snart alvorligt.
I „Peder Paars“ har han jo satirisk skildret. en „Helt“, der efter Old
tidsheltenes Eksempel gennem mange Genvordigheder kæmper sig frem
til sit store Maal. I en af Digtets Sange (IV, 2, 337) lader han som op
byggelige Forbilleder for Peder Paars en lang Række af de gamle Folke
bogers Helte passere Revu: Hr. Peder med Sølvnøglen, Finkeridderen,
Hr. Bol devin og Holger Danske — Bøger som Holberg altsaa med Inter
esse har læst som ung. Men særlig dvæler han ved et Par af disse Æventyrenes Helte, der vel mere end de andre staar hans Hjærte nær: den
„Vellærde Ulspejl“ og Espen Askefis, Geniet der bliver overset i Hjem
met for de ældre Brødre men paa sine dristige Rejser udfører, hvad de
ikke formaar, og bringer Sejren hjem:
Hvor ofte seer man ei en Espen Askefiis
Af Modgang blive stor; hans Spot til Ære, Priis,
Hans Sorg til Glæde jo at blive snart forvandlet.
Man seer jo Lykken tidt har ilde med ham handlet,
Nu tænker man, at han tilgrunde gaaer,
Mod Enden altid han dog Kongens Dotter faaer.

Bag Skæmten i Digtet er der en Underbund af Alvor. Han tænker tyde
lig paa sig selv. Ogsaa Johannes Ewald havde jo „sejlet med Espen
Askefis paa en Høvlspaan, før han med Alexander vilde erobre Verden“.
Men klarest afspejler dog Erindringen om disse Ungdomsdrømme, før
de store Rejser, sig i Rammen til Holbergs Alderdomsroman „Niels
Klim“. Intet af, hvad der her fortælles, passer nemlig paa den virkelige
Niels Klim (S. 14),men alt lige til Dateringen af Niels Klims æventyrlige Rejsefærd gengiver Holbergs egen Tilstand og hans Tanker, da
han 1704 efter sin teologiske Eksamen stolt og ærgerrig og fattig vendte
tilbage til Bergen.
„Anno 1664 — fortæller Niels Klim — efter at jeg paa Kiøbenhavns
Academie havde faaet Laudabilem baade til Examen Philosophicum (! )
9 Den virkelige Niels Klim (1620—90) stammede ikke fra Norge men fra Vester
Hanherred i Vendsyssel; han havde hverken taget filosofisk eller teologisk Eksamen
med Laud. Han var ikke subsistensløs ved sin Hjemkomst, men Bogkolportør i
Bergen.
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og Theologicum, lavede jeg mig til at reyse hiem, og begav mig paa et
Skib, som skulde gaae til Bergen i Norge. Jeg var vel stor og modig af
de Characterer, som jeg havde faaet af Professorerne, men fattig paa
Penge. Min Skiebne var lige med andre Norske Studenteres, som pleyer
at komme hiem med tomme Punge fra Åcademiet. Vinden føyede os,
saa vi efter 6 Dages lykkelige Seylads kom i Bergens Havn. Saaledes
kom jeg vel lærdere hiem, men ikke rigere. Jeg havde min Underhold
ning nogen Tid hos mine Venner og levede som en Betler.46 Tilstanden
synes utaalelig; „det forekom mig haardt og tungt længere at leve af
andres Naade i mit Fædreneland, hvor alt Haab om ai avancere var mig
afskaaret,1) og jeg saa mig at være dømt til en evig Fattigdom og aid
Vey til Ære og Forfremmelse tillukt, med mindre jeg ved en forvoven
Gierning giorde mig berømmelig“ Han fatter da den Plan at gøre sig
berømmelig ved at lade sig fire ned i en dyb og hemmelighedsfuld Hule
paa Fløjfjeldet, hvorom der gik sære Frasagn, og komme med nye Resul
tater ved at „udforske Jordens Egenskaber og Biergenes Grund44. Han
opmuntres dertil af „lærde Folk i Bergen, især den berømmelige Abelin
og Conrector Magister Edvardsen, som vare vel forfarne i Astronomie og
Physica44. Hans Slægtninge anser Planen for „et galt og forvovent Menne
skes Arbeyde. Men ved disse Formaninger kunde de hverken forandre
eller tvinge mit Forsæt, og det, som burde dæmpe min Lyst, giorde mit
tvivlraadige Sind meere fyrigt44.
En tidlig Torsdag Morgen, da Vejret er godt, gaar Niels Klim bort
fra Byen. Han venter „inden Aften at kunne komme hiem. Thi jeg vidste
ikke, hvad mig forstod; at jeg som en anden Phaeton skulde veltes
hovedkulds igiennem Luften need i en anden Verden og ikke faae mine
Venner og Fæderneland at see igien, førend efter 10 Aars Borteblivelse.
Dette Tog blev foretaget Anno 1665, da Hans Munthe?) og Lars Søren
sen vare Borgemestre i Bergen“. Niels Klim lader sig da fire ned i Hulen
paa Fløjfjeldet, men Rebet, der holder ham, brister, og han styrter ned i
en fremmed Verden i Jordens Indre med mærkelige Lande og Mennesker.
Han bliver der Kejser i en barbarisk Stat, som han ved sine Kundskaber
gør til en stor Kultur- og Erobrerstat. Sligt kunde vel endnu hænde i
den virkelige Verden i det fjærne Østen.
9 Om sig selv i Levnedsbrevet: „Jeg vendte hjem med første Karakter men med
tomme Lommer“ (Levned S. 22). „I Bergen havde jeg ganske vist Paarørende, som
kunde hjælpe paa min Armod ... jeg vidste godt, at det først og fremmest gælder
i ens Hjemstavn, hvad Digteren siger, at det haardeste ved Fattigdommen er, at den
gør Folk latterlige“ (Sst. S. 27).
*) Hans Munthe var ikke Borgmester 1665, men netop det Aar, da Holberg rejste,
1704. (Olsvig: Holbergs unge Aar S. 382).
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Man ser, hvorledes alt passer paa Holbergs egne Forhold: Hjemkom
sten med Laud., Fattigdommen, Uviljen mod at leve af andres Naade,
Lysten til at se fremmede Lande, Tanken om at „gøre sig berømmelig ved
en forvoven Gerning“, Familjens Uvilje. Bortrejsen, Baandet, der binder
ham til hans tidligere Verden, brister, og han ser aldrig mere sine Slægt
ninge og sit Fødeland (ikke som Niels Klim efter 10 Aars Æventyr).
Hvor alvorligt Holberg selv en lille Menneskealder senere tog sine
store Planer, og hvor bitre hans Følelser var mod de Paarørende, der
havde villet hindre ham i at drage ud i Verden for at realisere dem, ses
af de skarpe Ord, som han i „Danmarks og Norgesbeskrivelsen 1729“,
retter mod sin gamle og gode „Principal“ Biskop Niels Smed; han be
brejder ham den ringe Interesse, han viste Hans Egedes store Planer om
Grønland, og fortsætter: „Store og dristige Foretagender have gemeenligen den Skiæbne, og allermest udi disse Nordiske Lande, hvor det straks
heder Drømme og Daarligheder, naar een vil gaae fra den alfare Vey,
forlade den gamle Slentreian og ophitte noget nyt“.1) Holberg tænker
aabenbart her ogsaa paa sig selv.
Holberg opnaaede hverken at blive Kejser i det femte Monarki eller
at vinde Prinsessen. Men da han lærte at føje sine Planer ind paa et
mindre fantastisk og for ham selv mere passende Omraade, vandt han
en Storhed og Berømmelse, der betød lige saa meget.
9 Danm.-Norges Beskr. S. Skr. V, 598 i Anledning af den grønlandske Handels
Genoptagelse.

FØRSTE VANDREAAR.

HOLLAND OG ENGLAND. LIDT SORGLØS
UNGDOM
I Aarene 1704 til 1708 foretog Holberg sine første lange Rejser. Han
opholdt sig et Aar i Holland og godt to Aar i England.
Disse Rejser er oftest bleven betragtet som det egentlige store Gennem
brud i Holbergs Udvikling. I dem skal han have stiftet Bekendtskab med
de frie moderne Synsmaader i Videnskab og Religion, der havde fundet
Udtryk i Holland og England, og efter Hjemkomsten til Danmark skal han
være optraadt som en ilde set Bekæmper af den forældede og indestængte
middelalderlige Kultur, der var vedbleven at raade i Danmark, længe efter
at den var gaaet af Brug i de store Kulturlande. Denne Betragtning er
urigtig. Holbergs første virkelige aandelige Gennembrud finder først Sted
efter Hjemkomsten fra England, og det er den danske Professor Chr. Reit
zer, der gør ham opmærksom paa det nye verdslige Syn paa Historien
og Retten, som hollandske og tyske Forskere som Grotius, Pufendorf og
Thomasius havde gjort sig til Talsmænd for. Men de første Rejser har
haft den Betydning, at de efterhaanden har modnet ham fra hans første
drengeagtige og umodne Periode i Holland, saa at han kunde fatte de nye
Ideer, som ingenlunde var ukendte i København. Modningen er imidler
tid sket langsomt, hverken den eller det nye Livssyn er kommen med
eet Slag.
1. Holland, Om den første ungdommelige Rejse til Holland ved vi kun
lidt; Holberg gaar ikke meget i Detaljer med den i sin Levnedsbeskri
velse, sikkert fordi der ikke har været meget af Betydning at fortælle.
Den har varet et Aar, fra Efteraaret 1704 til Efteraaret 1705.1) Den var
9 Dette har Holberg selv opgivet til Albert Thura, som 1722 skrev en dansk Litte
raturhistorie, Idea historiæ litterariæ Danorum (Hamburg 1723), og af de forskellige
Forfattere modtog Oplysninger til deres Vita. „Integrum annum exegit“ hedder det
her (S. 182). Af de forvirrede Tidsangivelser i Levnedsbeskrivelsen kan intet sluttes
om Rejsens Længde; efter den vilde man snarest antage, at den havde været langt
kortere end et Aar.
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nærmest en Skandale, bragte ham i hvert Fald ikke aandeligt Udbytte
og endnu mindre den „Berømmelse“, han havde haabet at opnaa „ved en
forvoven Gerning“. Turen over Vesterhavet med ungdommelige Medrej
sende gik muntert nok, „under Spøg og uafbrudt Latter“. En Episode,
hvor de Rejsende improviserer en Domstol over Skibskokken, der af
Frygt for et Kaperskib gemmer sine Penge i Suppegryden, hvis Indhold
Passagererne intetanende nyder, er Forlæget for Dommen over den de
serterede Niels Johansen Kok i „Peder Paars“. Ogsaa de første 14 Dage
i Amsterdam gik godt, da der var Penge i Pungen og „alt det, som Hol
land er stolt af“, var nyt. Men Bekymringerne for Udkommet meldte sig
hurtigt. Der var mange Landmænd bosat i Amsterdam, og de introdu
cerede Holberg i forskellige Huse. Men han bliver allevegne trods sit
Laud behandlet som en Dreng og maa idelig høre paa Formaninger for
sin letsindige Rejse. Ogsaa Haabet om at kunne tjene noget ved Sprog
undervisningen, naar de 60 Rdl. svandt ind, slaar fejl. Han maa for at
opholde Livet leve mere end tarveligt; og saa kommer den fugtige og
klamme hollandske Vinter med Forkølelsessygdomme, Feber, Træthed og
Afmagring. I sin Ansøgning til Kongen om at blive Professor (1714) for
tæller Holberg, at han har foretaget denne Rejse „med en Moskovitisk
Edelman“, en Oplysning, der har givet Holbergforskere meget at tænke
over. I sin Levnedsbeskrivelse har han ikke fundet Anledning til at om
tale dette dog mærkelige Bekendtskab med et Ord. Man har gættet paa,
at han har været Hovmester eller Lakaj hos Moskoviten. Herimod taler
den Omstændighed, at han selv maa skaffe sig Penge til Rejsen i Bergen,
og hans Fattigdom under Rejsen; en Hovmester eller Lakaj vilde jo have
faaet Ophold og Løn. Rimeligst er det vel, at der her kun har været Tale
om et flygtigt og lidet fortroligt Bekendtskab, som han i Ansøgningen
lader figurere for at gøre sig interessant, men hvorom han ikke har skøt
tet om at give yderligere Oplysninger. Hans økonomiske Forhold har det
ikke gavnet. Og ud paa Foraaret 1705 tænker han paa at rejse hjem,
skønt han skammer sig over det.
Men ejendommeligt for hans Optimisme og Evne til hurtigt at rette sig,
er det, at da hans Læge Iver Brederock raader ham til en Kur ved de
varme Både i Aachen, der ansaas for gode mod „langsomme Sygdomme“,
griber han straks denne Plan, skønt han kun har faa Rigsdaler tilbage og
er syg og træt. Lysten til Æventyr og Berømmelse blusser atter op og
tager Magten fra Fornuften; „et Sind, der er begærligt efter alt, hvad der
er nyt, var det ikke vanskeligt at tilskynde til hvad som helst“; og „jeg
haabede, at selve det dristige derved (Rejsen til Tyskland, der var besat
Den unge Ludvig Holberg
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af den Spanske Arvefølgekrigs Hære) vilde vende sig til Ære for mig“.
Paa Vejen til Aachen passerer han ved Grænsen til Tyskland den danske
Konges Lejesoldater i de Allieredes Tjeneste og maa betale et „Konge
ligt“ (vel dansk) Pas, saa at han ved Ankomsten til Aachen kun har 6 Rdl.
i Behold. Med dem holder han ud i 3 Uger; han prøver, da han skal
hjem, tidlig om Morgenen med sin Rejsesæk at slippe bort fra Værts
huset, hvor han har boet, uden at betale, men bliver grebet i Struben af
Værten og nødes til at betale til sidste Skilling. Han maa saa gaa de
150 km tilbage til Amsterdam blottet for alt. Han kommer efter Vand
kuren og den lange Fodtur tilbage uden Penge, men „med bedre Kræfter
og bedre Humør end sædvanlig“. Han er nu nødt til at tage hjem og
rejser efter mange forgæves Forsøg hos Amsterdams Pengeudlaanere en
delig hos en af dem de fornødne Penge til Hjemrejsen, følgelig mod
Sikkerhed hos Bekendte i Amsterdam eller Bergen. Og saa sejler han i
September 1705 hjem „lettet for enhver Bekymring“, som det optimistisk
hedder.
Dette er omtrent, hvad Holberg fortæller om sin Rejse. Af den even
tyrlige Berømmelse var der jo ikke bleven noget, enten han nu som dens
Udgangspunkt har tænkt sig de store internationale Hververmarkeder i
Holland, hvor jo f. Eks. Kort Adeler var begyndt, eller den Spanske Arve
følgekrigs Hære, paa samme Maade som den purunge Johannes Ewald
havde drømt om Storhed i den Preussiske Syvaarskrig. Maaske har han
ogsaa, hvad der er det rimeligste, kun i al Almindelighed fantaseret om
Berømmelse og Rigdom. Men heller ikke noget aandeligt Udbytte for
tæller Levnedsbeskrivelsen om, ikke et Besøg ved et af Hollands Uni
versiteter, ikke et Ord om en stor Forfatter, en Bog eller et Kunst
værk.
Rent menneskeligt har Rejsen alligevel haft Betydning for ham. Han
har lært, med hvor lidt man kan klare sig. Han er ikke bleven knækket
af Modgangen, men har bevaret den Optimisme og Ukuelighed, som er
et af hans store Aktiver i Livet. Selv da han er næsten blottet for Penge,
syg og afkræftet, behøves der kun en Opfordring, saa retter han sig og er
parat ud mod Berømmelsen og Æventyret. Da han uden en Øre i Lom
men kommer hjem til Amsterdam, er der, fordi han føler sig raskere,
„tarnen in his augustiis summa animi tranquil litas“. Han vil hjem til
Norge, men kun for at rejse ud igen, naar han har tjent lidt. Livet var
altfor rigt og fuldt af Muligheder.
2. Sorgløse Ungdomsmaaneder i Christianssand. Efter den „taabelige
Udenlandsrejse“, som Holberg selv kalder den, kom han tilbage til Norge
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omkring 1ste Oktober 1705.1) Men hjem til Bergen vilde han ikke; der
ventede „strenge Dommere og besværlige Formyndere“, nødigst vilde han
vel staa Ansigt til Ansigt med den myndige Biskop; maaske ventede der
ogsaa den ubetalte Regning paa Hjemrejsen fra Holland. I Stedet rejste
han til Christianssand, hvor han ogsaa havde Slægtninge, ligesom i Ber
gen hørende til Byens Patriciat. En Fætter til hans Moder, Ludvig Stoud
(1649—1705), havde været Biskop i Byen. Han var død lige før Hol
bergs Ankomst; men Holberg var vel kendt med nogle af Børnene; to af
de yngre Sønner var hans Studenterkammerater; af de andre Børn var
den ældste Otto Kapellan ved Domkirken; af Døtrene var den yngste,
Sofie, et Par Aar yngre end Holberg. Da den nye Biskop, Janus Bircherod, først kom til Byen det følgende Foraar, blev Børnene boende i Bispegaarden, hvor der var god Plads; og et Par Uger efter sin Ankomst, vel
efter Bispens Begravelse, flyttede Holberg ind til Stouds og blev boende
der Vinteren over i 6 Maaneder. „For ikke at bo gratis ved en andens
Bord46, gav han Kapellanen Undervisning i Begyndelsesgrundene af En
gelsk.2) Ogsaa ud over Familien Stoud fik Holberg Tilknytning til Byen.
Han traf der en anden lidt yngre Studenterkammerat, den teologiske Kan
didat Christian Brix (1685—1748), der ligesom Holberg var i Besøg hos
Slægtninge. Han var Søn af den rige, danskfødte Købmand og Magistrats
præsident Lars Brix i Trondhjem, indtagende, munter og ligesom Holberg
interesseret i Musik. Som Søn af velstaaende Forældre og faderløs var
han noget forvænnet.3) De to unge Mennesker blev hurtigt Venner og
x) Tiden for hans Ophold i Christianssand kan vi beregne af følgende Kendsger
ninger. Da han kom til Christianssand, var Biskop Stoud „nylig død‘‘ ; af Kirkebøgerne
vides det, at dette var sket d. 28de Septbr. 1705, han blev begravet d. 15de Oktober.
Omvendt er Holberg i Oxford d. 18de April 1706, da han har indskrevet sit Navn
i det bodleyanske Biblioteks Protokol for Fremmede.
2) Holbergs Skildring af sit Forhold til Familien Stoud er — sikkert med For
sæt — holdt meget uklar. Han nævner ikke Pastor Otto Stouds Navn; han omtaler
„Sønnerne af den afdøde Biskop“ og „deres ualmindelig smukke Søster“, men nævner
ikke, at det var i deres Hjem han boede, og at de var hans Næstsødskendebøm. Pastor
Otto Stoud var 1726, lige før Holberg skrev sit Levnedsbrev, bleven dømt fra sit Em
bede som Præst i Telemarken efter lange Stridigheder med sin vanskelige Menighed
og døde i København 1731 beskæftiget med at faa sin Sag genoptaget. Mulig har vi
her Holbergs Grund til at fortie hans Navn. Olsvig S. 422.
*) Til Holbergs Forargelse tog Brix ikke altid de mellem de unge uundgaaelige
Disputer helt alvorlig; i en snæver Vending kunde han for at klare sig paaberaabe
sig f. Eks. „den Autor Ristenium“, for hvem Holberg bøjede sig. Senere fik Holberg
til sin Forargelse at vide, at der bag dette Forfatternavn skjulte sig Mestermanden i
Brix’ Fødeby Trondhjem; en Fremgangsmaade, som Holberg „ikke ganske kan bil
lige“ (Moralske Tanker S. 281, S. Skr. XIV, 281). Kendskab til forskellige Smaating fra Trondhjem i Holbergs Skrifter kan rimeligst skyldes den lange Omgang
med Brix, en Historie om Rektoren i Trondhjem Skole (Ep. 207), en Heksehistorie
om en gammel Kone ved Navn Pipperkari (Uden Hoved og Hale I, 5).
7*
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gennem sine Bekendtskaber skaffede Brix Holberg Adgang til Byens gode
Familier og Elever i Fransk. Christianssand, der da var en By paa 3—
4000 Indbyggere, havde under Tidens store Krige en god Tid som neu
tral Handelsby, og Købmændene fik Raad til lidt almindelig Dannelse,
hvortil især hørte noget Kendskab til Fransk. Blandt sine Elever havde
Holberg imidlertid ogsaa en saa notabel Herre som Byens Kommandant
Fr. Hartvig v. Nostitz, der i sin Tid havde været Kaptain under Holbergs
Fader i det Bergenhusiske Regiment og kort efter Ludvig Holbergs Af
rejse gik i den russiske Kejsers Tjeneste, hvor han havde Brug for sit
franske, og „er bleven regnet til dette Aarhundredes berømmelige Gene
raler“.1) Ved sin Undervisning tjente Holberg — skønt han fik en Kon
kurrent med lavere Priser i en falleret hollandsk Købmand — saa meget,
at han kunde betale sin Gæld og endda have lidt i Behold.
I Christianssand kom han en kort Tid i Berøring med en Side af Livet,
som ellers blev ham en lukket Bog, en glad og sorgløs Omgang med
jævnaldrende unge: Børnene i Bispegaarden, den jævnaldrende muntre
Kammerat og de unge i de Huse, hvortil Brix skaffede ham Adgang. Gen
nem Musiken „faldt det mig let at knytte Venskab endog med de for
nemste unge Damer der paa Stedet“. Han nød her vel for første og vist
eneste Gang i sit Liv det at blive gjort lidt Stads af for sin egen Skyld,
ikke som senere for sin Berømmelse. Skildringen af Vinteropholdet i
Christianssand er da ogsaa i hans Levnedsskildring præget af en egen
lykkelig Glans; der er her — saa lidt som under Englandsopholdet —
tale om Mareridt, Feber, Mathed og Fattigdom; og om Byens unge Damer
forekommer der den hos Holberg ikke almindelige Passus, at de „efter
min Mening kan hævde den første Plads blandt de unge Damer i hele
Norge ved deres Dannelse og øvrige fine Omgængelse“, Kusinen Sofie er
„af en ikke almindelig Skønhed“2)
En Tradition i Christianssand, der rigtignok først er optegnet mere
end 100 Aar senere af Nie. Wergeland, der som ung var Adjunkt i Chri
stianssand, har da ogsaa villet vide, at Holberg under sit Ophold der i
Byen havde en Kærlighedshistorie med en Bispedatter, Jomfru Else Bircherod, og at Grunden til hans senere ugifte Stand var, at hun giftede sig
med hans Næstsødskendebarn Ludvig Stoud den Yngre, der en Tid var
Viceborgmester, senere Præsident i Christianssand. Traditionen, som den
foreligger, er umulig allerede af den Grund, at Jfr. Else Bircherod først
9 Fra russisk Tjeneste gik han i høje militære Stillinger i veneziansk, polsk og
sachsisk Tjeneste. 1716 blev han Rigsgreve. Død 1738. (Dansk biogr. Lexikon XII,
318. 1898. Norsk hist. Tidsskr. II, 282, 2 R. IV, 456 f.). — 9 Levned S. 28—29.
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kom til Christianssand, efter at Holberg havde forladt Byen, og at hun
desuden den Gang kun var 11 Aar. Man har da, for at redde Traditionen,
gættet paa, at det har været Jfr. Sofie Stoud, der jo ogsaa var en Bispedatter, som har været Forelskelsens Genstand.1) Urimeligt er det ikke, at
Holberg kan have sværmet lidt for den „mer end almindelig smukke44
Kusine. Men sandsynligst er det, at „Traditionen“ slet ikke er nogen Tra
dition, men en fri videre Fantasi over Fortællingen i Holbergs egen Be
retning om den smukke Kusine og de unge Damer i Christianssand. I
hvert Fald var „Forelskelsen“ ikke stærk nok til, at holde ham tilbage i
Christianssand og hos den smukke Kusine. Thi saasnart Foraaret kom,
rejste han til Oxford for at studere i det bodleyanske Bibliotek. Det var
hos den fysisk lidet udviklede Holberg ikke paa det erotiske Omraade,
at Livets Tyngdepunkt laa.
Fra sit Ophold i Christianssand fortæller Holberg et Par Oplevelser,
der har Interesse; for det første fordi de siger noget om hans Psykologi,
dernæst fordi de er Eksempler paa, hvorledes han i sine Komedier i let
omdigtet Form benytter Oplevelser fra sit eget Liv; der er ikke faa af
den Art. Den ene er et Udslag af hans Lyst til at disputere og forarge
Godtfolk ved Paradokser. Han har i Begyndelsen af sit Ophold i Chri
stianssand faaet fat paa et lille Skrift, hvori en anonym Forfatter — for
at parodiere Reformationstidens Disputatser om spidsfindige teologiske
Emner — har taget sig paa med ikke mindre end 50 Grunde at bevise, at
„Kvinder ikke er Mennesker“. „Da jeg var begærlig efter alt sensatio
nelt, morede dette Pjank mig“; og „saa ofte der var Lejlighed til at faa
en Disput, morede det mig at udbrede dette Kætteri“.2) I Begyndelsen er
*) L. Daae: Optegnelser til Ludvig Holbergs Biographi 1872 S. 44 ff. „Traditioner“
bør vel altid, selv hvor Muligheden af en lille sand Kærne ikke direkte lader sig
modbevise, modtages med al mulig Skepsis. Et godt Eksempel herpaa afgiver netop
den christianssandske „Tradition“. Den fortæller nemlig, at „Holbergs Uvilje mod
Borgmestre“ (hvorom intet vides) skyldes, at det var en Borgmester, nemlig L. Stoud,
der blev gift med Jfr. Bircherod (som Holberg altsaa aldrig har kendt)“. Jfr. Sofie
Stoud (f. 1686) blev o. 1710 gift i Ribe med Dr. med. Christoffer de Hemmer
(t 1715). Selv døde hun 27 Aar gammel 1714.
2) Dette anonyme Skrift hed „Disputatio nova contra mulieres, qua probatur, eas
homines non esse“ (En ny Disputats mod Kvinderne, hvori bevises, at de ikke er
Mennesker). Det er en Parodi paa Reformationstidens teologiske Disputatser om
urimelige Emner, men det behandler tillige paa en højst ugenert Maade mange af
Kirkens Grundsandheder. Det cirkulerede paa Grund af sin Ugudelighed længe kun
i Afskrifter, men blev 1595 trykt af en Outsider blandt Tidens Bogtrykkere som. et
Skandaleskrift, hvorpaa der kunde tjenes Penge. Det vakte ogsaa uhyre Sensation
og Forargelse og foranledigede mange Modskrifter. Allerede 1595 udgav Dr. Simon
Gediccus, der tog Skriftet alvorligt, et „Forsvar for Kvindekønnet“. Bevisgrundenes
Tal angiver Holberg til 60, der er kun 50. Det er oversat paa Dansk og forsynet med
Indledning af Sophus Larsen 1920. Det har paa Holbergs Tid været ret kendt. I
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det Spøg, men „efterhaanden som Opponenternes Iver voksede“, tager det
Magten fra ham og bliver til Alvor, „fremføres med Heftighed“. Særlig
ivrige Modstandere er Bispesønnerne paa deres smukke Søsters Vegne.
Men ogsaa fra Modstandernes Side bliver Sagen efterhaanden til Alvor,
og det ender med, at Holberg „bliver Genstand for uhyggelige Rygter og
Spottegloser“. Han er da saa klog, at han ikke driver Sagen paa Spidsen,
men vender om og „optræder som en begejstret Tilhænger af det smukke
Køn“ med det Resultat, at han knytter Venskab med de fornemste unge
Damer. Vi har jo tydelig her Nøglen til noget væsenligt i Erasmus Montanus’ Psykologi, som Holberg først og fremmest kendte fra sig selv, lige
som Forlæget for Intrigen i Komedien: den unge disputergale Lærde
lægger sig ved et stedse mere haardnakket fastholdt Paradoks ud med
Bjerget og er ved at miste sin smukke Kæreste, da han omvender sig.
Endnu en Hovedscene i „Erasmus“ er en Omdigtning af en Oplevelse i
Christianssand. Paa Slutningen af sin Sproglærervirksomhed faar han
som Konkurrent en falleret hollandsk Købmand, der ved lavere Priser
tager Elever fra ham. Holberg, der vil blotte Konkurrentens Uvidenhed,
arrangerer en fransk Taleturnering i Nærværelse af begge Parters lige
ukyndige Elever. Af de to Sproglærde taler den ene norsk Fransk, den
anden hollandsk Fransk, i Kampens Hede endnu mere fejlfuldt end al
mindelig. Oplevelsen er Forlæget for Scenen i „Erasmus Montanus“, hvor
Erasmus og Per Degn disputerer paa Latin for „Bjergets“ Beboere, der
intet forstaar af Tingen, men ser paa den som paa et Slagsmaal mellem
to Hunde.
3. England. Da Vinteren er forbi, og Holberg har 12 Rdlr. i Behold,
er han trods al Hygge færdig med at ligge i Hi i Christanssand. Han
maa, efter at være kommen til Kræfter, igen ud paa det frie Rejseliv, som
han har faaet Smag paa. Men denne Gang drager han ikke ud paa Maa
og Faa for at søge en ubestemt eventyrlig Storhed. Han har nu sat sig et
bestemt og begrænset Maal. Han vil udarbejde et videnskabeligt Værk,
der kan gøre ham berømt og skaffe ham „Plads blandt Forfattere i denne
unge Alder“ og mulig skaffe ham en Stilling ved Københavns Univer
sitet.1) Værket skulde være en Verdensgeografi, hvori der efter hvert
Lands Geografi skulde følge et kort historisk Afsnit, altsaa et Værk af
den Art, der var moderne.
Paullis „Julestue og Masquerade“ fra 1724 spøger Tjeneren Vildebaldus med Kam
merpigen Claudine og foreholder hende, at de Lærde ofte holde paa, at Fruen
timmeret ikke er Mennesker.
1) „Pensitabam mecum, quam egregium et laudabile esset infra annos pubertatis
inter autores locum habere.“ Ep. ad virum perill. S. Skr. V, 27.
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Et saadant videnskabeligt Arbejde lod sig dengang ikke udføre i Kø
benhavn. Der eksisterede der ikke noget brugbart offentligt Bibliotek. Det
kongelige Bibliotek blev først langt senere tilgængeligt for Offentlig
heden. Til Universitetsbiblioteket paa Trinitatis Kirkes Loft havde Stu
derende vel Adgang, men det var „ved Bibliothecariorum Forsømmelse“
— som det hedder i en samtidig Klage — i en saadan Uorden, at det
var næsten ubrugeligt, og næppe heller forsynet med moderne Værker;
de fleste Studerende kendte næppe dets Eksistens.1) Lærde Studier var
derfor i København kun mulige enten ved, at man selv samlede et Bi
bliotek eller fik Adgang til private Biblioteker, hvoraf der fandtes en Del.
Derfor de unge Studerendes Rejser til de offentlige Biblioteker i Udlandets
Storbyer som Paris, Rom, Oxford. Holberg vælger at rejse til det store
Bodleyanske Bibliotek i Oxford, en Vej, som saa mange andre danske og
norske Studenter havde søgt. Og denne Gang rejste han ikke alene. Ved
sine veltalende Skildringer af Rejselivets Herligheder fik han sin Ven fra
Christianssand, den muntre og skikkelige Christian Brix, overtalt til at
følge med. Ingen af dem havde ganske vist synderlig Penge. Men
trods de slette Resultater i Holland regnede Holberg i sin uforbederlige
Optimisme med, at selv om det var gaaet galt i Købmandsbyen Amster
dam, kunde de i en Universitetsby tjene Penge ved Undervisning, Brix i
Musik, han selv i Sprog. I Baghaanden havde de endelig — hvordan det
nu skulde udnyttes — Brix’ Moder i Trondhjem, der var „vel beslaaet“
(bene nummata), som Holberg lidt muntert udtrykker sig. Foreløbig fandt
de det ikke fornødent at meddele hende noget om Rejsen. Det var saa
længe siden, at Holberg havde haft et Hjem, at han næppe har skænket
det en Tanke, hvad Madam Brix oppe i Trondhjem vilde føle ved Søn
nens pludselige Forsvinden.

Først i April gik Holberg og Brix til Arendal, hvor de traf et Skib
til England. Efter fire Dages Sejlads naar de Gravesend, spadserer saa
til London, hvor de venter paa Skibet og „deres Smule Tøj“, for saa atter
at gaa de 75 km til deres Bestemmelsessted Oxford. Den 18de April har
de begge indskrevet deres Navne i det Bodleyanske Biblioteks Fremmed
bog og betalt de 9 sh., som udrededes ved Adgangen til Biblioteket. Ved
Universitetet kunde fremmede derimod ikke indskrives som ved de tyske
9 Sv. Dahl: Universitetsbibliotekets Bygninger, 1932, S. 23. Dele af de Bogsam
linger, der var testamenteret Universitetsbiblioteket, laa uordnet henslængt i nogle
af Frue Kirkes Kapeller.
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Side af Fremmedbogen i det Bodleyanske Bibliotek. 1705—06. Christian Brix og
Ludvig Holberg har indskrevet deres Navne d. 18de April 1706. Mærk de kraftige
Træk i Holbergs Navn; han bruger dem ellers ikke. Efter Vilh. Andersen: Illustr.
Litteraturhistorie.

og hollandske Universiteter. Der krævedes desuden af de studerende, at
de skulde aflægge Ed paa den anglikanske Kirkes 39 Artikler, hvad
danske teologiske Kandidater følgelig ikke kunde uden at gøre sig umu
lige hjemme.
Forbindelsen mellem England og Danmark-Norge var paa Holbergs
Tid meget levende, ligesom mellem Danmark-Norge og Holland. Baade
Købmænd og Studerende og især Matroser fra Danmark-Norge var i stort
Antal bosat i England eller søgte derover for en kort Tid, mest følgelig i

Mange Danske i London og Oxford.
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London. Her var der 1720, da Erik Pontoppidan som Hovmester for den
unge Claus Huitfeld besøgte Byen, saa mange Danske, mest Købmænd, at
de „ugentlig holdt en saakaldt Klub eller fast Forsamling i en dertil lejet
Stue“.1) 1696 var der bleven indviet en lille dansk Kirke; som Præst
fungerede under Holbergs Besøg Jørgen Ursin (1702—13), der tillige var
den danskfødte Prins Jørgens Kapellan og vel anskreven hos Dronning
Anna. Holberg og Brix fik meget med ham at gøre, og senere mødtes han
og Holberg i København i en munter Klub eller Orden, der bar Navnet
„Kardinalernes Kollegium“.2) Men faste Mødesteder for Danske og
Norske var ogsaa Kaffehusene, hvor man drak, røg Kridtpibe, læste
Aviser og diskuterede Politik og Religion; ligesom senere til italien
ske Trattorier adresseredes poste-restante Breve til bestemte Kaffe
huse.3)
Ogsaa Turen til Oxford vax almindelig for danske og norske. I det
Bodleyanske Biblioteks Fremmedbog findes der i Tiden 1683—1708 72
skandinaviske Navne; deraf er de 46 Danske, 14 Norske, 10 Svenske og
to Holstenere. Blandt de ikke faa Berømtheder, der havde studeret i Ox
ford var Peter Schumacher vel det største Navn; han havde hele to Aar
opholdt sig i Byen, og Holberg saa som saa mange andre senere besøgende
hans Billede i det Bodleyanske Bibliotek.4) Ogsaa flere af de Professorer
ved Københavns Universitet, som Holberg senere kom i Berøring med,
havde studeret i Oxford, saaledes hans Privatpræceptor og Beskytter Poul
Vinding i 1678 og i Halvfemserne Prof, theol, og Biskop Chr. Worm,
Professor Johs. Trellund og ligeledes Fr. Rostgaard.6)
Hovedsagen for de fremmede, der besøgte Oxford, var det pragtfulde
Bodleyanske Bibliotek, som Sir Thomas Bodley (| 1613) 6) havde grun
det, og hvorpaa han havde anvendt henved 200,000 £. Hans Agenter havde
rundt om i hele Evropa og i Orienten samlet en Rigdom af sjældne Ma
nuskripter og Bøger, men han havde ogsaa forsynet Biblioteket med Mid
ler til at anskaffe, hvad der fremkom af betydeligt nyt ude i Evropa.
*) Selvbiografi fra 1753 udg. af N. E. Hofman-Bang 1874 S. 53.
*) Han blev 1713 Præst i Nakskov og døde 1727 i København. Om „Kardinalernes
Kollegium“ fortæller Holberg forskellige Steder. Se S. 354. Ursin hed i Klubben
„Cardinal Orsini“,
•) Breve til Nordmanden Frans Bagge skal fra Oxford adresseres til „the Royal
Crown, Coffe-house near Royal Exchange“. Olsvig: Holberg og Engl. S. 283. —
4) Danm. Riges Hist S. Skr.Vni, 475. — 5) Olsvig: Holberg og England S. 24 ff.
6) Thomas Bodley (1545—1613) havde været Lærer i Græsk i Oxford, senere
Diplomat og Ceremonimester ved Elisabeths Hof, i 1587 bliver han ved et rigt Giftermaal i Stand til helt at ofre sig for sine litterære Interesser. 1610 lagde han Grunden
til Bibliotekets nye Bygning. Han stiftede Legater til Bibliotekarernes Løn.
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Hvad der ogsaa har bidraget til at drage det ene Slægtled af Forskere
efter det andet til Oxford, er Byens og Omegnens Ynde og Fred og Duft
af svundne Tider. De grønne Enge med klare, bugtede Floder og de skov
klædte Højder mod Øst og Vest, der tager af for Blæsten og gør Luften

High Street i Oxford. Flere af Kollegiernes Façader vender ud mod den; byggede
i mange Tiders forskellige Stil. I Baggrunden ses det høje firkantede Taam af
Magdalen College, hvor Holberg havde sine bedste Venner. Det ligger i Byens Ud
kant med stor Park og gamle høje Træer. Efter Joseph Aynard: Oxford et Cambridge.

særlig mild. Og Byen med dens 15 Kirker og dens 22 Kollegier, snart
middelalderlig borgagtige med kraftige firkantede Taarne og Murkroner,
snart opført i festlig Renæssance og Barok. Oftest er Kollegierne byggede
om en firkantet græsklædt Gaard med Buegange; alle rige, selvstændige
Stiftelser med egne Embedsmænd, Kapel, Bibliotek og den anselige Hall,
hvor Kollegiets Medlemmer spiser sammen. Og overalt Kollegiernes Par
ker, store Privathaver og enkeltstaaende høje Træer. „Skønnest er der vel
om Efteraaret — skriver en berømt Oxfordianer Andrew Lang x) — naar
Skovene er gyldne og Magdalens Taarn hæver sig sølvhvidt i den blaa
Høstluft; en egen Stemning af Ynde og Hvile“. Holberg har ikke givet
noget Udtryk for Byens Skønhed, men han har sikkert følt den, og Oxford
holdt ham fast i halvtredje Aar.
U Andrew Lang: Oxford.

Oxfords Skønhed.
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Til at begynde med saa det ud til, at Holbergs Rejse til England skulde
forløbe lige saa uheldig som Hol landsrejsen. Med at tjene Penge ved
Undervisning gik det lige saa lidt som i Holland. I 3 Maaneder maa de
to Venner da indskrænke deres Fornødenheder til et Minimum: Brød, Ost
og daarlige Æbler, Kød
kun hver fjerde Dag. Hol
berg befinder sig som al
tid vel ved den tarvelige
Levemaade, men den for
vænnede Brix er ved at
fortvivle og lader sig ikke
trøste ved den vise Bions
Ord, at det dummeste man
kan gøre i Sorg, er at rive
Haaret af sig, som om
Sorgen hindredes ved, at
man bliver skaldet. Saa
gaar de to Kammerater en
Dag til London, og Brix
faar — efter Holbergs
Eksempel i Amsterdam
— hos en Vekselerer Pen
ge mod Kaution af en
trondhjemsk Købmand i
London, der kender hans Parti af Gaardsiden af det Bodleyanske Bibliotek,
set fra Haven i Exeter College. Efter Strickland
Moder; og ikke ganske faa.
Gibson: Some Oxford Libraries.
For dem kan de først op
holde sig en hel Maaned i London og studere Byens Mærkværdigheder.
Og da de derefter er vendt tilbage til Oxford, fortsætter de ogsaa der det
nye Liv „i Herlighed og Glæde“ (laute et genialiter). De „opgiver deres
tidligere ensomme Liv og logerer sig ind i et Værtshus, som var meget
besøgt af Studenterne i Oxford“. Dette Værtshusliv for den glade Brix’
Penge har ikke været kedeligt. I den lille By, hvor Gaderne laa uddøde
hen efter Klokken 10, var det forbudt Studenterne at besøge Værtshus,
hvis de ikke var i Selskab med ældre Studerende, Magistre og Doctores.
Holberg mindes, hvorledes Studenterne paa hans og Brix’ Værtshus, ofte
blev overrasket af Universitetets Politi (the Proctors), som forsvandt,
naar de hørte: „we are in company with Masters of Arts“. Et Minde fra
disse glade Dage er det vel, naar Holberg i sin høje Alder mindes den
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engelske Punch, „hvilken bestaaer udi en Mixture af adskillige Ingrediencer og er med Flid saaledes tillaved, at man kand være gandske for
visset om dens Virkning i at giøre Hovedet fuldkommeligen kruset“.1) En
ærbar Skotte, som de havde sluttet Venskab med i deres første „ensomme
Liv“, trak sig da ogsaa tilbage fra dem og fortalte, da de spurgte om
Grunden, at Studenter i hvert Fald i Oxford ikke kunde bo i et Værtshus.
Om der skete nogen Forandring, fortæller Holberg ikke. Denne Herlighed
varede kun en Maaned; saa fik Brix’ Moder gennem Vekslen at vide, hvor
hendes fortabte Faar opholdt sig og beordrede ham omgaaende til at tage
ind til London og stille sig under Opsyn af den danske Præst Mag. Jørgen
Ursin, indtil han kunde sendes hjem. Naar Pastor Ursin i August 1706
har besøgt Oxford og indskrevet sit Navn i det Bodleyanske Biblioteks
Protokol, staar det vel i Forbindelse med denne Hjemsendelse. Efter sin
Hjemkomst til København har Holberg kunnet træffe Brix. Han var i
9 Aar Amanuensis ved Kongens Bibliotek; han døde 1748 paa sin Ejendomsgaard Kvammen i Meldalen i Throndhjems Stift, hvor han fra 1720
var Kapellan. Holbergs Beskytter, Chr. Reitzer, traf ham her, da han var
Stiftamtmand over Trondhjems Stift, og anbefalede 1725 ham til at blive
Præst som „en ærlig, gudfrygtig og for Guds Menighed en opbyggelig
Mand, men derhos fattig“.2)
Brix’s pludselige Hjemrejse var et haardt Slag for Holberg. Men med
en for ham ikke ualmindelig Mangel paa Følelse for Mennesker beklager
han ikke med et Ord Tabet af den trofaste Kammerat men kun, at det
nu var Slut med Pengene: „det nylig lægte Saar (o: Pengemanglen) rives
atter op“, „nye Bekymringer, ny Fortvivlelse rejser sig“. Alt ordnede sig
imidlertid paa bedste Maade, saa at de halvtredje Aar, Holberg tilbragte
i Oxford, sammen med Vinteren i Christianssand vel har været den lykke
ligste Tid i hans Liv. Gæstfrihed har lige til vore Dage været traditionel
i Oxford; „alle Døre i Oxford staa aabne, og enhver Fremmed bliver un
derholdt paa det venligste. I Oxford er Ordene Fremmed og Gæst enstydige“, skriver Digteren og Religionshistorikeren Andrew Lang (f 1912)
om sin gamle Studieby.8) Gennem Brix’s Munterhed og Penge var Hol
berg her ligesom i Christianssand kommen i fortroligt Forhold til Kredse
af Unge, som han ellers ved sin egen Natur vel havde staaet fjærnt. „Vi
blev snart kendt af alle (Studenterne) og taget til Venner af nogle,“ for
tæller han om det lystige Værtshusophold i Brix’s sidste Tid. Og disse
unge Mennesker saa ikke som de praktiske Købmænd i Amsterdam paa
1) Moralske Tanker. S. 51. S. Skr. XIV, 149. — 2) Kali Rasmussen i Historisk
Tidsskr. III R. 1 Bd. 1858 S. 106. 110. — •) Andrev Lang: Oxford S. 264.
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Holberg som paa en forløben Dreng. Han gik, som før omtalt (S. 81),
paa Grund af sit Eksamensbevis for at være Præst; han imponerede dem
ved sin Øvelse i at disputere og tale Latin; men især opdagede de med
Ungdommens sikre Takt de Egenskaber, der laa dybest i hans Karakter:

Den store og pragtfulde Hall i Magdalen College, hvor Kollegiets Studerende ind
tager deres Maaltider. Her var Holberg hyppig Gæst Paa Væggene Billeder af
Kollegiets Velgørere og Berømtheder. Efter Joseph Aynard: Oxford et Cambridge.

hans „Soberhed og Honnethed“, det at han ikke smigrede for at opnaa
noget men holdt Ryggen rank og især „hans Humor (festivitas), som,
naar den er krydret med Salt, i høj Grad tiltaler Englænderne, der selv
er vittige og humoristiske“.1) „He looks as an Englishman,“ sagde de om
ham, vel til alle Tider den højeste Ros i en Englænders Mund. Ogsaa i
hans Karakter var der Egenskaber, som de har genkendt som „engel1) Han slutter et „fast Venskab“ med en ung Student ved Navn Holber, baade
paa Grund af Overensstemmelse i Karakter og paa Grund af det enslydende Navn;
Holberg spøger med, at Studentens Forfædre maa være kommen til England med
Knud den Store. Der kan her være Tale om en af to ganske unge Studenter, en
Edw. Holbech fra Warwick (ikke adelig) og en Sam. Holbrooke, begge immatri
kulerede Sommeren 1707, da 18 og 19 Aar. Olsvig: Holberg og England S. 292.
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ske“,1) ikke mindst hans Redelighed og Uvilje mod alt Skinvæsen. „Dette
Folk behagede mig, og jeg behagede Folket.“
Hans unge Venner tog sig da ogsaa, efter Universitetets Skik, i Prak
sis af ham. Han blev „næsten hver Dag af Medlemmer af de forskellige
Kollegier bedt til Lunch og Middag“. Levemaaden og Tonen har ved Kol
legierne dengang ofte været ret jævn og grov som paa Kommunitetet i
København. Den tyske Rejsende Conrad v. Uffenbach, der besøgte Oxford
to Aar efter, at Holberg havde forladt Byen, kritiserer i sine Dagbøger
Maaltiderne i det aristokratiske Christ Church Colleges store Hall : „Stan
ken af Brød og Kød, de grove og lasede Duge, de firkantede Trætallerkener og Træfadene til at optage Benene; jeg kunde ikke spise og leve
paa saadant et Sted.“ 2) Men sligt har ikke generet den lidet forvænnede
Holberg. Og hvad vigtigere var, med Invitationen skaffede hans engelske
Venner ham godt betalende Elever i Sprog og Musik. Det var en hel
dig Tid, Holberg kom til Oxford paa, ligesom det Tidspunkt da han
kom til Christianssand. Der var just i disse Aar i den gamle Universitets
by kommen en hel Del Sans op for Musik, moderne Sprog og al Slags
dannet Underholdning for Gentlemen, som Afløser af de ældre Tiders
Drikkeri og Klubliv. En gammeldags Oxfordlærd som Underbibliotekaren
ved det Bodleyanske Bibliotek, Hearne, bliver i sine Dagbøger ikke træt
af at beklage denne „usolide“ moderne Dannelse, der „endog har tilladt
en Händel, en Fremmed“ at give Koncert i Universitetets „Teater“3).
Særlig Venlighed vistes der Holberg af Medlemmerne af det høj fornemme
Magdalen College. Da han 1708 stod i Begreb med at rejse hjem, hen
vendte et Medlem af Kollegiet sig i Kollegiets Navn til ham og bad ham,
„hvis han kunde overvinde sin Finfølelse“, at modtage en ikke ubetyde
lig Sum til Rejsen, hvad han med Tak afslog.
Som det ofte gaar med Undervisning, blev Holberg selv dygtig ved at
undervise andre. Særlig i Fløjtespil gjorde han saa store Fremskridt, at
han regnedes blandt Byens flinkeste Fløjtespillere og senere enstemmig
valgtes ind i „The Musical Club“, en eksklusiv Forening, hvortil der
skulde aflægges Prøve; han regnedes „blandt dens dygtigste Medlem
mer“; den holdt Møde hver Onsdag.4) At han ogsaa i disse Aar er kom1) Som et Bevis paa Englændernes noget anmassende Selvtilfredshed fortæller
allerede 1497 en veneziansk Gesandt, Andrea Trenziano, at naar de ser en smuk
Fremmed, siger de: He looks as an Englisman. Paul V. Rubow: Scrap hook 1939
S. 113. Holberg har med Urette ment, at Komplimenten var noget ejendommeligt for
hans Tilfælde.
2) A history of the university of Oxford 1927 III, 21. — ’) A. D. Godley: Oxford
in the 18th Century 1909 S. 135. — 4) Levned S. 36.

Et typisk engelsk Kaffehusinteriør ca. 1740. Skænken med en af „the pretty barmaids“, der „som Afgudsbilleder hver Dag modtager
Ungdommens Tilbedelse“ (Steele). Kaffetilberedningen til højre. De lange Borde med Lys til Piberne. Aviser. De trekantede Hatte paa
Knagerne. Bodleian Library Douce prints. Hartley and Elliot: Life and work of the people of England in the 18th century.
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men i engelske Hjem ses af, at han omtaler som ejendommelige Smaatræk fra det engelske Familieliv, som den Skik at „beneventere Vært
inden med et Kys“ efter Maaltidet,1) eller det at Værtinden selv roser
sin Mad for at faa Gæsterne til at spise.2)
Aarene i England har været en lykkelig Tid i Holbergs Liv. I en Ka
rakteristik af Englænderne fremhæver han mange Aar senere (1743) 8)
Egenskaber som ejendommelige for dem, som han selv satte højt: Sans
for Realiteter; Uvilje mod at teoretisere, at opstille Systemer og at dispu
tere om luftige Materier; en langsom Gaaen til Bunds i Tingene; Uvilje
mod alt Skinvæsen ; og endelig deres Humor. Derimod har han ikke Blik
for Egenskaber, som vi nu vilde fremhæve som typisk engelske: det af
balancerede og maadeholdne, Forkærligheden for Kontinuiteten. Han
fremhæver mærkelig nok stærk det ekscentriske, Forkærlighed for Yder
ligheder som noget ejendommelig engelsk. Maaske har dette paa Hol
bergs Tid været mere fremtrædende end senere. I Hogarths Billeder af
Datidens Liv møder vi ofte noget patologisk forvredent; og endnu Taine
stødes af „Overdrivelsen “ i Dickens Portrætgalleri.
Omgangen med Universitetskredsene i Oxford har paa ikke uvæsent
lige Punkter haft Betydning for Holbergs Udvikling. Han har faaet Sans
for en historisk Betragtning af Teologien. I København studeredes Teo
logien jo væsentlig som et System og polemisk vendt mod andre religiøse
Samfund (S. 76). Holberg opgav ingenlunde sin teologiske Interesse, og
drev den ogsaa i England.4) Men Studiet af Historien kommer frem i
første Linie. Han er ogsaa ved Omgang med Englænderne bleven klar
over væsentlige og ejendommelige Sider af sin Karakter, som han i Tidens
Løb bevidst kultiverer. At hans Horisont er bleven udvidet ved Livet i
en stor By som London med dens Kaffehuse,5) Aviser6) o. 1. er en Selv
følge.
Derimod er det kun i meget ringe Grad rigtigt, naar man ofte har
ment, at Opholdet i England har betegnet et afgørende aandeligt Gen2) Ep. 199. — 2) Ep. 196. — 8) L. H. tvende Epistler ved J. Levin 1857 S. 234 ff.
(findes ikke hos W. Horn).
4) Han besøger sammen med en norsk Teolog Peder Holm, der ligesom han selv
rejste udenlands med faa Penge og som kommer til Oxford kort efter Chr. Brix’
Afrejse, en Baptistkirke i London. Baptistceremonierne kunde man jo ikke studere i
Praksis i Danmark, hvor der ikke var Religionsfrihed. Brix havde sin Hund med
i Kirken, et Fænomen vi ofte møder paa nederlandske Kirkebilleder. Da Hunden,
som „forstod sig bedre paa Jagt end paa Båptistceremonier“, vilde apportere en
gammel Kone, der dykkede ned i Daabsvandet, blev de vist ud.
6) Da Holberg paa et Kaffehus vil tænde sin Pibe, morer en af Gæsterne sig over,
at „the Boy will smoack Tobacco“. — •) Spectatorlitteraturen begyndte derimod
først 1708.
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nembrud hos ham i liberal eller endog radikal Retning, politisk, reli
giøst og videnskabeligt, et Gennembrud, der straks efter Hjemkomsten
skal have stillet ham i Modsætning til et forældet og forbenet Danmark
med Enevælde, utaalsom luthersk Rettroenhed og middelalderlig skolastisk-teologisk Videnskab. Oxford var nemlig slet ikke det Sted, hvor han
kunde træffe frie Anskuelser om Regeringsform og Religion og en mo
derne Videnskab. Byen og særlig Universitetskredsene var nemlig paa
alle Omraader stokkonservative.
Politisk vax man i Oxford Toryer, ivrige Tilhængere af de fordrevne
Stuarter, der vilde indføre Enevælde og knække Parlamentets Magt. Sær
lig talrige og fanatiske var „Jacobiterne“ (Jacob II’s Tilhængere) i Uni
versitetskredsene. Tom Hearne, Underbibliotekaren ved det Bodleyanske
Bibliotek, vilde 1716 hellere opgive sin Biblioteksplads, end han vilde
aflægge Ed til den hannoveranske Konge. 1714 stormede de konservative
Studenter Whigklubben i Oxford. Dette politiske Syn stemmede jt> ogsaa
med Holbergs eget. Han kom fra en Stat, hvor Enevælden var det mo
derne, det var jo kun godt 40 Aar, siden den var indført, og den beundredes af de unge.
Men ogsaa i religiøs Henseende var man i Oxford konservativ. Univer
sitetskredsene var højkirkelige; moderne fritænkerske Anskuelser taaltes
ikke. John Locke, der var Talsmand for en konstitutionel Forfatning og
for en „naturlig“ Kristendom og religiøs Tolerance1), mistede for sine
radikale Anskuelsers Skyld sin Fellowplads i Christ College i Oxford; og
1704 blev hans Skrifter forbudt i Oxford. Det var visselig ikke her, at
Holberg skulde stifte Bekendtskab med denne banebrydende Tænker.
Hans Navn dukker da ogsaa først frem i Holbergs Skrifter 20 Aar efter
at han har besøgt Oxford (2den Udg. af Natur- og Folkeretten 1728).2)
Heller ikke taaltes der i Oxford nogen „Liberalisme“ i moralsk Hen
seende. 1726 brændte man for Usædelighed og Ugudelighed et Skrift, der
under Pseudonymet „Terræ filius“ skildrer, hvorledes en skikkelig Pro
prietærsøn ved Oxforduniversitetet forvandles til en Laps (smart) med
Silkedragt, fin Middag paa sit Værelse i Stedet for i Kollegiets Hall,
Stævnemøder og fritænkerske Anskuelser.3)
Heller ikke gennem Universitetsundervisningen skulde Holberg stifte
9 Hans „Reasonableness of Christianity“ fra 1695 havde han ikke ønsket kendt
i videre Kredse. Den populariseredes og skærpedes imidlertid straks af Toland i
„Kristendommen ikke mysteriøs“ 1696, af Collins og Deisterne. Locke blev for
færdet og angreb Toland skarpt.
2) Kaare Foss: „H’s Naturret“ 1934 S. 356. — 3) A. D. Godley: Oxford in the 18th
Century 1909 S. 193 ff.
Den «unge Ludvig Holberg
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Bekendtskab med moderne videnskabelige Metoder og Synsmaader, selv
om han havde kunnet faa Adgang til den. Prøverne til Bachelor of Arts
graden, der fandt Sted efter 3—4 Aars Ophold ved Kollegierne,1) var af
ganske samme Art som Prøverne ved Københavns Universitet. Fagene
var her som der de gamle teologisk-skolastiske : Latin, Græsk, Hebraisk,
Logik, Etik og Rhetorik; og Studenterne prøvedes foruden gennem Eks
aminationer gennem Disputatser og „Deklamationer“. Men Kravene var
meget ringere end i København, Prøverne ofte det rene Humbug. Lige
til Slutningen af 18de Aarhundrede holdtes Eksaminationerne til Bachelor
of Artsgraden privat, og Kandidaterne valgte selv deres Eksaminatorer,
i Begyndelsen af Aarhundredet altid gode Venner blandt Kollegiets
„fellows“. Lord Eldon fortæller at hans Prøve i Hebraisk 1770 bestod
i Besvarelse af de to Spørgsmaal: Hvad hedder Hovedpandested (Golga
tha) paa Hebraisk? og det jo for Hebraiskens Vedkommende noget peri
feriske: Hvem har grundet Universitetskollegiet? Til det, at Undervisnin
gen af Studenterne var meget gammeldags, maa føjes, at den første Halv
del af 18de Aarhundrede oven i Købet omtales som en mere end alminde
lig død Tid for den højere Undervisning i Oxford baade ved Univer
sitetet og Kollegierne. Der klages over Professorernes Dovenskab baade
til Forelæsninger og til videnskabelig Produktion og over Studenternes
Uvillighed til at høre Forelæsninger. Mange af Kollegiernes Fellows, der
skulde undervise Studenterne, fik deres Plads, som sikrede dem for
Livstid, for religiøs eller politisk Rettroenhed og levede „som Droner af
Kollegiernes Fedme“ og „smuldrede Tiden hen med at æde, drikke, røge
Tobak og snyde Studenterne“.2) Kollegierne lod i værste Fald Studen
terne uden Lærdom, i bedste Fald lærte de dem efter et forældet System.
Selv om Holberg havde haft Adgang til denne Undervisning, havde der
i hvert Fald ikke været epokegørende moderne Ideer at hente der.
1) Oxford havde vel et Universitet, men de (15) højtlønnede Professorer var
mest beskæftigede med lærde Studier, kun lidt med de lidet besøgte Forelæsninger.
Studenternes egentlige Opdragelse og Undervisning foregik paa Kollegierne gennem
de ældre graduerede Akademikere, der som „fellows“ havde livsvarigt Underhold
paa Kollegiet, hvor de førte Opsyn med og underviste Studenterne. I „Notitia
Oxoniensis academiæ“ (1675) gøres (S. 38—39) klart Rede for de fra Fastlandet
forskellige Universitetsforhold i Oxford: „Forholdene ved Englands blomstrende
Universiteter er ikke de samme som hos andre Folk. Der er Studenterne afhængige
af de offentlige Professorer, men hos os er der lige saa mange Universiteter som
Kollegier. I dem undervises der privat og med meget større Udbytte ved daglige Fore
læsninger og Disputereøvelser.“
2) A. D. Godley: Oxford in the 18th Century. London 1909 S. 172—78. Om Uni
versitetet i Oxford siger Erik Pontoppidan 1720—21: „Ved Universitetet selv er
lidet at profitere for en fremmed, som ikke finder Sted (o : bor) i Collegieme og
knapt kan forstaa Englændernes latinske Udtale.“

Det indre af det Bodieyanske Bibliotek. Maleri af E. Vaughan-Jenkins 1888. Efter Will. Dunn Macray: Annals of the Bodleian

Library.
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Man har, ikke mindst fra norsk Holbergforskning, ment, at Englandsrejsen ogsaa har haft Betydning for Holberg som Dramatiker. Han skal
i England have stiftet Bekendtskab med engelsk Drama og gennem det
være bleven inspireret til at skrive Komedier. Det er ikke rigtigt. Han
har muligvis set lidt engelsk Komedie i London; han omtaler i hvert
Fald i „Peder Paars“1) den unge engelske Officer Farquhars Skuespil
„the recruiting officer66, der netop kom op paa Drury Lane samme Aar,
som Holberg kom til England; men det er ikke for dets dramatiske
Interesse han anbefalede Stykket, men som en Kilde til at lære snedige
Hververtricks at kende. Vi har imidlertid et direkte Bevis for, at Hol
berg paa dette Punkt af sin Udvikling hverken interesserede sig for dra
matisk Digtning eller for moderne naturvidenskabelige Synsmaader. I
det „Anhang66 til de evropæiske Staters Historie, som han udgav 1713,
altsaa 5 Aar efter Englandsrejsen, er der . i Afsnittet om England ogsaa
en lille Redegørelse for Litteraturens og Videnskabens Tilstand i Eng
land; det er rigtignok som hele dette Afsnit er ret nøje Afskrift af Tem
ples Værk „the present State of Great Britain66, der udkom under Hol
bergs Englandsophold (1707), men dog vel et Udtryk for, hvad Hol
berg selv efter sin daværende Viden ansaa for det vigtigste i den engel
ske Litteratur. Betegnende er det, at han af sin Kildes Liste over skøn
litterære Forfattere udelader netop de faa Dramatikere, denne anfører:
Ben Jonson, Beaumont og Fletcher; ligesom han af Listen over Videnskabsmænd udelader det eneste, der repræsenterer den nye Eksperimen
talvidenskab, nemlig Francis Bacons. De Videnskabsmænd, hvis Navne
han beholder fra sin Kilde, er alle Historikere, Jurister og Teologer, alt
saa Repræsentanter for de Videnskaber, Holberg paa dette Punkt af sin
Udvikling havde Interesse for, og som han kom til at behandle i sine
første Skrifter.2)
Sagen er jo den selvfølgelige, men ikke tilstrækkelig paaagtede, at Hol
berg ikke sprang fuldfærdig frem som Athene af Zeus’ Hoved, men at
han som alle andre har gennemgaaet en Udvikling. Paa dette Tidspunkt
er han ved dens Begyndelse, „en ung Person66, som han kalder sig i sit
første Skrift, meget ufærdig. De afgørende Gennembrud i hans Udvik
ling kom senere, i København og i Paris.
Holbergs Hovedinteresse var foreløbig Arbejdet med hans geografiskJ) Peder Paars IV, 3, 34.
2) Th. A. Miiller i Histor. Tidsskr. 10. Række IV, 20. I „Critique over Peder *
Paars“ (1722) nævnes som Holbergs Forgængere i Digtekunsten flere franske, spanske
og italienske Digtere, men ikke en eneste engelsk.

Holberg har endnu ingen litterære Interesser.
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Griffenfelds Portræt i Bodleian Library. Efter Fotografi. Schumacher blev indskreven
ved Univ, i Oxford 13/» 1657 og blev optaget i Queens College. Under sit treaarige Ophold
her knyttedes han nøje til Queens Colleges Provst og mangeaarige Fellow Thomas
Barlow, Bibliotekar ved Bodleyan Library. Denne var altid venlig mod fremmede, men
ganskes særlig mod S., der vedblev at staa i Forbindelse med ham lige til sit Fald.
Griffenfeld sendte ham senere sit Portræt, da Barlow var Biskop af Leicester. Holberg
mindes at have set det og skriver senere: „Hans Portræt er blant de største Mænd
sat paa det Oxfordske Bibliothec, hvor det endnu ses.“ Man mærke sig det uelsk
værdige, hovne, af Livet hærgede Ansigt.

historiske Værk. Til det læste han paa det skønne Bodleyanske Bibliotek.
Dettes gamle Del staar endnu i alt væsentligt, som da Holberg besøgte
det. Ud til de store Vinduer var der mellem Reolerne smaa Skrivepulte,
hvorfra der bag Murens Vedbend var Udsigt til Parkernes Plæner og
store Træer. Der var uforstyrret Stilhed og Fred. Den før omtalte tyske
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Lærde Uffenbach fortæller, at der næsten ingen Besøgende kom paa
Biblioteket, højst kunde der nu og da faas en lille Samtale med den
stramme og ret uvidende Bibliotekar Hudson og hans to antikvarisk og
filologisk interesserede Medhjælpere.1) Her sad Holberg og læste og
lavede Excerpter i den ikke alt for lange Tid, Biblioteket var aabent; om
Vinteren har der som overalt paa Tidens Biblioteker paa Grund af Kul
den været vanskeligt at arbejde. Noget videre Indtryk har den lille flit
tige Besøgende, som Holberg var, ikke gjort paa Bibliotekets Personale.
Den 28aarige Thomas Heame har for Tiden 1705—35 ført meget vidt
løftige Dagbøger, hvor han nævner flere Besøgende ; men Holberg omtaler
han ikke.2)
I Sommeren 1708 forlod Holberg Oxford. Han havde med vanlig Spar
sommelighed lagt saa meget til Side, at han ikke blot kunde betale
Hjemrejsen men ogsaa opholde sig en Maaned i London, hvor han „var
en flittig Tilskuer til alt det, som ses gratis66; og endda kunde han have
noget i Behold til den første Tid i København. Med et svensk Skib naaede
han paa 5 Dage Helsingør og gik saa til Fods til København. Han havde
tidligere besøgt København 2 Gange, den ene Gang rigtignok i et helt
Aar. Denne By blev nu hans Hjem i mere end 40 Aar, lige til hans Død.
Den unge Lærde, der lige var kommen hjem fra Udlandet, skulde nu til
at bane sig en Vej i den lærde Republik. Han bragte med sig Opteg
nelser til en stor lærd Geografi, sine Oplevelser, en stor Selvtillid og
Evne til at skaffe sig gode Forbindelser og til at gaa paa.

VENLIG MODTAGELSE I KØBENHAVN OG
GODE STUDIEAAR 1708 — 14

Det København, som Holberg kom til 1708, var en ret lille By; med
sine 70,000 Indbyggere noget mindre end Aarhus nu; ogsaa ringe i
Udstrækning. Den var en Fæstning med brede Grave og høje græsbevok
sede Volde, kun tilgængelig gennem Portene, der lukkedes Klokken 10.
Byen laa i alt væsentligt indenfor Voldene; der var Marker med spredt
Bebyggelse, hvor nu Broerne ligger, og Søerne laa i aaben Mark uden
for Nørreport.
x) A. D. Godley: Oxford in the 18th Century S. 50. Uffenbach kalder Hudson
„en Mand af en forbavsende Uvidenhed“; „det ringe Liv som hersker i Biblioteket
synes viet engelske Antikviteter“.
f) 145 smaa Bind. Udgivet bl. a. Oxford historical Society 1885 ff. Olsvig: Holberg
og England S. 281.

Holberg bliver efterhaanden en god Københavner.
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Gaderne var i den indre By krogede og før Reguleringen efter Bran
den 1728 ofte meget snævrere end nu. I meget havde København noget
af en Provinsbys Udseende, Husene ofte en eller to Etager og af Bin
dingsværk; provinsielt venligt virkede ogsaa de mange og store Haver
bagved og foran Husene. Men i Hovedgaderne laa der ikke faa Adelsgaarde i Renæssancestil af samme Art som Borgmester Matthias Hansens
endnu Bevarede Gaard paa Amagertorv; 1559 var der 130 Adelsgaarde.
Paa Slotsholmen laa omgivet af Grave det lille hvide femkantede Kø
benhavns Slot, ubekvemt men minderigt. Helt anseligt var det lærde
Kvarter om den store Vor Frue Kirke med de mange spredte Universitets
bygninger og Professorresidenser. Moderne i pompøs Barokstil var det
nylig anlagte Kongens Nytorv med Palæer opført af Rigets Stormænd
omkring Københavns første Rytterstatue.
Hvad der imidlertid, som Holberg siger, gav Byen et eget og anseligt
Præg var Hoffet, Embedsmændene, Universitetet, den store Garnison og
Flaaden, ligesom det store Element af Fremmede: tyske, franske og
italienske Kunstnere, Haandværkere, Gejstlige og Lærde. Byen gjorde
ogsaa paa fremmede som den spanske Gesandt Grev Robel ledo paa
Frederik Ill’s Tid og Franskmanden de Vrigny 1702 et velbygget
og smukt Indtryk, selv om de Vrigny er utilfreds med Renligheden i
Gaderne.
Denne By blev Holbergs Hjem for Resten af hans Liv. Han groede
som saa mange Indvandrere fra de andre Dele af Monarkiet fast i den
og kom til at holde af den. Og ikke uden Grund. Den berejste unge
Lærde blev næsten fra første Øjeblik vel modtaget og støttet af de ledende
Mænd ikke blot indenfor den lærde Republik, hvor han skulde søge at
skaffe sig et Levebrød, men ogsaa af Mænd indenfor de højeste Regerings
kredse. Og en Fordel til af lige saa stor Betydning bød København ham.
Han havde efter sin teologiske Eksamen som Fag valgt sig Geografi og
Historie i en ubestemt Følelse af, at de var moderne. Men han havde
arbejdet med dem uden kyndig Vejledning, og som hans ældste Bog,
Verdensstorien fra 1711, viser uden almene Synspunkter. I Oxford havde
han været henvist til Bøgerne i det Bodleyanske Bibliotek og til Sam
tale med Mænd, der ingen Impulser kunde give ham: de gammeldags
sure Bibliotekarer og de unge Studenter, der var ham underlegne og
beundrede ham for hans Latin og polemiske Teologi. I København stif
ter han Bekendtskab med modne og belæste Mænd, der gør ham bekendt
med, at der i de sidste Menneskealdre har fundet en Revolution Sted
indenfor alle Videnskabens Grene, ogsaa Historien og Juraen; som
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netop vendte sig mod den middelalderlige teologisk-antikvariske Viden
skab, hvori Holberg var opdraget i Skolen. Den var begyndt med
Kopernikus’, Kepplers og Galileis nye Verdenssyn, men dens Metode og
Synsmaader havde bredt sig til Medicinen, Historien, Juraen og Etiken.
Men før der gøres Rede for denne Paavirkning og for, hvor meget Hol
berg nemmede af den, skal der fortælles om, hvorledes der blev sørget
for ham rent timeligt i København.
7. Tysklandsrejse.

Da Holberg efter sin Englandsrejse kom til København, var han paa
det rene med, at han saa vidt gørligt ikke vilde tjene sit Brød ved
at undervise. Hans fine Nerver gjorde denne Levevej til et Helvede for
ham. Han syntes heller ikke, at Stillingen passede for en Mand af hans
Kvalifikationer. Han prøvede derfor at skaffe sig et frit Levebrød ved
i sit Logi at holde Foredrag over de Videnskaber, han havde arbejdet
med i Oxford, Geografi og politisk Historie. Disse Fag var her hjemme
efter Enevældens Indførelse højt i Mode som Dannelsesmiddel for unge
Mennesker, der vilde , gøre Karriere i Regeringskontorerne. Forelæsnin
ger over disse Emner var heller ikke ukendte her hjemme. Samtidig med
Holberg averterede Magister Hans Whitte, der senere erhvervede sig et
Navn som Pædagog, om Undervisning for unge Liebhavere i de samme
Fag som Holberg, „Geographiam og der iblant ved lejlighed endeel
kortelig af Historia Politica“. Han er endda saa moderne, at han aver
terer i Tidens smaa Aviser, medens Holberg paa gammeldags Vis har
averteret gennem Opslag paa Kollegierne, og alt tilbydes „mod en billig
Betaling Maanedlig“. Holberg holdt sine Forelæsninger paa sit Værelse
— hvor han nu har boet — og efter Universitetets Skik i Form af Dik
tat. Forsøget mislykkedes imidlertid. Der kom efter Holbergs eget Ud
sagn nok af Tilhørere, men det kneb for den senere saa skrappe Forret
ningsmand at faa Betalingen indkasseret. Maaske har Grunden til, at
Foretagendet ikke gik, været, at Holberg ikke har været fremragende
som Foredragsholder. Han var det i hvert Fald ikke senere som Pro
fessor (S. 345).
Han fandt imidlertid straks efter dette mislykkede Forsøg Støtte hos
to af de mest indflydelsesrige af Lærerne ved Universitetet. Det var Pro
fessor i Græsk Poul Vinding, kendt fra Plougs Digt om hans Datter
Ingeborgs romantiske Kærlighedshistorie med Poul Vendelboe Løven
ørn, og Professor juris Christian Reitzer. De var begge jævne og elsk-

Professorerne Vinding og Reitzer støtter Holberg.
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værdige Mænd, fri for den ved Universitetet herskende Nepotisme; 0
begge praktisk dygtige og ofte af Regeringen anvendt i betydningsfulde
Hverv indenfor Administrationen. Begge tog sig ivrigt af unge lovende
Studerende, gav dem Adgang til deres Hjem og Biblioteker. Holbergs

Mag. Hans Whitte averterer Septbr. 1708 i „Københavns Postrytter“ om Undervis
ning i Geografi og politisk Historie. Avisen indeholder kun de to afbildede Advertissementer.

jævnaldrende, den elskværdige og lærde jydske Præstesøn Hans Gram2)
gik som en Søn i Huset hos begge. Nu optoges ogsaa Holberg i Kred
sen. Reitzer fik, som senere skal fortælles, stor Indflydelse paa Holbergs
videnskabelige Vækkelse; han har lige straks smittet ham med sin Be
gejstring for de store tyske Naturretslærere Samuel Pufendorf og Chr.
Thomasius, inden Holberg vel endnu rigtig havde forstaaet, hvad det
drejede sig om hos dem. Og hvor intimt Holberg har færdedes hos Vin
ding, har vi et lille Vidnesbyrd om i den Kendsgerning, at Vinding
1) 1707 indleveredes der en anonym Klage til Geheimekonseillet — efter Traditionen
forfattet af Thomas v. Westen — hvor der blandt mange andre Utilbørligheder ved
Universitetet i stærke Ord klages over Professorernes Udnyttelse af Embeder og Le
gater til Fordel for deres egen Slægt. Vinding, hævdes det, „danner dog en Undta
gelse“. Trykt i R. Nyerup: Universit Annaler S. 213 ff.
2) Den landligt udseende Gram imponerede Vinding ved til Studentereksamen at
opgive hele Homer og Kallimachos. Han blev straks efter Eksaminationen for første
Gang bedt til Middag hos Vinding. P. F. Suhm: Samlede Skr. VI, 6—7.
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viste ham den intime Brevveksling, som hans Fader, Rasmus Vinding,
i de unge Aar havde ført med Peder Schumacher — en Staaen Ansigt
til Ansigt med Fortidens store Døde, der vel kan have bidraget til at
gøre Historien til levende Liv.1)
Foreløbig skaffede Vinding, der havde været Holbergs Privatpræceptor
og som selv havde studeret i Oxford, Holberg et lille Job, og han slap
ham heller ikke senere af Syne. Han tilbød nemlig den rejsevante unge
Mand at ledsage hans unge Søn Andreas (1691—1766), der i Oktober
1708 skulde rejse til Dresden for at være i Huset hos den danske Baron
Valdemar Løvendal, der var Søn af U. F. Gyldenløve og som var traadt
i Tjeneste hos sin Fætter, Kurfyrst August II af Sachsen. Rejsen har
langt fra været uden Betydning for Holbergs Udvikling. Etatsraad Vin
ding honorerede ham nemlig saa rundeligt, at han — efter at have af
leveret den unge Vinding i Dresden — kunde tage nogle Maaneder til
Leipzig og studere ved Universitetet der. Ud fra den ældre Anskuelse,
at Holberg lige fra Ungdommen skal have været den eneste kloge i
Tiden og alle andre nogle Taaber eller latterlige Personer, har man
ved denne Rejse ensidigt fæstet sig ved hans muntre Skildring af en
pedantisk Leipziger Magister Stivelius’ Foredrag om underlige Emner
som Tallet paa de saliges Maaltider i Paradiset — noget som Holberg
sammen med en ung lattermild x Landsmand Georg Fleischer kopierede,
naar de kom hjem. Af ulige større Betydning var det, at Holberg her
traf og venligt blev indbudt hos flere af Professorerne, foruden at
skrive Disputatser om gammeldags skolastiske Emner studerede moderne
Fag: Adam Rechenberg, der dyrkede Naturret og Kirkehistorie, og Chr.
Fr. Børner, der studerede italiensk Renæssancelitteratur. Betydeligst og
mærkeligst var dog Historieprofessoren Joh. Burkhard Mencke (1675—
1732). Han minder i hele sin Aandsretning og Alsidighed meget om
Holberg, som denne senere udviklede sig. Han havde udgivet lærde hi
storiske Kildesamlinger. Men han var ikke blot eller først og fremmest
en lærd. Han var ogsaa under Pseudonymet Philander von der Linde
Forfatter af satiriske Digte i Boileaus og Swifts Stil, ligesom han var
Forkæmper for Modersmaalets Ret overfor Latinen. Han havde ogsaa
et godt Øje til den gammeldags skolastiske Universitetsdannelse. Faa
Aar efter Holbergs Besøg udgav han 1715 to Taler om et Emne, som
Holberg senere heller ikke blev træt af at tage op, nemlig „Om lærde
Folks Humbug“ (De charlataneria Eruditorum). Bogen blev berømt i
i hele Evropa og kom i mange Oplag. Den indeholder et Utal af Eks9 Danm. Riges Hist. S. Skr. VIII, 475.

Georg Fleischer (1684—1746) havde 1702—08 boet paa Borchs Kollegium og sam
tidig gratis gjort Tjeneste paa det kgl. Bibliotek i Haab om Ansættelse. Han var eri
Maaned før Holberg rejst til Leipzig. Han blev 1710 Feltpræst ved de danske Hjælpe
tropper i engelsk og hollandsk Tjeneste. 1718 blev han Hovedpastor ved den lutherske
Kirke i Altona; her besøgte Holberg ham 1725. Efter Fotografi fra Kirken i Altona
velvilligst meddelt af Hr. Tandlæge Fleischer i Aarhus.
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empier paa Pedanteri og Humbug hos berømte Digtere, Læger, Jurister
og Teologer. Den er bidsk, men mangler helt Holbergs Lune. I „Peder
Paars“1) henviser Holberg til den som en Fundgrube for Titler paa
lærde men taabelige Disputatser af samme Art som den Universitets
disputats i „Peders Paars“, der drejer sig om, i hvilken Legemsdel det
var, at Venus blev saaret i den trojanske Krig.2)
Hovedrepræsentanten for den moderne verdslige og galante Dannelse
i Tyskland var dog Chr. Thomasius (1655—1728), som havde været
Lærer for Chr. Reitzer og senere blev det for Holbergs Konkurrent An
dreas Hojer. For at se ham gjorde Holberg en Afstikker fra Leipzig til
Halle. Besøget forløb imidlertid uheldigt. Den fornemme Lærde, der i
sine Skrifter advarer mod for stor Familiaritet overfor Fremmede „især
af lavere Rang“,3) indlod sig ikke med den lille uanselige danske Teolog
og talte til hans Sorg kun med ham om Vejret og andre ligegyldige
Ting. Den Begejstring, der ligger bag denne Pilgrimsvandring til Halle,
skyldes sikkert Reitzers Udtalelser og ikke Holbergs eget Studium af
Thomasius’ Værker. Thi ikke blot paa dette Tidspunkt, men endnu da
Holberg skrev sin Bog om „Natur- og Folkeretten“ 1715, havde han ikke
meget Kendskab til Thomasius’ Meninger. Naar han senere citerer ham
i „Natur- og Folkeretten“, er det fordi han var saa anset og moderne;
han citeres kun, hvor hans Meninger falder sammen med Holbergs Hoved
kilde Pufendorf s. De Punkter, hvor han selv i centrale Spørgsmaal er
uenig med Pufendorf, har Holberg ikke opfattet meget af. Rejsen til
ham var et Udslag af ungdommelig „Heltedyrkelse“.
Men foruden at fortælle om de betydelige Personligheder, Holberg
traf, giver Beskrivelsen af den lille Rejse ogsaa Bidrag til at forstaa
noget væsentligt i hans Personlighed. Den er et nyt Vidnesbyrd om den
ukuelige Sejghed og det gode Humør, der boede i hans spinkle Legeme.
Baade Ud- og Hjemrejsen var besværlige. Nedrejsen til Dresden fore9 I, 3. S. 56.
2) Blandt Emnerne for Universitetsstridigheder anfører Mencke (S. 76), at Tale
ren Maximus bebrejder Grammatikeren Zopyrion, at han ikke tilstrækkelig har ud
forsket, med hvilken Haand Diomedes saarede Venus. I Afsnittet om Humbugen i
Logik og Metafysik anføres (S. 141) den barbariske Fagterminologi med dens formalitates, hocceitates, quidditates, intentiones o. s. v. (jam spiritus me deficit). Lidet
forstaaende er Mencke i sin Spot over Astronomernes Kort over Maanen og over
„nogle Englændere (o : Newton), som mener i alle Ting at have fundet en Tiltræk
ningskraft“ (S. 172). Bogen indeholder en Rigdom af Kendsgerninger til Forstaaelse
af Baggrunden for Holbergs Kritik af den gamle Videnskab.
s) Chr. Thomasius: Primæ lineæ de jurisconsultorum prudentia consultatoria.
Halle et Leipzig 1705 § 15, 16, 38—40.
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gik med Postvogn, ofte uden Afbrydelse Dag og Nat, og med kun liden
Lejlighed til Søvn; det gjaldt om at passe paa Bagagen. Holberg lærte
her at holde sig vaagen ved stærk Kaffe, en Stimulans, som han ivrigt
anbefaler. Han anvendte den senere i Livet, naar Trætheden var ved at
overvælde ham under Perioder med for stærk Produktion,1) ikke til
Gavn for de fine Nerver. Og Hjemrejsen fandt Sted midt under den
frygtelige Vinter, da Karl XII’s Soldater døde af Kulde i Rusland, og
da Vinstokken frøs bort i Frankrig. Turen over Storebælt tog to Døgn
med Isbaad, afbrudt af en Nats Ophold paa Sprogøs eneste Gaard. Et
Par Støvler foret med Bjørneskind, vel medbragt fra Norge, og fire Lag
Tøj beskyttede nogenlunde mod Kulden. Men Beretningen om Rejsen
indeholder ingen Klage over Besværlighederne. Overalt finder Holberg
noget at more sig over. Højdépunktet af Morskab er den Tid, han i
Leipzig tilbringer sammen med den ligesindede Georg Fleischer. Hos
ham fandt han den „mira festivitas“, som han i Bergen havde glædet
sig over hos Morbroderen Peder Lem, og som han aldrig kunde staa
for. „Min nære Ven“ kalder den kølige Mand Fleischer, et Ord han
ellers ikke anvender ret tit. Da han 1725 drog paa Rekreationsrejse syg
paa Legeme og Sjæl, besøgte han ham atter og tilbragte gode Dage hos
ham i hans Provstebolig i Altona. Og den groteske Skildring af Over
farten over Storebælt og Opholdet hos de indfødte paa Sprogø er et
af de Afsnit, der stadig læses for sit gode Humør. Den indeholder ingen
Mindelser om noget ubehageligt. Oplagtfieden og Humøret var for Hol
berg store Værdier i disse Aar, da han kæmpede for at komme frem.
Senere tabte de sig.
2. Huslærer hos Admiral Giedde. Indflydelsesrige Bekendtskaber.
Da Holberg i Begyndelsen af 1709 kom hjem fra sin Tysklandsrejse,
stod han atter uden noget at leve af. Men rimeligvis den altid hjælp
somme Etatsraad Vinding skaffede ham foreløbig Stillingen som Hov
mester for Geheime- og Admiralitetsraad Fr. Gieddes tre Sønner. Vin
ding var som Efor for Borchs Kollegium Nabo til Admiral Giedde, hvis
store og fornemme Gaard laa tilbagetrukken bag en Mur ud til Store
Kannikestræde midt i en vældig Have, der strakte sig lige fra Borchs
Kollegium til Regensen og i Dybden bag om Borchs Kollegium helt til
Krystalgade.2)
1) Fortale til Skæmtedigtene. S. 247.
2) Gaarden gik helt til Grunde ved Branden 1728. En „Tradition“ om, at Holbergs
Kammer skulde være bevaret i en Smøge ud mod Krystalgade, og at han fra sit Vin-
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Skønt Undervisning var Holberg imod og han længtes efter Frihed
til videnskabelige Studier, befandt han sig dog vel i det fornemme og
rige Hjem, og han mindedes altid Admiralen og Sønnerne med megen
Venlighed. Oplevelsen af Gieddes Respektløshed overfor gejstlige og
verdslige Autoriteter og af hans danske Sind har sikkert været af Betyd
ning for Holbergs Personlighed. Og Forbindelsen med den fornemme
Familie var ham til Nytte paa et afgørende Punkt af hans Karriere.
Admiralen var den Gang en Mand paa 68 Aar, men fuld af Livs
kraft og nylig gift for tredie Gang. Han var i meget en Mand efter Hol
bergs Sind. Han, der var en Søn af Rigsadmiralen Ove Giedde, var en
djærv og frygtløs Sømandsnatur. I Slaget i Køgebugt var han som Chef
for Orlogsskibet „Neptunus“ kommen Niels Juel til Hjælp, da det tredje
Skib, hvorpaa denne var søgt over, var ved at tage Vand.1)
Han manglede, ligesom Holberg senere, ganske Respekt for Univer
sitetsdannelsen med dens Eksaminer og Grader. Praksis var ham det,
det kom an paa. Han var ikke velsindet mod Præster og Læger, og han
traadte overalt ivrigt i Skranken for Danskheden. En, vist stærkt over
dreven, Klage til Kongen over Admiral Giedde fra Aaret før dennes
Død (1716), da han var Stiftamtmand paa Fyen, besværer sig i stærke
Ord over den Maade, hvorpaa han behandler Præsterne derovre. „De
bespottes og ihielslaaes med Tunge, Haand og Pen,“ han „agter sin
Hund mere end sin Præst“ og tiltaler Præsterne „som sine haarde Baadsmænd“. Karakteristisk for hans Uforfærdethed og Usnobbethed er hans
Optræden i en Sag mod den unge Marinelæge Jens Bing, der en kort
Tid havde været Holbergs Kammerat paa Borchs Kollegium og senere
var hans nære Omgangsfælle. I denne Sag (1712) tager Admiralen skarpt
Bings Parti mod sine Kolleger i Søetatens General-Kommissariat og en
tysk Læge ved Kvæsthuset, Dr. med. v. Bötticher. Han hævder, at det
ikke taler til Bings Forkleinelse, at han ikke ordinerer <lyr Medicin eller
at han ikke er gradueret, „naar han ickuns haffuer praxeen; thi om
bing tager doctor graden i Morgen, saa bliffur hand derforre icke et
haar lærdere eller wieszere“ .. „och siunes mig, att dett war hedere att
hielpe en dansch mand till rette, naar hand haffuer Experience, en som
due her skal have lyttet til Naboernes Tale og samlet Stof til sine Komedier, savner
ethvert Grundlag. O. Nielsen: Kbhvn. paa Holbergs Tid. 1884 S. 5. Billede af Bag
husene „Hlustr. Tid.“ 1881 No. 1155.
9 Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 512. „Dog undsat Capitaine Gedde ham
(Niels Juel) saaledes, at han formedelst sin tapperhed indlagde stor ære, og blev
herligen derfor berømt og af Hs. Majt. efter slaget regaleret“. Om Admiral Giedde
i Krigen Aar 1700, Introduct. S. Skr. I, 294.
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en tydsch wurmbrandt, der ingen haffuer“.1) Holberg nævner flere Gange
Giedde i sine Skrifter og med Berømmelse.2)
Sønnerne var i den uregerlige Alder mellem 15 og 11 Aar, kønne og
fulde af Livskraft. Holberg kunde ikke holde Styr paa dem, naar de
„for i Haarene paa hinanden“,
og bekender med Skam, at
han „maatte se at forlige dem
med bønfaldende Ord“. Men
han holdt af dem, vedblev at
følge deres Skæbne og om
taler, med en for ham usæd
vanlig Varme, særlig den
ældste, Hans Giedde, der
fandt en tidlig Død ved sit
alt for fyrige Sind. „Lærvil
lige var de, men overmaade
krigeriske. Den ældste Søn
gjorde store Fremskridt un
der min Undervisning, hvad
jeg snarere tilskriver hans
Dygtighed end mine Anstren
gelser. Jeg spaaede, at han
Geheimeraad, Admiral Fr. Eiler Giedde til
vilde blive en Hæder og Pryd Hindema (1641—1717). Maleri paa Wedellsfor sit Fædreland, hvis hans
borg. Efter Danmarks Adels Aarbog.
gode Anlæg kom til Mod
ning. Men den saa haabefulde unge Mand, der med stor Iver stræbte
efter alt ædelt og godt, ramtes af en altfor tidlig Død; ti han blev kort
efter dræbt i Braband af en norsk Officer, som han havde udfordret“.3)
Om den yngste Carl Vilhelm, der giftede sig til Baroniet Vinterborg paa
Laaland, siger hans Gravskrift, at „hans Ungdom tiente til en grundig
Indsigt i de lærde Videnskaber“,4) Holbergs Undervisning har vel bidra
get dertil.
Stor Betydning for Holbergs senere Karriére har sikkert Familien
Gieddes nære Forbindelse med Kongehuset haft. Admiral Giedde havde
9 Kali Rasmussen: Histor. Tidsskr. III R. 1, S. 118—19.
2) Dissertât, de historicis danicis S. Skr. II, 6. Billede af Admiral Giedde ogsaa
paa hans Epitafium i St. Hans Kirke i Odense.
*) Levned v. Winkel Horn S. 48.
4) Kali Rasmussen anf. St. S. 121. Den mellemste af Sønnerne druknede i Aaen
ved Hindema, Admiral Gieddes Gods, 31 Juli 1712.
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1695 ført den senere Kong Frederik IV’s Brud Prinsesse Louise af Meck
lenburg til Danmark fra Warnemünde. Han blev senere (1707) gift
med Abel Cathrine Buchwald, O verhofmesterinde hos den daværende
Dronning Louise og Opdragerinde for dennes Børn,1) en Stilling der
jo gav Anledning til stadig intim Omgang med Kongeparret og Hoffet.
Adm. Gieddes Bryllup stod da ogsaa paa Københavns Slot (d. 24. Marts
1707). Det er rimeligst at antage, at det er gennem Admiral og Admiral
inde Giedde, at Holberg har faaet Adgang til Kongen og er kommen
i Forbindelse med de to mægtige og ikke let tilgængelige Svogre Uden
rigsministeren Chr. Sehested og Geheimeraad Iver Rosenkrantz, Forbin
delser der senere aabnede ham Adgang til Universitetet og skaffede ham
Midler til hans store og afgørende Udenlandsrejse.

3. Frie Studieaar paa Borchs Kollegium, 1709—14.

I Juni 1709 slap Holberg fri for Lærergerningen og fik for lang Tid
Frihed til at hellige sig videnskabelige Studier. Hans Beskytter Poul
Vinding skaffede ham nemlig Plads paa Borchs Kollegium, hvorfor han
var Efor. Den 11 August flyttede Holberg ind og blev boende der halv
femte Aar, indtil han i Begyndelsen af 1714 tiltraadte en ny lang Uden
landsrejse.
Borchs Kollegium var det fornemste og mest moderne indrettede af
Københavns Kollegier. Det skulde ikke blot give Ophold til Studenter
under Embedsstudiet men ogsaa fremme videnskabelige Studier, og som
Bevis paa Kollegiets Anseelse anfører den samtidige hamborgske Histo
riker Raupach, der besøgte København 1712, at der „fra det i Løbet af
knapt 25 Aar er udgaaet syv Professorer, højt ansete ved deres Ry og
Fortjeneste“.2)
Kollegiet var dengang nyt, knap 20 Aar gammelt, en anselig treetages
Barokbygning med Christian V’s Buste i Frontispicen.. Det havde til
Brug ved Alumnernes lærde Studier et smukt og velforsynet Bibliotek
(o. 3000 Bd.), installeret i en smuk Bibliotekssal med brogede Glas
ruder og paa Hylderne Gipsbuster af danske Lærde fra Kollegiets Stif
telsestid. Til Brug ved Disputatser, den daglige Gudstjeneste og Festlig
heder var der et stort og smukt Auditorium med tavlet Marmorgulv, og
bag Kollegiet en stiv Barokhave med Statuer og Springvand, som Borch
kendte det fra sine Rejser i Syden.
1) Danm. Adels Aarbog XI, 129—30.
2) De præsenti Rei Sacræ et Litterariæ in Dania Statu. Hamburg 1717 S. 15. Om
Kollegiet se Hans Olrik: Borchs Kollegiums Hist, i de første 40 Aar. Kbhvn. 1889.
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Der var Plads til 16 Alumner, 10 Teologer, 3 Filologer, 1 Mediciner,
Botaniker og Matematiker. De havde to i Fællesskab to gode og rum*
melige Værelser: det ene Soveværelse med fælles Seng, det andet Op
holdsstue med to Borde og to læderbetrukne Stole.1) Reglementet var
klosteragtigt som paa de engelske Kollegier. Alumnerne skulde hver Dag
møde til Andagt Morgen
og Aften og gaa til Alters
mindst to Gange om
Aaret. „Ingen Quindesperson tilstedes paa Kam
rene at indgaa“ undtagen
Pedellens Hustru, der
holdt rent, fejede Gulve
og Trapper „i det ringe
ste tvende Gange om
Ugen og toede Vinduerne
tvende Gange om Aaret“.
Hun vaskede ogsaa for
almindelig Betaling for
Alumnerne. Og ingen
maatte forlade Kollegiet
Borchs Kollegium, som det saa ud indtil Branden
efter Lukketid, der om
1728. Titelvignet paa Alumnernes Disputatser.
Sommeren var Klokken
Foran Bygningen de 16 Alumner. Efter O. Nielsen:
ni, om Vinteren Klok
København paa Holbergs Tid.
ken 772.
For at kontrollere, at Alumnerne drev videnskabelige Studier, var det
bestemt, at de en Gang om Aaret skulde skrive en Afhandling om et eller
andet videnskabeligt Emne og forsvare den ved en Disputats oppe i
Auditoriet paa anden Sal. Forfatteren (Præses) havde en Hjælper (Respondens), medens to Opponenter angreb ham. Disse Disputatser kunde
være omgivet af megen Højtidelighed; hele Konsistorium kunde saaledes
give Møde, naar særlig dygtige Alumner optraadte, saaledes da Arne
Magnussen holdt sit første Foredrag om Kristendommens Indførelse i
Norge (1692), eller da Elbing talte om den store Sten,2) der foraarsagede Ole Borchs Død (1698). Egentlig videnskabelige Arbejder var
9 En god Beskrivelse af Kollegiet før Branden 1728 findes i E. Pontoppidan:
Theatrum Daniæ 1730 I, 45. I Danm. og Norges Beskr. (1729) omtaler Holberg det
ogsaa. S. Skr. V, 304.
2) „Der extra grosse Stein, der dem gottseeligen Stiffter dieses Collegii, Borrichio
aus dem Leibe geschnitten worden“ (Pontoppidan anf. St.).
Den unge Ludvig Holberg

9
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disse Disputatser sjældent. Forfatterne var jo ofte ganske unge Menne
sker; nærmest vil Disputatserne vel svare til Specialeopgaver til Skole
embedseksamen i vore Dage. Man har ofte for meget taget som Norm
de ikke faa teologiske, der beskæftiger sig med gammeldags formalistiske
Spekulationer over mærkværdige Emner som den fortabte Søns Føde
(1702—03) eller de Ræve, Samson fangede. Der er i Virkeligheden i
Disputatserne Emner fra alle mulige Videnskaber: klassisk Arkæologi,
Jura, Zoologi, Medicin og Matematik. Enkelte, særlig de topografiske,
hviler delvis paa egne Iagttagelser som Peder Terpagers Disputats om
de gamle Barfred i Nærheden af hans Fødeby Ribe eller de tre Dispu
tatser af Holbergs Ven, Kollegiets Inspektør, Niels Aagaard om Thy,
som han havde lært at kende og holdt af i sin Rektortid i Thisted.
Retten til at skrive Disputatser og disputere var imidlertid indskræn
ket til de Alumner, der var Baccalaurer o: de som havde erhvervet den
første og laveste af Universitetets Grader ved de højtidelige Disputat
ser, der holdtes hvert andet Aar. De, der som Holberg ikke var gradueret,
havde ikke Ret til at disputere, men maatte i Stedet nøjes med at holde
et Foredrag (declamatio, oratio) over et Emne, der enten var opgivet af
Eforen eller selvvalgt. De opgivne Emner kunde i ældre Tid minde
om frie Studentereksamensstile for et Par Menneskealdre siden, f. Eks.
hvilke Ord den fortabte Søn passende kunde have henvendt til sin Fader
efter Hjemkomsten, et Emne der blev drøftet af den senere evropæisk
berømte Kirurg Jacob Winsløw; eller hvad Hannibal passende kunde
sige, da han i Alperne mistede sit Øje, et Spørgsmaal, som den lærde
Islænder Arne Magnussen behandlede. Senere blev Emnerne mere bro
gede, ofte historiske Betragtninger eller Lovtaler f. Eks. over Kollegiet
og dets Stifter. De var altsaa mest Øvelser i Veltalenhed.
Man har almindelig fremstillet det som et Bevis paa den unge Hol
bergs moderne Indstilling overfor Universitetsdannelsen, at han „mod
sit Kollegiums Regler“ ikke vilde skrive en Disputats, men i Stedet
valgte at holde Foredrag. Dette Synspunkt er urigtigt. Hvorledes end
ellers hans Stemning overfor Universitetsdannelsen kunde være, saa
havde han i dette Tilfælde intet Valg, han havde netop efter Kollegiets
Regler ikke Ret til at disputere, fordi han ikke var Baccalaureus. Lige
som der var en afgørende Grund til, at han ikke erhvervede Baccalaurgraden: hans ringe Karakterer til den filosofiske Eksamen.1) Han er1) „Ingen maa admitteres til Baccalaurgraden med mindre han tilforn er kendt
dygtig in examine philosophico“ (Udkast 1691. Fundats 1732 § 32). Kancelliraad Hoff
mann maa 1743 have Bevilling til at tage Baccalaurgraden, fordi han har faaet „me-
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hvervede forøvrigt hverken denne Grad, der dog krævedes af Hørerne
ved de større Skoler,1) eller nogen højere akademisk Grad. Som mindre
fine end Disputatserne blev Foredragene ikke trykte men opbevaredes
kun i Manuskript i Kollegiets Bibliotek. Det er Grunden til, at vi ikke
har dem bevaret. De gik til Grunde ved den store Brand 1728, og da
Wille Hoiberg 1755 samlede og udgav sjældne Smaaafhandlinger af
Holberg, kunde han ikke mere opdrive Afskrifter af hans Foredrag.
Noget stort er der næppe gaaet tabt i dem. De har kun været Smaa
afhandlinger af samme Art som hans senere Epistler, i hvilke han be
handler Emner af samme Art.
Men trods alt adskiller de sig dog fra Kollegiets andre Foredrag og
siger noget væsenligt om Holbergs Personlighed. Titlerne paa dem vi
ser, at de alle har drejet sig om Ting, som Holberg kendte.af egen Op
levelse og Erfaring, ikke blot gennem andres Skrifter. De fire Foredrag
hed: „Om Rejser46 (1710), „Til Historiens Pris66 (26. Juni 1711), „Om
den moderne Musiks Ypperlighed66 (24. Decbr. 1711) og „Om Sprog
studium66 (1713).2) Vi vilde, selv om Afhandlingerne maaske ikke har
været stærkt personlige, gærne have vidst, hvad Holberg paa dette Tids
punkt af sit Liv har kunnet sige om Ting, der havde hans Hjerte.

De halvfemte Aar, Holberg tilbragte paa Borchs Kollegium, har i det
hele været en god Tid for ham. Økonomisk var han sikret. Paa Kol
legiet havde han Bolig, Ildebrændsel, Rengøring og Vask. Rimeligvis
har han spist paa Kommunitetet. I Penge havde Alumnerne aarlig den
ikke ringe Sum af 56 Rdr. (en god Hest kunde købes for 7 Rdr.).3) Og
yderligere tjente han en Skilling ved i hvert Fald fra 1713 at være Fuld
mægtig hos Auktionsforvalteren ved en af Retterne, rimeligvis Hofretdiocrem“ til examen philosophicum. Matzen: Kbhvns. Universitets Retshist. II, 210
Anm. 7. Det havde 1675—79 været forlangt, at Baccalaurgraden krævedes for at tage
teologisk Esamen; men efter 1679 krævedes kun examen philosophicum sst. S. 212.
9 Skoleloven af 1604. Efter Indførelse af filosofisk Eksamen 1679 er det nok, at
de er cand. phil. Efter Danske Lov (2-18-3) paabydes det dog, at de skal tage Bacca
laurgraden snarest mulig efter Ansættelsen. Sst. 212.
2) Titlerne paa dem findes hos Thura (1723), hos Rathlef (1739) og i Hofmanns
Fundatser (1755). Holbergs første Foredrag kaldes hos Thura „De peregrinatione“,
hos Hofman: „De Peregrinationibus doctis“; det andet hos Thura „In laudem Historiarum“, hos Hofman „De Præstantia Historiarum“ ; det tredie „Declamatio de præstantia hodiernæ Musicæ“, hos Hofman „De dulcitudine Musices“. Titlerne opgives
lidt afvigende hos Alb. Thura, hos Rathlef og i Hofmans Fundationer. De er her op
givet efter Thura, hvem Holberg selv havde givet Oplysninger om sit Liv, skønt dette
i og for sig ikke er nogen Garanti for Nøjagtigheden.
9 Collegii Medicei Stipendiarii (Rigsarkivet).
9*
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ten.1) Uden Bekostning, maaske endda med lidt Fortjeneste, fik han trykt
tre historiske og juridiske Værker, som han fik skrevet, mens han laa
paa Borchs Kollegium; en Verdenshistorie („Introduction til de evropæiske Rigers Historie“) fra 1711; et kulturhistorisk „Anhang“ til den
fra 1713 og en Bog om „Natur- og Folkeretten“, ogsaa fra 1713 (ud
givet 1715). At han fik den lille og uanselige Boghandler Johan Kruse
— en af Byens ringeste — til at trykke dem „paa egen Bekostning“, er
ikke lille Vidnesbyrd om Holbergs Forretningsdygtighed allerede paa
dette Tidspunkt. Ti det var dengang, især for en begyndende Forfatter,
ikke let at faa noget trykt. Og for den gode Johan Kruse blev Foretagen
det heller ikke indbringende. I hvert Fald beretter Holberg 12 Aar senere
ganske koldsindigt, at de kun 1000 Eksemplarer af „Natur- og Folke
retten“ „knap har kunnet sælges, til stor Ærgrelse for Boghandleren“.
Senere — i Aarene efter 1728 — da Holberg var bleven berømt — blev
Bogen en stor Salgssucces, men den kom ikke Johan Kruse til gode.

Kammeraterne paa Borchs Kollegium var en ret broget Samling. Der
var unge Drenge, og der var den næsten halvtredsaarige Niels Aagaard,
der havde været Rektor i Thisted 1689—1703, og som var Kollegiets In
spektør i næsten hele Holbergs Kollegietid. Enkelte af Alumnerne var ud
over det sædvanlige ved Oplevelse, Karakter og senere Karriere som de
to norske Brødre Christian og Joachim Frederik Ramus, der senere ud
mærkede sig henholdsvis som Biskop og Matematiker. De var bleven op
draget af deres Morfader H. Kyhn, der havde været Kommandant paa
Munkholm, medens Griffenfeld sad fangen der. De to unge Mænd skal
være bleven undervist af ham.
Med et Par af Kammeraterne bevarede Holberg Forbindelsen ogsaa senere
i Livet. Det var saaledes Tilfældet med Jochum Wieland, Han blev senere
en paagaaende og dygtig Bogtrykker og Bladudgiver, i meget en Fore
gangsmand i dansk Journalistisk. Til ham henvendte Holberg sig, da han
1718 skulde have „Peder Paars“ trykt. Da Bogen gik godt, lavede Wie
land, Holberg uafvidende, et Eftertryk, hvilket gav Anledning til et
skarpt Brud og en bidsk Polemik fra begge Sider (S. 333). Kun nogle
Maaneder boede Holberg sammen med den norskfødte Mediciner Jens
9 R. Paulli i Holberg Aarbog 1921 S. 281 ff. Holberg bevidner i en (nu forsvun
den) Kvittering, at Monsr. Laurentz Hartmann hår betalt 41 Rdlr. 4 M. 8 Sk. „for de
tolv musikalske Opera fra Nummer 75 til 85“ paa Auktionen efter den bekendte Diplo
mat Henning Meyercrones Enke.
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Bing. Holberg har rimeligvis staaet ham ret nær. Som fortalt (S. 120) tog
Geheimeraad Giedde senere (1712) hans Parti, da Admiralitetskollegiet
bl. a. i Anledning af hans fejle Diagnose af Pesten 1711 beskyldte ham
for Uvidenhed og Stejlhed. Giedde gør bl. a. gældende, at han „kun hører
tale alt godt om ham, af dem som kiender ham“.1) Det er næppe urime
ligt at antage, at en af de Bekendte, der har talt godt om ham til hans
Dommer Admiral Giedde, har været Familiens tidligere Huslærer Lud
vig Holberg. I hvert Fald var Holberg og Bing senere nære Omgangs
venner, da de begge var gamle, rige og fornemme. Bing var da ligesom
Hans Gram et af de ikke mange Mennesker, i hvis Selskab Holberg be
fandt sig tryg og tøede op.2) Nærmest af Kollegiekammeraterne stod Hol
berg dog sikkert Inspektøren, Niels Ebbesøn Aagaard. Han var en ældre
sat Mand, der passede godt til en væsentlig Side af Holbergs Natur. Han
var et sjælden bravt Menneske og en grundig Lærd, Medarbejder ved
Rostgaards store danske Ordbog og en dygtig Latinist.3) Han er den eneste
af sine Kollegiekammerater, som Holberg nævner ved Navn og omtaler.
Holberg ansaas efter sit eget Udsagn paa Kollegiet for doven og ukyndig
i Filosofi og Latin; det sidste, siger han, ganske med Urette, da Aagaard
og han var de eneste af Alumnerne, der „færdedes i det gamle Latium“.
Aagaard skrev paa Kollegiet nogle helt interessante Disputatser om Thy.
De indeholder en Del Oplysninger om Englands Historie og nogle ikke
synderlig heldige Paralleler mellem danske og engelske Ord. Ikke urime
ligt er det, at det er den lige fra England hjemvendte Holberg, der har
været ham behjælpelig med dem.4)
Fra Kollegietiden stammer rimeligvis det Kendskab til jysk Mentalitet
og Sprog, som møder os i Holbergs Komedier. Der boede paa Holbergs
Tid flere Jyder paa Kollegiet. Jyderne var ham altid inderlig imod. De
forekom ham brovtende, bondske og nærige. I Studenstrups Skikkelse i
„Den ellefte Juni“ har han, ikke synderlig elskværdigt men rammende,
tegnet denne Side af jysk Psyke. Den jyske Sprogfarve er kun antydet,
men Karakter og Udtryksmaade er helt i Orden. Studenterne raaber
x) Hist. Tidsskr. III R. 1, 120.
2) I et Brev til Geheimeraad C. A. Piessen skriver Gram 7/s 1744: „Holberg har ved
sin Opvartning hos Deres Excellence været sig self liig, og saaledes som han altid er
paa fremmede stæder den første Gang. Det hafver alene fattest, at i stæden for den
fremmede Mand, Hr. Conferentz-Raad Woyda (Amtmand over Skanderborg og Aakjær Amter), skulde Bing eller jeg været derhos, da hand vistnok skulde blefven
poulo mitior et minus austerus.“ Breve fra Hans Gram v. Herman Gram 1901
S. 239.
’) Hist. Tidsskr. Ill R., 1, 123. — 4) Hans Olrik: Borchs Kollegiums Hist. S. 138.
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„Rus64 efter Studenstrup. Han riposterer da: „Kommer kuns I Hunde!
En for En. Saa skal a, Drolen ta ve mej, vise Jer, at a er Kaal for Jer
Hat! Hillemænd! kunde a finde en Steen. I skulde faa en Ulykke. Hør,
Kaale! ta Jer vare; hvem a rammer, den klyver a Hovedet paa, saa det

Stævning til Alumnerne paa Borchs Kollegium til at møde for Konsistoriums Dom
stol som Vidner i Sagen, som Jfr. Kirstine Svartzkop havde anlagt mod Peder
Hviid for at have brudt sit Løfte om Ægteskab og for Bagvaskelse. Alumnerne
bevidner, at „denne Stævning er mig underskrevne lovlig forkyndet. Hafn. d. 18.
Januarii 1714“. Holbergs Underskrift er den syvende. Consistorii Domsprotocol.
Rigsarkivet. Fotografi.

halve Hoved skal ligge og dingle paa een Axel og den anden halve Deel
paa den anden Axel. Hører I vel? Nu taler a, Mare, god Jydsk.44 Det
er en til de mindste Enkeltheder mesterlig gennemført Karakteristik af
en hoven jydsk Bonde, der aldrig har været udenfor sin Hjemstavn og
er vant til at føre det store Ord der.
Udenfor Kollegiekammeraterne har Holberg i disse Aar sikkert omgaaedes sin Ven fra Englandsrejsen, Chr. Brix, der 1707 var bleven
Assistent paa det Kongelige Bibliotek, og Skolekammeraten Mikkel Røg,
som 1708 havde faaet overdraget at stikke Kongelovens Tekst i Kobber,
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ligesom to andre Kammerater fra Rejserne, Peder Holm og den glade
Georg Fleischer, der begge gik i København og søgte forskellige Em
beder.1)
Nogen synderlig Del i Kammeraternes muntre Samvær udenfor og

Af Vidneførslen i samme Sag. Vidne Nr. 2 Monsr Ole Borch har ikke hørt P. Hviid
fremkomme med noget ærerørigt om Jfr. Svartzkop „tvert imod at hand altid har
talet vel om hende og sagt at hun var hans Kiereste, og var vel fornøyet med
hende, at hand hafde faant (fundet) hende saa smuck“.
3 Vidne. Nock fremkom Monsr Holberg, og effter aflagde Eed effter Loven, vandt
(vidnede), at hand aldrig hafde hørt noget ærrørigt af Hr. Peder-Jacob Hvid talt om
Kirstine Svartzkop. Konsistorii Domsprotokol. Rigsarkivet

indenfor Kollegiets Mure har Holberg ikke taget. De unge Mennesker
kunde ikke forstaa hans Afholdenhed bl. a. overfor stærke Drikke; over
for Vin havde han Idiosynkrasi. Og han stod helt udenfor Kollegiets
smaa galante Historier og Skandaleaffærer. Det fremgaar saaledes af en
Sag, der i hans sidste Kollegieaar blev rejst mod en lige afgaaet Alumne
Peder Hviid (Petrus Albinus). Han var en dygtig ung Mand, men til
sin Ulykke begavet med for meget Kvindetække. Ved denne Egenskab
havde han ganske ung opnaaet det gode Præstekald i Asdal og Home
i Vendsyssel. Kirkepatronen Grev Otto Rantzau havde nemlig for at
forsørge sin afdankede Maitresse Kirstine Svartzkop sendt hende til
København medførende en Kaldsblanket til det gode Embede med Nav1) Kali Rasmussen: Histor. Tidsskr. 1858 S. 115.
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net in blanco, at udfylde, naar hun fandt en passende Mand. Hun fandt
Peder Hviid, der lovede at gifte sig med hende. Da han imidlertid havde
faaet Embedet, nægtede han at gifte sig med Jomfru Svartzkop til
Fordel først for en anden og saa for en tredie Forbindelse, til hvem
Forholdet var mest presserende, idet hun, hvad var uheldigt for en til
kommende Præstekone, „var kommen for tidlig“. I den Sag, som den
bedragne Jfr. Svartzkop, da anlagde mod Peder Hviid, indstævnedes
og afhørtes Alumnerne paa Borchs Kollegium om deres Viden. Flere
kunde fortælle intime Ting om Forholdet. Holberg og Niels Aagaard
vidste intet derom. Derimod generede det ikke Holberg at benytte sin
gamle Kollegiekammerat Peder Hviids Navn som Navneskjul paa den
pseudonyme Skandalepièce, som han 1719 udsendte mod Andreas Hojer
(S. 257).
Men har Holberg ikke været en Deltager i Livets Lystighed med Kam
meraterne, har det her i København moret ham at være en Tilskuer til
det ligesom til Kammeraternes vilde Lege i Bergen. Han lærte Menne
sker at kende paa de lange Fodvandringer, der hele Livet1) var hans
Motion og en Kilde til Sundhed. Under en saadan Tur er det, at han
tæt ved Helsingør bliver arresteret som svensk Spion og maa aflevere
den Kaarde, som han bar ligesom alle andre Akademikere.2) Men mest
har han i Ro kunnet sidde og iagttage Folk paa Værtshuse og Kaffe
huse. Han kunde her ligesom i London drikke en Kop Kaffe, røge sin
Kridtpibe eller købe for en Styver Snus, en Nydelse, som han efter sit
eget Sigende „nogen Tid havde giort Exces af“.3) „I sin Tid — fortæl
ler han 1727 — kom jeg jævnlig paa Værtshuse, men jeg var altid nøg
tern; man kunde hver Dag se mig blandt Spillere, men jeg spillede
aldrig selv“.4) Det er rimeligst at henlægge disse stilfærdige Værtshus
besøg til Aarene paa Borchs Kollegium. Da han efter Hjemkomsten fra
Paris blev Professor, har de vel næppe passet sig; og der kan jo kun
være Tale om disse to Perioder. De satiriske Digte og Komedierne røber
et stort Kendskab til alle Tidens forskellige Værtshuse: de fine franske,
hvor en Gourmand som Apicius for en Rigsdaler kunde faa en Middag
bestaaende af „en Hønse-Kiød-Suppe med Boller, en Kalkunsk Hane, et
Fad Karper, et Fad Karusser, en Mandel-Terte foruden adskillige smaa
Biretter“ med en Rødvin „saa puur og syver som man kand faae den i
x) I Holland Vandringen fra Aachen til Amsterdam, der fordriver alle hans
Bekymringer (S. 92), i England Turen fra London til Oxford og den lange Marsch
fra Rom til Paris, hvortil han kommer fed og solbrun (S. 217).
2) Levned S. 55. — ’) Ep. 188. — 4) Levned S. 181.

Studier af Livet paa Værtshuse. Pesten. Marie Grubbe.
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Bordeaux46;1) saa de jævne The- og Kaffehuse og længst nede i Rang
stigen de berygtede Værtshuse „Østre og Vestre Paradis46. I en bekendt
Scene i „Peder Paars66 har han givet et Billede af den jyske Bys Satyricus,
der paa Værtshuset sidder alene ved et Bord, betragter Folk og morer
sig over dem; „en bleg og maver Mand, som havde ingen Rus. — Han
sad og smilede ad al den drukne Tale — gav Agt paa al den Snak fra
Hoved og til Hale. — Han meget ærbar var, dog kunde tit man see, —
at han sig barede med Møie for at lee66.2)
Paa disse Steder var der mange Slags Folk at se paa og studere: politi
serende Bedsteborgere, Studenter og „Paradisernes66 løse Piger, Penge
afpressere og Falskspillere. I en Retssag om Nattesæde oplever vi et
helt smukt ôg stilfærdigt Interiør fra Themänden Hans Brockmands Theog Kaffehus i Dybensgade: fire Studenter, en Søkadet, en Skræddersvend
og en Barbersvend er Klokken ni Aften begyndt en Diskussion ved en
Kande „The de Bu66 og en Drik dagligt 01 til deres Pibe; de glemmer
Lukketiden Klokken ti og tages af Vægteren.3) Mest fra Værtshusene
stammer vel Holbergs Kendskab til alle Slags Spil lige fra det fine
l’Hombre til Tjenernes Lanter, Verkering og Kegler; ligesom til alle
Sorter af Danse: de gamles Menuet, Passepied og Folie d’Espagne, „som
bestod udi adskillige Variationer, saa at der fast behøvedes lige saa lang
Tid til at doctorere udi det Videnskab som udi Philosophie66;4) de mo
derne Danse som Cotillon og Engelskdans og simple Danse som Polsk
dans og den landlige Korsedans, som David Skolemesters Goldamme
tripper saa net.5)
Foreløbig var det kun Morskab, naar disse vagtsomme Øjne iagttog
de besøgendes Bevægelser, deres Udtryksmaade og Karakter, og naar
hans trofaste Hukommelse uden at tænke over det bevarede alle disse
Enkeltheder. Senere, da han paa Frankrigsrejsen lærer den franske Lit
teratur at kende, opdager han, at der paa Grundlag af disse Iagttagelser
kan skabes hele Karakterer, levende Mennesker.

Ogsaa store og frygtelige Begivenheder oplevede Holberg i sin Kol
legietid. Frygteligst vel den store Koldbrands- og By Idepest, der rasede
fra Juni 1711 til hen paa næste Foraar og i den Tid bortrev 23,000
Mennesker og frembød Scener af Uhygge og Raahed, som man vel skulde
tilbage til Den sorte Døds Tid for at finde Mage til. Mærkelig nok om
taler Holberg ikke Pesten med et Ord i sit Levned. Derimod mindedes
4) „Den Vægelsindede“ II, 2. — 2) Peder Paars S. 190. — 8) Oluf Nielsen:
Kbhvn. paa Holbergs Tid. S. 220. — 4) Ep. 86. — 5) „Uden Hoved og Haie“ II, 5.
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han endnu som gammel Mand en underlig Menneskeskæbne og en ham
gaadefuld Kvindekarakter, som Pesten gav Anledning til, at han lærte at
kende. I Pestens første Maaned holdt han sit andet Foredrag paa Borchs
Kollegium, men rimeligvis kort efter er han flygtet fra Byen og er med
en Skipper sejlet til Burrehus paa Falster.1) Her kom han til at bo hos
Marie Grubbe, hvis tredie Mand, Søren Møller, just var bleven arreste
ret for et Drab. Under deres Samvær fortalte den gamle Kone ham sin
brogede Livsskæbne og skriftede for ham, at hun „havde haft en uover
vindelig Afskye for hendes første Ægtefælle (U. F. Gyldenløve), skiønt
han blandt alle Undersaattere var den fornemmeste og tilligemed den
galanteste Herre udi Riget“; helt anderledes hendes tredje Mand, „en
gemen Matros (o: Færgemand), med hvilken, endskiønt han daglig hand
lede ilde med hende, hun sagde sig at leve langt meere fornøyet end
udi første Ægteskab“. Holberg forstaar, efter sin Natur, ikke denne kvinde
lige Psykologi og nøjes med at indregistrere den som et Eksempel paa
den menneskelige Naturs „Bizarreri“. Men det, at han 40 Aar efter
husker det og fortæller det, medens Pesten var glemt, siger dog vist noget
om Holbergs Interesser for Menneskers Psykologi ogsaa i de helt unge
Aar.
Noget stort oplevede Holberg ogsaa i Den store nordiske Krigs første
Aar, efter Oktober 1709. Krigen førtes vel udenfor Danmarks Grænser.
Men Københavns Indbyggere oplevede dog efter Slaget ved Helsingborg
1710 de mange saaredes Ankomst til Lazaretterne i København, og baade
1711 og 1712 ventede man en svensk Landgang. Som hos alle andre
vakte Krigen ogsaa hos Holberg en stærk Patriotisme og Had til Arve
fjenden Sverige. Det afspejler sig i hans første Værk, Verdenshistorien
fra 1711. Han ender der Afsnittet om Sveriges Historie med en skadefro
Beretning om Slaget ved Poltava, Karl XII’s Flugt til Tyrkiet, Tilfange
tagelsen af de mange svenske høje Officerer og Soldater, Tabet af det
svenske Arkiv og Krigskassen. „Miste saaledes de Svenske udi 3 Dage
hen ved 28,000 Mand,“ er de sidste Ord i Holbergs Beretning.2)
9 Holberg siger ikke, at det var under Pesten, at han drog til Falster, ej hel
nævner han Marie Grubbes Navn. Han siger kun, at han boede hos „en højadelig
Dame“ ved et Færgested paa Falster, paa samme Tid som hendes Mand sad arreste
ret for en Misgerning. Men vi kan deraf slutte os til ovenstaaende. Drabet blev, som
ses af Højesteretsdommen begaaet 19 Maj 1711 og Dommen faldt 4 Aug. 1712
o: i den Tid Folk flygtede for Pesten. Ep. 89. Kali Rasmussen anf. St. S. 125.
*) Introductionen S. Skr. I, 342.
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CHRISTIAN REITZER INDFØRER

HOLBERG I NYE SYNSMAADER PAA HISTORIENS
OG JURAENS OMRAADE
Størst Betydning fik Aarene paa Borchs Kollegium dog for Holberg der
ved, at han i dem gennem en af sine Velyndere, Professor juris Christian
Reitzer, lærte den „nye Dannelse44 at kende, som havde udviklet sig i
Senrenæssancen, og at han gennem ham fik Impulser til at skrive sine
første Værker. Disse er endnu ikke skønlitterære, Litteraturen er fore
løbig en lukket Bog for Holberg, det er Historie og Jura, der bliver hans
Interesse. Før der imidlertid gøres Rede for disse Holbergs første Vær
ker, skal der kort fortælles om, hvori denne „nye Dannelse“ bestod, og
om den Repræsentant for den, Samuel Pufendorf, der fik en saa over
ordentlig Betydning for Holberg i den første Periode af hans Forfatter
skab.
Den „nye Dannelse“ betegner paa næsten alle Punkter et radikalt
Brud med den, hvori Holberg var bleven opdraget i Skolen og ved det
teologiske Studium. Holbergs tidligere Dannelse var i Hovedsagen den
gammeldags fromme, teologisk-antikvariske, som var en Arv fra Middel
alderen. Dens Kilde var Bibelen og Oldtidsforfatteme, som ansaas for
ufejlbare og for uopnaaelige Mønstre, særlig gjaldt det Aristoteles. Ud
fra, hvad de fortalte, havde den dannet hele sit Livssyn og bygget al sin
Videnskab op; ikke blot Teologi men Medicin, Historie, Retsvidenskab
og Morallære. Egne Iagttagelser anvendtes saa at sige ikke. Et typisk
Eksempel paa, hvorledes man da byggede sin Videnskab op, er en Af
handling af Christoffer Jensen Lidøe „Om Muldvarpens Øjne og Syn“
(de talparum oculis et visu) fra 1712. Oplysning om disse Organer henter
Forfatteren i sin Afhandlings fem Afdelinger kun i litterære Kilder mest
fra Oldtiden; „at der gaves en sjette Maade at komme til Kendskab om
saadanne Ting, nemlig at forskaffe sig en levende Muldvarp og under
søge den, dertil gør Forfatteren ikke fjerneste Antydning“.1) Teologiske
og antikvariske Emner fra Bibelen og fra de klassiske Forfattere, der
forekommer os ligegyldige, behandles derimod ofte som Sager af Betyd
ning. Oluf Borneman kunde saaledes 1704 skrive en Disputats „Om de
gamle Kristnes Haandtvæt“ og den lærde Otto Sperling den Yngre 1698
„Om det Fodtøj hos de Gamle, der almindelig benævnes Pantoffeln“
(Diatriba de crepidis veterum vulgo Pantoffeln dictis). Maalet for denne
C. C. A. Gosch: Danmarks zoologiske Litt. 1870—78 II, 1, S. 280.

134

Reitzer indfører Holberg i moderne Synsmaader.

gamle Dannelse var ikke først og fremmest at gøre Menneskene dygtige
til Livet her paa Jorden, men at berede dem til det hinsidige Liv. Dér var
Tilværelsens Tyngdepunkt. Universitetet i København var en Præsteskole,
den teologiske Eksamen var Universitetets eneste.
Men denne skolastiske Dannelse kom i Tiden efter Renæssancen mere
og mere i Modstrid med Videnskabens mange nye Opdagelser og blev
utilstrækkelig over for de Krav, Livet stillede under de forandrede poli
tiske og sociale Forhold. Videnskaben havde nemlig ad andre Veje end
Oldtidsforfatternes Skrifter, gennem Iagttagelse og Eksperiment, naaet
vigtige Resultater, der stod i skarp Modsætning til, hvad Bibelen og de
klassiske Forfattere lærte. Det var særlig Tilfældet indenfor Naturviden
skaberne ved Kopernikus’, Galileis og Kepplers nye Verdensbillede og
Harveys revolutionerende Paavisning af Blodets Kredsløb. Herved svæk
kedes Tilliden til Oldtidsforfatterne som eneste Kilde til Videnskaben
og uopnaaelige Mønstre for Litteraturen, særlig Aristoteles var forhadt
og foragtet af de unge. Dette forandrede Syn gav sig Udslag paa mange
Maader.
Naturvidenskabens Opdagelser skabte en ubetinget Tillid til Iagtta
gelsen og til den menneskelige Fornuft. Overalt blev Feltraabet: ikke at
sværge til nogen Lærers Ord (nullius in verba jurare), som Det engel
ske Videnskabernes Selskabs Devise lød. Man skulde selv anstille Un
dersøgelser. Og for at gøre Resultaterne af disse saa sikre som muligt,
skulde man drage sine Slutninger paa samme stringente Maade, som
man gjorde det i Matematiken, den mest ufejlbare af alle Videnskaber.
Denne „matematiske Metode“, hvis Opfinder var Descartes, var Tidens
Stolthed. Det er jo f. Eks. „more geometrico“, at Spinoza beviser Sæt
ningerne i sin Etik.

1. Naturretten, moderne Historie, Modersmaalet.

Flere Videnskaber bygges op helt fra Grunden af ved Hjælp af Iagt
tagelse og Fornuftslutninger. Det gælder saaledes udenfor Naturviden
skaberne : Retsvidenskaben, den nationale Historie og den nationale
Sprogvidenskab. Det er dem, der mest i Pufendorfs Behandling er Gen
standen for Holbergs ældste Værker. De skal derfor kort omtales.
Først Retsvidenskaben. Her skaber Hugo Grotius, den egentlige Grund
lægger af Naturretten i moderne Tid, en paa Fornuften og Retfærdig
heden grundet Idealret, den saakaldte Naturret. Det var ikke teoretiske
Spekulationer, men Forhold i det praktiske Liv, der ledede Grotius ind

En „Naturret“ der skal hindre Krig og Uretfærdighed.
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paa Tanken om en saadan rationel Idealret. Han var 1604 Advokat for
det hollandsk-ostindiske Kompagni i en Kaperisag overfor Tidens store
Militærmagt Spanien. Her, ligesom i en senere Sag, hvor Spanien ud fra
sine formentlige Rettigheder vilde forbyde Nederlænderne Handelen paa
Indien, slog det Grotius, hvor vanskeligt det i slige Sager var at for
handle, da Parterne anførte hver sin Lovgivning og sine Fortolkninger.
Han kommer da til at spekulere over, hvad Ret egentlig er, og over, om
der mon ikke bag om de forskellige Landes ofte modstridende Lovgivnin
ger kunde findes Retsregler, som alle Stater kunde enes om. Det mente
han, vilde være Tilfældet, hvis der opbyggedes en Retsordning, der ikke
tog Hensyn til de forskellige overleverede Retsformer, men udelukkende
byggede paa den menneskelige Fornuft. Den var ens hele Jorden over,
og om dens Bud maatte alle kunne samles. Hvis det skete, vilde mange
Stridigheder, Voldshandlinger og Krige som Tidens rædselsfulde Religi
onskrige kunne undgaas. Det var ud fra disse Tanker, at Grotius udar
bejdede sit store Værk „Om Retten i Krig og Fred“ („De jùre belli et
pacis“)“,1) der udkom 1625 — en Ret bygget alene paa Fornuftens
Grundsætninger lige fra de simple Overenskomster mellem de enkelte
Individer i Staten i Civilretten til Folkerettens Overenskomster mellem
Staterne.
Da der rejste sig Indvendinger af forskellig Art mod Grotius’ Værk,
tog den tyske Jurist Samuel Pufendorf, der ogsaa havde oplevet de store
Krige og hadede dem, sig paa at skrive et nyt stort Værk „Om Naturog Folkeretten“ (1672). Det bygger væsentlig paa Grotius, men tager
Hensyn til Indvendinger, der var fremført mod ham. Og for at gøre
Naturrettens nyttige Værk helt uangribeligt, opfører han det som et
fasttømret System, hvor Enkelthederne føjes sammen efter den ufejl
barlige matematiske Metode.
Grotius’ Værk „Om Retten i Krig og i Fred“ udkom 1625 midt under
Trediveaarskrigens Rædsler. Det vakte en uhyre Opsigt, ogsaa hos le
dende Statsmænd. Gustav Adolf førte altid Bogen med sig, og Axel
Oxenstiernas Beundring for den var ifølge Holberg Grunden til, at Gro
tius blev kaldt til aktiv Deltagelse i svensk Statstjeneste. Men ikke mindst
Begejstring vakte den hos Tidens unge, og ikke uden Grund. Først og
fremmest ved midt i en Ulvetid at give Anvisning paa, hvorledes der
skal gøres Ende paa Krig og skabes Fred og Fordragelighed. Der
næst fordi dette Værk bestemt skilte Retten ud fra Teologien, hvis
9 Titlen lyder: De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus Naturæ et Gentium
item juris publici præcipua explicantur.
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Dogmer havde fremkaldt de store Religionskrige. Grotius erklærer —
skønt en oprigtig Kristen — i Indledningen til sit Værk, at en Naturret
ud fra Fornuftens Love vilde kunne eksistere, selv om der ingen Gud
var til.
Naturrettens nye Synspunkter satte hos Tidens unge mange Tanker i
Bevægelse. De mere paradoksalt anlagte af dem kunde ogsaa komme
med Paastande, der vakte Forargelse mod det nye. Særlig gjaldt dette
det farlige Grænseomraade mod Moralen. Pufendorf havde saaledes ment,
at der ikke ud fra Naturretten o: den menneskelige Fornuft kunde an
føres Grunde mod Polygami, selv om dette i og for sig var forkasteligt.
Hans noget paradoksalt anlagte Discipel Chr. Thomasius, Professor i
Halle, gik endnu et Skridt viderex) og anlagde samme Synspunkt paa de
efter Moseloven forbudte Ægteskabsgrader selv dem mellem Søskende
eller mellem Forældre og Børn; ikke saaledes at han mente, at disse
Ægteskaber burde tillades, men Forbudet kunde blot ikke begrundes
ud fra Naturretten eller Den Hellige Skrift. Paastanden vakte en uhyre
Forargelse. Vi skal senere (S. 261) se, hvorledes dette Spørgsmaal her
hjemme 1719 gav Anledning til et skarpt Angreb af Holberg paa hans
Konkurrent til et juridisk Professorat Andreas Hojer, da denne letsin
digt gav sig til at forfægte sin Lærer Chr. Thomasius9 radikale Stand
punkt. Holberg var her den mere moderate Pufendorfs Elev.
Der var imidlertid ogsaa andre Omraader af Aandslivet end Rets
videnskabens, hvor det nye kritiske Syn paa de før som ufejlbare be
tragtede Oldtidsforfattere virkede befriende. Det rokkede ved den do
minerende Stilling, som Oldtidens Historie, Sprog og Kultur havde i
Skolerne og ved Universitetet. Man begyndte overalt i Evropa at frem
drage de nyere Staters egen Historie, og ikke blot den gamle men i lige
saa høj Grad den helt moderne, ligesom Landenes egne Sprog jævn
sides med Latinen. Her i Danmark fremdroges f. Eks. i Senrenæssancen
fra Ole Worms Tid for første Gang det rige Stof til Nordens Historie i
den forhistoriske Tid, som Runestenene og de norrøne Kilder rummer.
Ligeledes fremdroges det danske Sprogs Betydning som jævnbyrdigt med
Latinen. Sprogmænd som Erik Pontoppidan, Peder Syv og Henrik Ger
ner søger for første Gang Regler for dets Bygning og Retskrivning og
indsamler alle Slags danske Ord til en Ordbog. Baade Grammatikere og
Digtere fra Peder Syv til Kingo belærer Folk om, hvor rigt og skønt det
1) Thomasius, hvis Betydning for Retsvidenskaben ikke kan sidestilles med Pufendorfs, har paa ét Punkt haft en grundlæggende Betydning, „han er nemlig den før
ste, som klart har forstaaet den vigtige Forskel mellem Ret og Moral, som for nu
levende Mennesker staar som en Selvfølgelighed, men som ved Slutningen af det
17de Aarh. endnu ikke var udredet“. (Gerh. Gran i Festskr. t. Ernst Sars 1905 S. 74).
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danske Sprog er, og hvor skændigt det er at blande det med latinske
og franske Gloser, som om man ikke havde gode danske Ord nok. „Hvad
findes der da — skriver Poul Jensen Kolding 1626 — i det latinske
Sprog, der jo ikke lige saa bekvemt kan udtrykkes paa Dansk?“ Søren
Poulsen Gotlænder (f 1668) mener endog, at den der „sit Modersmaal
ikke højt agter, han burde af sit. Fædreland med raadne Æg udjages.“1)
Denne Bestræbelse for at vise Modersmaalet Agt og rense det paavir
ker ligesom Naturretten i høj Grad Holberg. Han hviler her paa det
foregaaende Aarhundredes Anskuelser og Værk, selv om han fortsætter
det paa en Maade, som ingen af dets Mænd havde formaaet.

2. Den gamle teologiske Universitetsdannelse er utilstrækkelig for
Embedsmænd.

Naar Angrebene paa den gamle teologisk-antikvariske Dannelse var
saa stærke, var det imidlertid ikke blot af videnskabelige, men ogsaa af
praktiske Grunde. Den tilfredsstillede ikke mere de Krav til Uddannelse,
som Tiden krævede af sine Embedsmænd. I de moderne enevældige Sta
ter med deres Centralisering og Ensretning var Statsmaskineriet bleven
større og mere indviklet end før. Staten greb regulerende ind i en Mæng
de Forhold, der før havde skøttet sig selv. Der krævedes flere Embeds
mænd, og Embedsmænd med en ganske anden Uddannelse end før. Den
gamle Universitetsdannelse med Undervisning i Dogmatik, Oldtidens
Historie og bibelske og romerske Antikviteter gav intet af det, der forlangtes i de nye Tider. I Stedet anbefaler deres Mænd Studium af Natur
ret, moderne Historie og Samfundslære. Der opstaar et nyt Dannelses
ideal: den faglig uddannede praktiske Mand, „Verdensmanden“, „Poli
tikeren“. Den gamle Dannelses lærde og fromme Mand bliver nu med
sit Kendskab til Latin, Græsk og de klassiske Autores den virkelighedsfjærne Pedant. Dannelsen skal ikke mere være gejstlig, men verdslig.
Af „den nye Dannelses“ Repræsentanter var den, som fik langt den
største Betydning for Holberg i hans første litterære Periode, den frem
ragende tyske Jurist og Historiker Samuel Pufendorf. Holberg kopierer
og bearbejder bevidst hele hans litterære Værk paa Dansk. Allerede før
Holberg fuldfører dette Arbejde, havde Prof, juris. Christian Reitzer haft
Planer om ganske det samme og havde i Aarevis samlet Stof dertil. Han
manglede imidlertid Kræfter og Energi til at fuldføre det. I den unge
Ludvig Holberg ser han da den rette Mand dertil, og uegennyttig op9 Anf. efter Carl S. Petersen og R. Paulli: Illustr. Dansk Litteraturhistorie I,
S. 868 og 528.
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muntrer han ham til det Arbejde, han selv havde drømt om, og støtter
ham paa alle Maader.
Om disse to Mænd og om deres Betydning for Holberg skal der i det
følgende kort fortælles.
3. Samuel Pufendorf.
Samuel Pufendorf (1632—94) var af en gammel og fattig sachsisk
Præstesiægt og var selv bestemt til at være Præst. Men fra sin tidligste
Ungdom følte han instinktmæssig Uvilje mod den gamle teologisk-antikvariske Dannelse. I Fyrsteskolen i Grimma fik han mange Prygl for sin
Mangel paa Interesse for Grammatik, Retorik og Logik. Først senere
forstod han, at den gamle Undervisning med sine Mangler ogsaa havde
betydet noget for ham, og var taknemmelig for „i Tide at have læst
autores Græcos et Latinos“. Ogsaa for det teologiske Studium fik han
ved Universitetet i Leipzig Afsmag paa Grund af den ortodokse Kirkes
Stridbarhed. Afgørende for hans Udvikling blev det, at han i Jena gen
nem den aandfulde Matematiker Erhard Weigel stiftede Bekendtskab med
de store Naturretslærere Hugo Grotius og Hobbes ligesom med Descar
tes’ „geometriske Metode“, som Weigel ønskede anvendt ogsaa paa
Aandsvidenskaberne. Pufendorf var allerede da saa uvillig mod Tidens
Universitetsdannelse, at Weigel kun med Møje fik ham til at tage Magi
stergraden. Han bestemmer sig da til at udnytte de Muligheder, de nye
Videnskaber gav i Enevældens Stater, og studere Jura og Historie for
om mulig at blive praktisk Embedsmand i Statstjenesten. Det lykkedes
ogsaa. Ved et juridisk Skrift, hvori han gaar kritisk til Værks mod den
tidligere Retsopfattelse og som Modsætning opstiller den naturlige Rets
Grundsætninger (1660), opnaar han Stillingen som Professor i Naturret
i Pfalz, det første naturretlige Professorat, der blev oprettet. Senere be
klæder han samme Stilling i Sverige under Karl XI og i Brandenburg
hos Den store Kurfyrste. Begge disse Steder bliver han tillige fyrstelig
Historiograf og faar Adgang til selv den allernyeste Tids Akter i Ar
kiverne for at kunne skrive de sidste Regenters Historie.
Pufendorfs Værker beskæftiger sig alle med den nye verdslige DanSamuel Pufendorf (1632—94). Titelbillede i Pufendorf: „De rebus a Carolo Gustavo
Sveciæ rege gestis“. 1696. Af Sam. Blesendorff (1633—1706), kurfyrstelig brandenburgsk Kobberstikker. Det almindeligst gengivne Billede af Pufendorf (f. Eks. i
J. Brown Scott: the classics of international law I 1931) er ikke et selvstændigt
Arbejde, men kun en fordærvet Omarbejdelse af dette Billede ved den svenske Hof
maler D. Klöcker von EhrenstrahL
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nelses Hovedfag: Natur- og Folkeret, Samfundskundskab og moderne
Historie.
Hans Hovedværk er den før omtalte „Natur- og Folkeret“, som kom
1672, da han var Professor i Lund, et Kæmpeværk paa 1300 Kvartsider.
Dets Syn paa Livet og Menneskene er mørkt. Pufendorf havde jo op
levet Trediveaarskrigen, og han kom senere med Afsky til at opleve
Ludvig XIV’s barbariske Huguenotforfølgelser. Grotius, der stammede
fra de frie Nederlande, havde ment, at det var en Mennesket medfødt ven
lig Samfundsdrift, der havde ført Menneskene til at danne Samfund;
Mennesket var af Naturen et „Samfundsvæsen“, et zoon politikon, som
Aristoteles havde sagt. Pufendorf gaar efterhaanden over til den engelske
Statsretslærer Hobbes Anskuelse, at det tvertimod var Frygten for Med
menneskenes Ondskab, der havde drevet Menneskene sammen i Samfund
og til at give een enkelt Magten; „det ene Menneske er en Ulv overfor det
andet (homo homini lupus)“. Fyrstemagten maa være stærk for at holde
de onde og urolige Drifter i Tømme; ogsaa Kirken maa være Fyrstemag
ten underlagt. Samkvemmet mellem Menneskene maa ordnes ved Love, der
skal haandhæves strengt. Ved Lovenes Affattelse er det Hensynet til det al
mene Bedste, der er det afgørende. „Alt hvad der i Almindelighed hjælper
til menneskeligt Samkvem og Omgængelse“, er Lov og er godt; hvad der
strider derimod er Forbrydelse og ondt. Det er den Betragtning, der som
den røde Traad gaar gennem Pufendorfs Værk. Til Individernes Særinter
esser tages der ikke meget Hensyn. Pufendorfs Værk er et Udtryk for den
nye Enevældes Regulering og Ensretning. Det handler først og fremmest
om Borgernes Pligterx) mod hinanden pg mod Staten. Disse Pligter er ud
trykt i de Love, Menneskene efter Fornuften har paataget sig for at opnaa
den Sikkerhed, Fællesskabet giver; og for dem gør han Rede i sit Værk.
Men Pufendorf har ogsaa skrevet store historiske Værker, grundet paa
Arkivstudier om den allernyeste Tid i de Stater, hvor han var ansat:
Gustav Adolfs, Dronning Christinas, Carl Gustavs og den store Kur
fyrstes Historie.
Pufendorf fik imidlertid ogsaa Lejlighed til at udbrede Kendskabet til
den nye politiske Dannelse til større Kredse og i lettere tilgængelige
Værker end de nævnte. Som Professor i Naturret i Lund (1667—88) fik
han den Opgave at uddanne de unge Studerende til Statsembedsmænd i
Carl XI’s Sverige. Han havde fremragende Forudsætninger herfor. Han
kendte Politik og Statsforfatning ikke blot gennem lærde Studier, men
1) Derfor hedder ogsaa det Resumé, han giver af Hovedværket, og hvorom der
senere skal tales: „Om et Menneskes og en Borgers Pligter (de officiis hominis
et civis)“ 1673.

Pufendorfs Værker til „den nye Dannelse“. Naturret og moderne Historie. 141

ogsaa af Praksis, idet han havde været baade i pfalzisk og svensk Stats
tjeneste, ligesom han senere traadte i Den store Kurfyrstes Tjeneste. Som
Universitetslærer udgiver han da, „til Brug for vordende Statsmænd66 □:
Statsembedsmænd et Par Haandbøger i de moderne Verdensmandsfag,
Jura og moderne Historie. Aaret efter at hans store „Natur- og Folkeret66
var udkommet, udgav han 1673 et Resumé af den, den før omtalte Bog
„Om et Menneskes og en Borgers Pligter (de officiis hominis et civis)66,
„en gylden Bog66 kalder den store danske Jurist Andreas Hojer den; den
blev paa hans Foranledning 1742 oversat til Dansk. Og 1682 udgiver han
et Værk om de evropæiske Staters moderne Historie og indre Forhold,
der bærer næsten ordret samme Titel som Holbergs senere Efterligning:
„Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so
jetziger Zeit in Europa sich befinden66.1) Her er Oldtidens Historie efter
det moderne Syn behandlet ganske kort; Hovedvægten lægges paa den
moderne Historie, og den føres helt ned til den allernyeste Tid, nemlig
til Freden i Nijmwegen 1679, kun tre Aar før Værkets Udgivelse. Efter
en klar Oversigt over de enkelte Staters politiske Historie giver han møn
stergyldige Oversigter over deres Næringsveje, Forfatning, Religion, Kul
tur og Folkekarakter, altsammen Ting, der kunde være til Nytte for „unge
Statsmænd66. I Fortalerne til disse juridiske og historiske Oversigtsarbej
der fremsætter han Programmet for den nye Verdensmands- og Stats
mandsdannelse, hvad der er af Betydning, og hvad der forsømmes. Af
stor Vigtighed er det for den moderne Embedsmand at vide Besked om
de Retsregler, hvorpaa Livet hviler i Samfundet, mellem Borgerne ind
byrdes, som de forelaa i Civil- og Familieretten, mellem de herskende
og Undersaatterne i Statsretten og mellem Staterne indbyrdes i Folke
retten. Men om saadant læres der saa godt som intet ved Universiteterne.
Naturretten er til dette Brug „efter alle fornuftige Menneskers Dom bedre
end alle Elementer af et hvilket som helst Lands borgerlige Lovgivning66
„og bedre end den moralske Teologi (□: den guddommelige Ret)66, fordi
„den er indesluttet indenfor dette Livs Grænser og kun sigter til at gøre
et Menneske bekvemt til at leve i det menneskelige Samfund, medens den
moralske Teologis Hensigt er at danne Kristne, der i denne Verden kun
betragter sig som Rejsende eller Fremmede66.2)
Og ligesom han i Indledningen til Naturretsresuméet gør Front mod
Teologien, gør han det i Indledningen til Verdenshistorien mod den an*) Titlen paa Holbergs Verdenshistorie 1711 lyder: Introduction til de fornemste
Europæiske Rigers Historier, fortsat indtil disse sidste Tider. — 1688 kom et andet
Bind af Pufendorfs „Einleitung“; det omfatter kun Sveriges Historie og er tilegnet
Kronprinsen, den senere Karl XII, 3—4 Bind er skrevet af andre Forfattere.
2) De officiis hominis. Fortalen § 6.
10*

142

Reitzer indfører Holberg i moderne Synsmaader.

den af den gamle Dannelses Grundpiller, den klassiske Oldtid. Han be
klager her, at den moderne Historie „helt forsømmes til Fordel for Old
tidens Historie, der dog kun har en minimal Betydning for den moderne
Embedsmand. „Jeg kan ikke indse — skriver han — hvilken Belæring
der kan høstes hos Forfattere som Cornelius Nepos, Curtius eller den
første Dekade af Livius til Gavn for Forretninger af den Art, som fore
falder i moderne Tider .. . end ikke, om man paa Fingrene kan opregne,
hvor mange Køer og Faar Romerne har ført i Triumf fra Æquerne, Hernikerne og Volskeme. Hvad Fordel det derimod giver, naar man kender
den moderne Historie, saavel ens Fædrelands som Nabostaternes, det er
noksom bekendt for dem, der har haft med Statssager at gøre,46 — hvad
Pufendorf selv havde haft. Men Kendskabet til Landenes politiske Historie
er ikke nok for den vordende „Statsmand66, siger han. „Derfor har jeg
villet tilføje noget om, hvad man almindelig siger om de forskellige Na
tioners gode og slette Kvaliteter, item om Landenes Beskaffenhed, Styrke
og Svaghed og deres Regeringsform66. Dog den dybeste Forstaaelse af
Politik — slutter denne praktiske Statsmand — vindes ikke af Bøger.
„Den maa man mere lære af egen Praksis eller af fornuftige Embedsmænds Beretninger.66 Det var denne udmærkede Mand og hans nye Syn
paa Dannelse, som Holberg lærte at kende her i København og som han
er under Paavirkning af i den første Periode af sin litterære Bane.

København var ikke nogen daarlig By for en ung Mand, der omkring
1710 vilde vinde Forstaaelse af moderne Strømninger i evropæisk Aands
liv. Vi har fra Generationerne umiddelbart før Holbergs Ankomst til
København, i Tiden fra 1654 til 1699 bevaret henimod 200 Bogkataloger
„fra alle bogkøbende og boginteresserede Lag i Samfundet: Adelsmænd,
Biskopper, Professorer, Præster, Borgerstandens Spidser66; de viser, hvor
godt man i disse Kredse, fraset den latinske Bogskat, fulgte med i Tidens
moderne Litteratur, særlig de romanske Landes: Italiens, Spaniens og
mest Frankrigs; og det baade Filosofi og Skønlitteratur. „Ethvert nogen
lunde velforsynet Bibliotek, Ejerens Livsstilling uanset, havde indenfor
de filosofiske Videnskaber Forfattere som Bacon, Hobbes, Descartes, Mon
taigne, Pascal, Macchiavelli — indenfor Digtekunsten Dante, Petrarca,
Boccaccio (disse tre findes næsten overalt), Ariost, Tasso, alle de franske
Digtere: Rabelais, Marot, Ronsard, Corneille, Molière, for blot at nævne
nogle af de i vore Dage mest kendte.661) Og i ofte aarelange Udenlandsx) Carl S. Petersen: Illustr. Litteraturhistorie I, 466.
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rejser til Holland, England, Frankrig, Italien og Spanien havde adelige
og borgerlige været i Forbindelse med Udlandets Dannelsescentrer og
ikke sjælden med deres betydeligste Mænd. Steno havde en Tid hørt til
Spinozas Fortrolige, senere blev han hjemmevant i Firenzes fornemste og
højest kultiverede Kredse lige op til Storhertugen; Rasmus Bartholin
hørte i Leyden til Kredsen om Descartes og deltog i Udgivelsen af hans
Værker; Ole Rømer var under Ludvig XIV Lærer for Dauphinen og
Medlem af Akademiet, for hvilket han foretog en videnskabelig Rejse til
London, hvor han bl. a. traf sammen med selve Newton.
4. Christian Reitzer.
Den Mand, som i København paa mange forskellige Omraader indførte
Holberg i den „nye Dannelse“, satte ham ind paa hans første litterære
Opgaver og støttede ham ved Udarbejdelsen, var Professor juris Chri
stian Reitzer (1665—1736). Og Holberg kunde næppe have fundet nogen
bedre Vejleder. Reitzer var ikke blot helt den nye Dannelses Mand, han
sad ogsaa inde med en bred almenmenneskelig Kultur, og han. var et af
den Slags sjældne Mennesker, der er mere interesseret i at fremme andres
Arbejder end i selv at producere.
Reitzer hørte gennem sin tidlig afdøde Fader til det københavnske
Embedsaristokrati og gennem sin Moders og Søsters Ægteskaber var han
knyttet til den ved Universitetet almægtige bartholinske Familie. Moderen
var anden Gang gift med Generalprokurør Caspar Bartholin, Søsteren
var gift med Professor theol. Hans Bartholin, der hørte til de Mænd, der
støttede den unge Holberg.
Reitzer blev da ogsaa — efter lange Studierejser — Professor juris kun
26 Aar gammel, og han kom til at beklæde høje Stillinger indenfor
Administrationen.
Fra Faderen havde han arvet Uviljen mod den teologisk-skolastiske
Universitetsdannelse og Begejstringen for den nye Verdensmands- og
Embedsmandsdannelse. I Leyden indskriver han sig ved Universitetet som
„historisk og statsvidenskabelig Studerende“,1) og han studerer Natur- og
Folkeret ved det moderne Universitet i Halle hos Thomasius, Pufendorfs
mest fremragende Discipel. Som Professor holder han Forelæsninger over
de nye Fag: Natur- og Folkeret og national dansk Ret. I den smukke
Fortale til en af de faa Disputatser2), som han har skrevet, fremsætter
*) Personalhist. Tidsskr. V, 49. — 2) De iis, quæ universo in jure (o : Natur
retten) præcognita esse debent. 1702.
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han den nye Verdensmandsdannelses Program overfor den skolastiske,
og som den nye Dannelses Adelsmærke fremhæver han Tænkefriheden
(philosophandi libertas) ; han mener ogsaa, at Ungdommen har godt af
at høre om andre Anskuelser end dem, deres Professor sværger til.
Som Tilhænger af Descartes’ skeptiske og „matematiske“ Filosofi var
han i religiøs Henseende betydelig mere tolerant, end det var almindeligt
og vel ogsaa velset i Tiden. Han kunde saaledes i et Brev til Arne Magnussen — hvis Rettroenhed heller ikke ansaas for grundfæstet — uden
Forargelse og uden at tage Afstand berette, at den gamle Magister Hans
Been „er idag bleven begraven med den Lov, at han døde som en sand
Cartesianer, idet han endte sit Liv ved ikke at tage Føde til sig og intet
andet ønskede sig efter dette Liv end en evig Søvn“.1)
For den gammeldags antikvariske Lærdom nærede han den største For
agt. Det var som bekendt Skik i Digtsamlinger at belægge selv de mest
banale Sætninger, som at Solen staar op eller at Græsset er grønt, med
klassiske Paralleller i Noterne, saa at Læseren kunde være sikker paa, at
det forholdt sig rigtigt, en Skik, som Holberg har moret sig med at paro
diere i de'lærde Noter til „Peder Paars“. I Reitzers smukke Oversættelse
af en af Ovids Klagesange2) er der ikke en eneste saadan Note, medens
den ellers moderne Falster i sin Oversættelse af de andre Klagesange
ikke har kunnet dy sig for at følge den lærde Skik.
En Foregangsmand var Reitzer ogsaa i den Kamp, som mange i Tiden
førte for at frigøre Modersmaalet for Fremmedord. I hans Breve til Chr.
Falster3) er der ikke eet Fremmedord, noget vist enestaaende i Tiden;
man tænke blot paa det Kaudervælsk af Dansk, Fransk og Latin, der i
næsten lige Blanding hersker ikke blot i Grams men ogsaa i Falsters
Breve.
Man vil se, at der foruden „den nye Dannelse“ var mange Punkter,
hvor en Mand som Reitzer kunde paavirke en ung modtagelig Sjæl. Og
det havde han netop Interesse for. Han var selv noget magelig og kun
lidet produktiv. Derimod glædede det ham at samle lovende Unge i sit
og sin noget ældre Hustrus Hjem i Store Kannikestræde4) og anspore
dem til at tage fat paa videnskabelige Opgaver. Til Løsningen af dem
Arne Magnussens personlige Brevveksling 1920 S. 381.
2) I Falsters Oversættelse af „Ovids Klagebreve“ er det andet oversat af Reitzer.
Fortalen til Overs, er dateret Nykøbing F. 21 Jan. 1712, men Samlingen udkom først
1719. Falster takker Reitzer for hans Betydning.for hans Behandling af det danske
Sprog.
3) Udg. i Chr. Bruun: Falsteriana 1869 S. 138ff.
4) Senere boede han ud til Vor Frue Kirkegaard Syd for den gamle Metropolitan
skole.

Professor juris Christian Reitzer (1665—1735). Holbergs Velynder. 1709 Assessor
i Højesteret, 1712 i Overadmiralitetet. 1723 Stiftamtmand over Trondhjem Stift,
1726 over Aalborg Stift. En Ulykke for ham var det, at han 1725 efter Frederik lV’s
Ordre maatte indtræde i den berygtede Geheime-Inkvisitionsdomstol, som Dronning
Anna Sophies Tilhængere fik oprettet for at afsløre Misbrug i Administrationen og
for at ramme Dronningens Fjender. Da den mod Anna Sophies Kreds fjendtlige
Christian VI blev Konge 1730, afskedigedes Reitzer som Amtmand. Sine sidste Aar
tilbragte han i Flensborg. Maleri paa Gaunø. Fotografi.
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stillede han sit store og smukke Bibliotek1), sin Viden, ja selv sine Op
tegnelser og Manuskripter til Raadighed. Han var ogsaa ivrig for at
skaffe de unge Stipendier og gode Stillinger gennem sine formaaende
Bekendte. Mange af de unge, der i de føl
gende Aar kom til at betyde noget i dansk
Aandsliv, havde færdedes i hans Hus og hav
de faaet Paavirkning af mange Slags der,
saaledes Hans Gram, der en Tid lang var
som en Søn i Reitzers Hjem, den senere store
Jurist Andreas Hojer, den norske Retshistoriker Chr. Stub og den ganske unge og me
get vindende Chr. Falster, Filolog, Musiker
og Poet. Et Vidnesbyrd om, hvor jævn,
Initial fra Torfæus’ „Historia
rerum Norvegicarum“. 1711.
usnobbet og hjælpsom denne høje Embeds
Christian Reitzer støttede paa
mand var overfor sine unge Venner, hvor
alle Maader Videnskabsmænd
taknemmelig for Venlighed og hvor bange
og videnskabelige Foretagen
der, bl. a. bekostede han Ud
for at støde, viser hans Breve til Falster. Et
givelsen af Torfæus’ Norges
Stykke af et af dem hidsættes for det smuk
Historie i 4 store Foliobind.
ke Billede, det giver af Brevskriveren og for
Hans Hjælpsomhed, Bogkøb
og de vanskelige Tider under
dets fuldstændig rene Dansk. Det er fra Ja
Den store nordiske Krig gjor
nuar
1712, og Reitzer har lige besøgt Falsters
de, at han maattc sælge sit
store Bibliotek. Fotografi.
Forældre og er bleven godt modtaget af dem:

Min kiere Hr. Falster.

I maa vel troe, at jeg ideligen tænker paa Eder. Den kierlighed, som
I beteete mig, da jeg nu sidst var i Nykiøbing; den ære, som I giorde
mig; den tillid, som I lod see at have til mig; ja Eders egne mange gode
dyder, samt tækkelige væsen og berømmelige forhold udkræve det i høje
ste maader af mig. Og skal derfor intet være mig kierer, end at kunne
effter ringe evne, hielpe noget med til Eders velgaaende, samt lade see,
at jeg baade er taknemmelig og veed at elske det, som er elskværdigt.
Hvad Eilersens Collegium angaar, da staar det Eder, naarsomhelst I vil
komme, aabent for. Og haver jeg allerede med adskillige talet om Eder,
samt bedet dem, at, hvis de kunde opspørge nogen god platz for Eder
her i Byen, de da vilde være Eder der til behielpelig. Endelig louer jeg
at giøre alt, hvad mig mueligt kand være. Gud give der til lykke og lade
1) Det rummede 17000 smukt indbundne Bind. Det hørte til Københavns Sevær
digheder. Peter den Store vilde gæme købe det. 1721 maatte Reitzer sælge det; det
gik til Det Kgl. Bibi. Werlauff: D. store Kgl. Bibi. 1844 S. 72—78.
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mig her udi naae mit ønske! ... Hilser Eders gode forældre, og nest at
takke dem paa mine vegne for den høflighed, som de i deres huus beviiste mig, giøres dem min undskyldning for det som i Faxe tildrog sig
med vognmands drengen, hvilken jeg udi den mening, at Vindbyholtes
folk var skeet uret, ikke vilde betale for den fierde mil. Hilser og den
gode Vingaard og forsikrer ham, at det stedse siden haver ligget mig paa
hiertet, at jeg af vanvare gik ham, da jeg skulde stige i vognen, forbi
uden at tage afskeed med ham. Ligeledes maa og al den Flintiske fami
lie hilses. Ja de gode skolebørn, som saa tit med deres musik glædte
mig, maa ey heller forglemmes. Elsker mig. Lev vel. Og jeg er

Eders tjenstvilligste
Kiøbenhaun d. 16. Januarij 1712.

Chr. Reitzer.

5. Holberg skriver sine første historiske og juridiske Værker 1711—75.
Men langt interessantere og vigtigere for den danske Litteratur er den
grundlæggende Indflydelse, som Reitzer har haft for Holbergs litterære
Virksomhed. Den er jo endnu ikke af skønlitterær Art, men historisk
og juridisk ligesom Reitzers. Holberg er rimeligvis bleven optaget i Reitzers Kreds, umiddelbart efter at han var kommen tilbage fra Englands
rejsen 1708. Hans Valfart paa Tysklandsrejsen til Chr. Thomasius, Reit
zers Lærer, er det rimeligt at forklare som et Udslag af Reitzers begyn
dende Paavirkning. Fra denne Tid stammer vel ogsaa hans nære Venskab
med Reitzers „Opfødning“ Hans Gram, et Venskab, der holdt sig
lige til Holbergs Angreb paa Universitetsdannelsen i „Peder Paars“
1719.
Og hurtig, ivrig og let at begejstre for alt nyt, som Holberg var, fik
Reitzer ham i Løbet af kort Tid sat ind paa Pufendorfs Synsmaader:
Foragten for den antikvarisk-teologiske Universitetsdannelse og Kampen
for en moderne, rent verdslig Dannelse grundet paa den moderne Tids
Historie, Naturret og national Ret. Holberg havde ikke Reitzers Hem
ninger i Retning af at ville samle udtømmende Stof paa første Haand
eller at at ville gaa helt til Bunds i Problemerne. Han opgav sin Geografi
med historiske Tillæg, som han havde arbejdet paa i Oxford.1) Og med
1) Holberg fremstiller det, som om det var en Tilfældighed, der fik ham til at
opgive sin oprindelige Plan om en Geografi med korte historiske Afsnit til Fordel
for sit første historiske Værk i København; nemlig at der, lige da Geografien skulde
udkomme, fremkom et konkurrerende Værk af H. O. Pflug, „Den danske Pillegrim“.
Men denne store Bog paa 1301 Sider var allerede udkommet 1707.
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sin Begejstring, sin ikke alt for skrupuløse Gransken i Tingene, sin uhyre
Arbejdsevne og Skrivelyst fik han i Løbet af 4 af sine Kollegieaar udar
bejdet Bøger i alle Pufendorfs Fag og helt i Pufendorfs Maner. De tre
af dem havde han allerede færdige 1711. Det var Bøger af den Art, som
Reitzer havde planlagt og samlet Stof til gennem mange Aar, men aldrig
faaet fuldført, og som han nu uegennyttig hjalp en anden til at udar
bejde.
Der var først en Bog om de evropæiske Staters politiske Historie med
Hovedvægten paa den moderne Tid med et „Anhang“, der behandler de
indre Forhold i 3 af disse evropæiske Stater: Tyskland, England og Hob
land. Evropashistorien har Titlen „Introduction til de fornemste Euro
pæiske Rigers Historie, fortsat indtil disse sidste Tider“, og udkpm først
paa Aaret 1711. „Anhanget“ dertil var allerede færdigt 1711 men ud
kom først 1713. Disse to Bøger svarer tilsammen nøje til Pufendorfs
„Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so
jetziger Zeit in Europa sich befinden“. Kun har de kulturhistoriske Af
snit, der i Pufendorfs Værk følger efter hvert Lands politiske Historie,
ikke kunnet faa Plads i Holbergs lille tykke Introduction; de er blevet
henvist til en særlig Bog, „Anhanget“; den var oprindelig bestemt til at
give alle de evropæiske Staters indre Historie, men naaede aldrig, uvist
af hvad Grund, ud over de tre nævnte Landes Historie.1)
Og ligesom Pufendorf havde skrevet lærde Specialværker om den sam
tidige Historie i de Lande, i hvis Tjeneste han havde været ansat, Sverige
og Brandenburg, havde Holberg allerede i Foraaret 1711 for en Del
færdig til at forelægges Censuren 2) et Værk om det helt moderne Dan
marks Historie, omhandlende Christian den Fjerdes, Frederik den Tre
dies og Christian den Femtes Tidsalder. Det blev aldrig trykt som en
selvstændig Bog, fordi Christian den Femtes Historie endnu ikke var
*) Holberg fortæller selv, at han havde ogsaa de øvrige evropæiske Landes indre
Historie liggende færdig til Trykken i 4 Bind. Jeg skulde tro, at Grunden til, at
de aldrig udkom, er den, at de ikke har været udarbejdede. — I et Kongebrev af
29 Maj 1711 hedder det, at Holberg „foruden den europæiske Historie, som han
nyeligen til Trykken har befordret, endnu et Appendix til bemeldte europæiske
Historie skal have forfærdiget“ og anmoder om, at maatte faa det censureret til
Trykken. Rostgaard faar Ordre til at censurere det. (Kali Rasmussen: Hist. Tidsskr.
m, 1 S. 126—27).
2) Allerede i Foraaret 1711 lige efter, at „Introductionen til de europæiske Rigers
Historie“ var udkommet, anmodede Holberg Regeringen om at faa beskikket en
Censor, som kunde gennemgaa en „Introduction til de 3de høylovligste sidste Dan
ske Kongers Historie“. Det var et saa moderne og farligt Emne, at det maatte særlig
overvaages. Conseillet foreslog Reitzer eller Rostgaard som Censor. Kongen valgte
Rostgaard.
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helt udarbejdet;1) men 1729 optog han det vigtigste af de to første
Kongers Historie i sin „Danmarks og Norges Beskrivelse“. (Danm. og
Norges Beskr. S. Skr. V, 322 ff.).
Endelig fuldendte Holberg Efterligningen af Pufendorfs samlede Virk
somhed ved 1716 at udgive en Haandbog i Natur- og Folkeret. Den fører
Titlen „Introduktion til Naturens og Folkerettens Kundskab, uddragen
af de fornemste Juristers, besynderlig Grotii, Pufendorfs og Thomasii
Skrifter, illustreret med Exempler af de Nordiske Historier og confereret
mod disse Rigers saavel gamle som nye Love.“ Værket var allerede fær
digt 1713, men blev først trykt og forsynet med Fortale efter Holbergs
Hjemkomst fra hans store Udenlandsrejse 1714—16. Det er ikke blot en
Efterligning af Pufendorfs Studiekreds men ligefrem en Bearbejdelse af
hans to folkeretlige Værker.
I Fortalen til „Introductionen til de Europæiske Rigers Historie“ aner
kender Holberg, der ellers ikke var meget for at anerkende, hvad han
skylder Forgængere og Hjælpere, i de stærkeste Ord Reitzers Betydning
for hans Arbejde. De lyder i hans saare knudrede Sprog saaledes:
„Alt hvad som var historisk (i „Introductionen“) lod jeg renskrive og
forbedre paa Hr. Justitsraad Reitzers Bibliothec; hvilken hafver besynderligen encourageret mig til at fuldferdige dette Verck; og haver jeg
hans herlige Bibliothec at tilskrive, at baade dette Verck og det andet,
som jeg hafver under Hænderne (o: Anhanget, de sidste danske Kongers
Historie og „Natur- og Folkeretten“) og med Guds Hielp, saa snart det
bliver approberet (af Censuren), agter at publicere, er kommen saa vidt.“
Reitzer har sikkert ikke blot „encourageret“ ham og stillet sine Bøger til
hans Raadighed; han har ogsaa hjulpet ham med sin Viden, sine Manu
skripter og Samlinger. Til Bogen om den sidste Tids Danmarkshistorie
ligger det nær at antage, at Holberg har faaet Lov at benytte ikke blot
de uudgivne Manuskripter fra Reitzers Bibliotek som W. Worms Manu
skript om Christian IV’s Historie,2) men ogsaa det Stof, som Reitzer selv
havde samlet til Christian V’s Historie.
Uden en direkte Hjælp af denne Art havde det følgelig ikke været
Holberg muligt i saa kort Tid at frembringe Arbejder paa saa vidt for
skellige Omraader, der indtil da for største Delen havde været ham frem
mede. Det gælder jo især et Fag som Natur- og Folkeretten.
1) Under sit Ophold i Rom 1716 tænkte han atter paa at lade den trykke.
Philipsen : den holbergske Litteraturs Hist S. 3 Anm.
2) Holberg omtaler disse Manuskripter til Danmarks nyeste Historie i Reitzers
Bibliotek i sit Stridsskrift mod Hojer („De historicis Dan.“ Overs, i Boyes Holbergiana III, 117).
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Men Reitzers Betydning for Holberg gaar endnu videre. Det er netop
i disse Aar, hvor Holberg staar under Reitzers Indflydelse, at han efter
Reitzers Eksempel beslutter for Fremtiden at „beflitte sig — som han siger
— paa en ren Danske“, hvad ogsaa nok kunde være fornødent. Beslut
ningen falder i Tiden mellem Holbergs Udgivelse af „Introductionen til
de Europæiske Stater“ (1711) og „Anhanget“ dertil (1713), i hvis For
tale den proklameres.
Ogsaa for Holbergs timelige Velfærd og Karriére vedblev Reitzer tro
fast at arbejde, indtil han var sikkert i Havn indenfor Universitetets
Mure, ligesom han havde arbejdet for Falster.

AANDELIGT GENNEMBRUD

Historiske og juridiske Værker 1711—14.
1. Holbergs ældste Værker er lidet selvstændige og lidet aggressive.
Holbergs ældste Værker, der omhandler Historie og Jura, er vel den
Del af hans Produktion, der læses mindst. Ja de læses vel overhovedet
næsten ikke. De har væsentlig kun historisk Betydning. Men ogsaa saadan
er de interessante at studere. De, og de alene, giver os Underretning om
Holbergs aandelige Status paa det Tidspunkt, da han efter Hjemkomsten
fra England begynder sin litterære Løbebane. De viser ham i Starten, en
ung, ivrigt fremadstræbende Mand, der vil gøre sig berømmelig ved en
eller anden forvoven Gerning, men hvis Forudsætninger endnu ikke sva
rer til hans Aspirationer. Hans Planer er store. Han vil give den danske
Læseverden en lignende Serie af Værker i „den nye Dannelse“s Hoved
discipliner som Pufendorf havde givet den tyske Litteratur: en politisk
Verdenshistorie med Hovedvægten lagt paa den nyeste Tid; et Kultur
historisk „Anhang“ dertil; et stort Værk over Danmarks Historie, der
ligesom Pufendorfs svenske og brandenburgske Fyrstebiografier omfat
tede de allersidste Regenters Tid; og endelig en Haandbog i den nye
Form for Retsvidenskaben: Naturretten. Det lykkedes ham virkelig at
give Prøver — Specimina, som han selv siger — paa alle den nye Dan
nelses Genrer. Men det siger sig selv, at dette store Arbejde, der præ
steres paa saa kort Tid og i saa mange for største Delen nye Fag, kun
i ringe Grad kan være selvstændigt. Det er da ogsaa i det væsentlige en
Bearbejdelse af hans Mønstre, ikke mindst Pufendorf; og Holberg gen
giver dem ofte ret ordret i forkortet Form.
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Man har imidlertid ofte i disse Ungdomsværker opfattet Holberg som
meget mere moden og selvstændig, end han er paa dette Punkt af sin
Udvikling. Grunden hertil ligger dels hos Holberg selv, dels i at Holbergforskningen indtil den senere Tid ikke har skænket disse mindre
morsomme Arbejder tilstrækkelig Opmærksomhed.
Holberg har selv efter Evne søgt at give disse Udseende af at være
Resultatet af selvstændige og lærde Undersøgelser. Særlig i „Natur- og
Folkeretten“, men ogsaa i „Introductionen“, citerer han derfor en Mæng
de lærde Kilder til Teksten. Dem skal man imidlertid ikke tage for alvor
ligt. De er — naar undtages Henvisningerne til nordiske Retskilder, som
han vel har fra Reitzer — afskrevet efter Pufendorfs store Værk; det
gælder selv Citaterne fra Bibelen, som Holberg dog som Teolog skulde
kende fra første Haand. Holberg har sagtens ved denne lærde Iklædning
villet habilitere sig til et Professorat i Historie eller Jura, naar Reitzer
gik af eller over i en administrativ Stilling.
Og moderne Holbergforskning er ofte blevet forledt til at tro for godt
om disse Værkers Selvstændighed, fordi den ikke tilstrækkeligt har un
dersøgt Holbergs Forhold til hans Kilder. For at tage et enkelt Eksempel.
T det Afsnit af „Anhanget“, der handler om Englands indre Forhold,
anfører Holberg en Mængde morsomme Positiviteter: om Englændernes
stærke Konstitution og Kødspisen, om de store Faarehjorder der uden Hyr
de græsser paa Overdrevene, om Buldoggernes Styrke og Hanekampene
o.s.v. De ser ved første Øjekast ud, som noget, Holberg har set selv; og de
er da ogsaa bleven taget som Bevis for Holbergs intime Kendskab til en
gelske Forhold, hans skarpe Iagttagelsesevne og Modenhed, hans Frem
stillingsevne og Kærlighed til alt engelsk.1) I Virkeligheden er denne
Beskrivelse af engelske Forhold kun en ordret Oversættelse af hans sta
dige Kilde til Englands indre Forhold, en anonym Bog, der under Titlen
„The present state of Great Britain“, udkom 1707 under hans Eng
landsophold. Naar Holbergs Skildring af engelske Forhold er levende
og fuld af konkrete Enkeltheder, er det ikke, som man har sagt, fordi
den beror paa Selvsyn, men fordi hans Kilde her er levende; naar hans
Skildringer af Tysklands Forhold er mere magre, er det ikke fordi han
kun har opholdt sig kort Tid i Tyskland, men fordi hans Kilder her,
bl. a. „Der europäische Herold“, er mindre levende.
I Virkeligheden er Holbergs Afhængighed af hans Kilder meget stor.
Hele Serien af historiske og juridiske Værker er jo den samme som hos
Pufendorf. I Verdenshistorien er Titlen en ret nøje Oversættelse af Titlen
1) F. Eks. Fr. Bull: Holberg som Historiker S. 29.
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paa Pufendorfs „Einleitung“, Stoffet i Bogen er ordnet som hos Pufen
dorf. Selv Dedikationen til Kronprins Christian (VI) er med ringe Vari
ation flikket sammen af to Dedikationer, som Pufendorf selv og hans For
lægger Fr. Knoch i hver sit Bind af Pufendorfs „Einleitung“ havde skre
vet til hver sit Lands Kronprins, den senere Carl XII i Sverige og Emst
Ludvig i Hessen. Til de enkelte Landes Historie har Holberg derimod i
Verdenshistorien benyttet en Række af større Specialværker som Jesuiten
Juan de Marianas Historiæ de rebus Hispaniæ (1592), John Miltons
Histori of Britain from the first traditional beginning to the Norman
conquest (2. Udg. 1678), Snorre, Huitfeld og andre, ikke mindst Pufen
dorf ; men hans Uddrag af disse følger almindelig Teksten ret nøje.
Helt en Bearbejdelse af Pufendorf er — trods de mange lærde Citater
— Holbergs „Natur- og Folkeret“. Den er, som Gerhard Gran har paa
vist,x) sammenarbejdet af Pufendorfs store „De jure naturæ et gen
tium“ fra 1672 og det Resumé deraf, som Forfatteren udgav til Brug for
sine Studenter 1673. Holberg har benyttet det overskuelige men noget
skematiske Resumé som Ramme til sin Bog, og har paa det fyldt Uddrag
af det store Værks Tankegange og Eksempler. Hans egen Bog rummer
ikke nogen original Tanke, og hans Gengivelser af Pufendorf er ofte rene
Oversættelser. Naar Holberg paa Titelbladet siger, at hans Bog er „ud
dragen af de fornemste Juristers, besynderlig Grotii, Pufendorfs og Thomasii Skrifter“, da har Grotius og Thomasius ingen Rolle spillet for
Bogen — de anføres kun, hvor de er enige med Hovedkilden Pufendorf.
Og de øvrige „fornemste Jurister“, hvorpaa Holbergs Skrift siges grun
det, eksisterer kun paa Titelbladet.
Næsten endnu mindre selvstændigt er „Anhanget“ til Verdenshisto
rien med dets Skildring af de indre Forhold i tre af de Hovedlande, hvis
politiske Historie er givet i Verdenshistorien: Tyskland, England og Hol
land. Det er i det væsentlige sammenstykket af mer eller mindre ordrette
Oversættelser af de 6—7 Værker, som Holberg selv i Forordet nævner
som sine Kilder. Med lidt ond Samvittighed siger Holberg, at han vel
har „kiget hid og did“ i disse Kilder og ogsaa „udskrevet noget som
findes Got i dem“; men han haaber dog alligevel at undgaa „den Blame
at have udcopieret andre universale Autores“. Det kan han imidlertid
ikke. Han har udcopieret dem for nøje. Et enkelt Eksempel vil bedst
vise, hvorledes han meget ofte benytter sine Kilder. Til venstre findes
anført et Sted af hans stadige Kilde til Englands Historie: „The present
State of Great Britain“ (S. 14 og 13), til højre Holbergs Gengivelse.
9 „Histor. Afhandlinger tilegnet Prof. Dr. J. E. Sars“ 1905 S. 66—91. Kåre Foss:
Holbergs Naturret 1934.

Holberg er i de første Værker langt fra revolutionær.

England has had Wolves formerly.
But history tells us, that she was rid
of ’em by the Welch, whose Prince
being tributary to Edgar, a Saxon King
of England, to whom he paid a yearly
Tribute. Edgar changed that Tribute
into 3000 Wolves-skins. Upon which the
Welch grew so sharp in Wolf-hunting,
that they cleared England from those
pernicious creatures. So that the sheep
keep the Field day and night without
any Danger.
Here are also Dogs — all of em
strong and full of Mettle. Our Mastiffs,
especially those we call Bulldogs, are of
unmatchable Courage. One of these dogs
will fight any thing alone, Bull or Bear,
Tiger or Lion; and will not quit his
hold, till he gets the Victory or loses
his Life on the Spot. A Lion was killed
by one of these Dogs in the reign of the
late King Charles.
The same it is with english Cocks,
when well matched and prepared some
Time for fighting by a particular Diet...
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Det mangfoldige Qvæg løber adspredt
uden Hyrde og uden Frygt, efterdi der
er ingen Ulve udi Engeland, hvilket me
nes at være kommen deraf, at Edgar
den Sacksiske Konge, forandrede den
Skat, som han aarligen bekom af de
Walske Fyrster til 3000 Ulveskind, hvor
udover de Walske bleve saa ivrige udi
at jage og skyde Ulve, at de udi en Hast
rensede England fra disse skadelige Dyr,

hvorvel jeg troer, at de store Engelske
Hunde, som udi Styrke og Grumhed
ikke nogen Steds udi Verden have deres
Lige, have giort det meeste dertil. Een
af disse Hunde, besynderlig af dem, som
kaldes Bulldogs kand figte imod en Oxe,
Biørn, Tiger eller Løve, og forlader ikke
sit Græb, før end han har faaet Seyeren
eller selv bliver liggende.
Udi Caroli 2 Tider blev en Løve om
kommen af saadan en Hund.
Saa stridbare ere ogsaa de Engelske
Haner, hvilke Indbyggerne lade figte
mod hverandre for Tiisfordrif og sette
store Gevinster paa dem. Til den Ende
lade de dem vel fæde og styrke dem ved
en besynderlig Spise.1)

Den Holberg, som vi møder i hans ældste Værker, særlig i det første af
dem, „Introductionen“, er nemlig ingenlunde den fuldfærdige, selvbe
vidste Forkynder, der efter den almindelige Tradition er vendt hjem fra
det frie England til et forældet Danmark og forfærder Folk ved nye radi
kale Anskuelser. Han er i meget en beskeden ung Mand, der skal skabe
sig en Stilling og ikke vil vække Forargelse; i meget ufærdig. Han vil
sikre sig Læsernes Velvilje: „En ung Person“; „mit ringe
\ siger
han i Fortalen til „Introductionen“. „Bliver dette lille Værk vel imodtaget, skal jeg beflitte mig paa det som bedre er“. Han haaber, at „den
gunstige Læser holder mig som en ung Person til gode de Vildelser, som
findes derudi“; han udtaler Ønsket om, at Læserne „som oprigtige Pa
trioter lige saa gierne læser dette Compendium (som de tyske)“; han
1) Til Hollands indre Forhold er Holbergs Hovedkilde den engelske Gesandt
Temples „Remarques sur Testat des provinces unies des Pais Bas. Haag 1685. Til
Tysklands Der Europäische Herold I, Sev. de Mozambano (o : Pufendorf): de
statu Imperii Germanici (S. 173 ff = Anhang X) og Pufendorf: Einleitung I, 622
(= Anhang XV). Se Th. A. Müller: Holbergs to ældste Historiske Arbejder i Histor.
Tidsskr. 10 Rk. TV S. 1 ff.
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motiverer dette lidet idealistisk med, at Forlæggeren jo helst „ikke lider
nogen Skade“ ved dette Foretagende. Og Værket fremkommer ikke for at
revse Forfatterens Landsmænd for deres gammeldags Meninger. Han har
skrevet det „ikke af Ambition, men alene for at tiene mine Landsmænd,
der har bedt mig derom“. Naar Pufendorf behandler den moderne Hi
storie særlig udførligt, angiver han som Grund, at han anser Kendskabet
til den for særlig nyttigt for de unge, der skal uddannes til at tjene Sta
ten som Embedsmænd. Holberg mener sikkert det samme, men han siger,
at han gør det, fordi han „her retter sig efter de flestes Gout“. Den unge
Holbergs ydmyge Apparition i denne Fortale staar i den stærkeste Mod
sætning til den modne Forfatter, Pufendorfs ganske saglige og overlegne
Henvendelse til Publikum i Fortalen til hans „Einleitung“.
Og de politiske og religiøse Anskuelser, som Holberg gør sig til Tals
mand for i sine ældste Værker er ingenlunde radikale i den Forstand,
at de gaar mod dem, der da var gængse i aandelig interesserede Kredse i
Danmark.
Politisk er Holberg i Ungdomsværkerne, saaledes som han altid ved
blev at være det, en svoren Tilhænger af Enevælden. Denne var jo ogsaa
overalt paa Fastlandet den „moderne“ Regeringsform. Den havde gjort
Ende paa Middelalderens Uensartethed og Uorden i Staten, den havde
bragt roligere Forhold i Landet og havde formindsket Uligheden mellem
Undersaatterne ved at hæve Borgerstanden op mod Lighed med Adelen.
Den var da ogsaa Idealet for Tidens mest opvakte unge Borgerlige her
hjemme som Peder Schumacher. I sin Naturret holder Holberg da ogsaa
efter sine Læremestre Hobbes og Pufendorf paa Nødvendigheden af en
stærk Kongemagt, der kan holde de onde Instinkter nede hos Menne
skene, som begge disse Forfattere havde set udfolde sig i deres Landes
Religions- og Borgerkrige. Ingen af dem — Holberg da heller ikke —
drager derfor den Slutning, at da Landets Borgere i Urtiden har over
draget Fyrsten hans Magt, kan de ogsaa fratage ham den, hvis han er
uduelig eller tyrannisk. Tværtimod hævder de, at naar Folket først en
gang har overdraget Regenten Magten, kan han ikke afsættes; han er
hellig og ukrænkelig, hævet over alle menneskelige Love (men ikke over
de guddommelige og Naturrettens), han er ogsaa Herre over Undersaatternes Liv og Gods. Og skønt Holberg kan hævde, at de forskellige Re
geringsformer hver kan have sine Fordele, og at hver passer til sine
geografiske og politiske Forhold, fremhæves det dog, at Monarkiet af de
fleste anses for den bedste Regeringsform, fordi den hurtigst kan fatte
og udføre sine Planer. Hvor Pufendorf drøfter divergerende Meninger

Titelkobber til Holbergs „Introduction til de fornemste Europæiske
Rigers Historie“ 1711. Billedet er laant af et tysk Værk: Europaeische
Fama. Tre Mænd er anbragt om et Landkort (Frankrig?), aabenbart til en militær eller politisk Raadslagning under Den spanske
Arvefølgekrig. Den midterste betegnes vel som en fyrstelig Person
ved det, at han beholder Hatten paa. De to øvrige maaske Marl
borough og Eugen af Savoyen. Foroven det tyske Værks Titel og
Fama med Basuner.

li
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om Kongemagten, gengiver Holberg dem forsigtig ikke;x) i det hele faar
Pufendorfs Beviser for Fyrstemagtens Herlighed i Holbergs Gengivelse
en skarpere Accent;2) en sjælden Gang prøver han ogsaa at støtte dem
med Argumenter af egen Opfindelse.3)
For den frie engelske Forfatning havde Holberg hverken Interesse
eller Forstaaelse. Det havde næppe heller været raadeligt her hjemme
at optræde som Talsmand for den. Med sine Partimodsætninger forekom
den ham senere ustabil og urolig som den nylig overvundne Middelalder
her hjemme; den mindede ham om en Febersygs svingende Konstitution.
Den forekom ham overhovedet slet ikke fri, da en dygtig Konge efter
hans Mening altid kunde faa sin Vilje med Parlamentet. Derfor er hans
Hjærte ligesom hans Oxfordvenners altid for Stuarterne i deres Kamp
for Enevælden og mod Parlamentet. 4) Carl I er for Holberg „den konge?
lige Martyr“ (hans stadige Kilde til Englands indre Forhold har paa
det Sted, han afskriver, kun „King Charles“) 5) ; medens Croinwells
Parti — trods al Holbergs Beundring for Cromwells Regeringsdygtig
hed — er „dette Skiælmsagtige Parti“. 6) Den absolutistiske og papisti
ske Jacob II var efter Holberg en from og god Herre, der alene havde
den Fejl, at han var for genegen til den romerske Kirke — en ellers for
Holberg graverende Fejl, som der her ses gennem Fingre med paa Grund
af Kongens Enevoldstendenser og paa Grund af de Anskuelser overfor
Stuarterne, som Holberg havde faaet indpodet i det konservative Ox
ford. 7) For den politiske Side af Revolutionen 1688, Parlamentets Sejr
*) „Ellers disputeres meget om det høieste Herredømmes eller Majestets Genera
tion (o : Oprindelse; et lidt farligt Spørgsmaal), og findes derom 3 adskillige Me
ninger, hvilke Pufendorf vidtløftig examinerer J. N. & G. Lib VII Cap. 2.“ Saa kan
Liebhavere selv efterse dem, hvis de har Lyst! Holberg: Natur- og Folkeretten II,
Cap. 5.
2) Pufendorf : de jure Nat. & Gent 7 Bog. Cap. 6 § 5. „Der har været dem, som
ikke have taget i Betænkning at paastaa, at Kongens Magt ikke kunde eller burde
staa over hele Folkets“. Holberg II Cap. 7 : „Vel have nogle understaaet sig ...“ —
Puf. 7 Cap. 5 § 9. „In eo autem monarchia a prioribus speciebus differt, quod ...“
= Holberg II Cap. 6 „Dog holdes en Monarchisk Regiering af de Fleste for den
beste, efterdi den haver stor Fordel for de andre, thi ...“
8) Man sammenligne f. Eks. Pufendorfs lange Argumentationer for „Regentens“
absolutte Magt 7 Bog Cap. 6 med Holbergs kategoriske Resumé II Bog Cap. 6
„Dog er herved at merke, at hverken disse eller andre Laster (hos Fyrsten, som
Udygtighed, Forsømmelighed, Ødselhed, Grusomhed) ere tilstrekkelige til at Undersaatteme derudover kunne holde deres Regenter for Tyranner eller opsige dem Tro
skaf og Lydighed, ... og siger derfor Grotius, at der er intet menneskeligt Middel
mod Kongens og Fyrstens Uret“ o. s. v. (Holberg tilføjer selv to Udtalelser fra Huitfeld og Saxo).
4) Ep. 19. — 8) Anhang S. Skr. I; efter „The present State of Great Britain“ I,
432. — ®) Introduct. S. Skr. I, 244. — 7) Sst. S. 250.
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over Enevælden, har Holberg ingen Sans; for ham betyder Revolutionen
kun Protestantismens Sejr over Katolicismen.x)
Lige saa lidt som Holbergs politiske Anskuelser er radikale i hans
ældste Arbejder, er de religiøse det. De adskiller sig paa dette Tidspunkt
af hans Liv næppe alt for meget fra de ved Københavns Universitet gæng
se. Det er her som paa andre vigtige Punkter først Rejsen til Paris, der
betegner et Vendepunkt i Holbergs Udvikling. Han er paa dette Tids
punkt endnu en rettroende Candidatus theologiæ. Kristendommens ældste
Tid omtales ligesom Luther — i Modsætning til den mellemliggende
katolske Tid — med den største Ærbødighed. „Udi denne gyldne og fred
sommelige Tid — skriver han — lod Fredsens Fyrste JESUS CHristus sig
føde til Verden af dend reene Jomfru Maria“.2) Reformationen „begyndtes af Luthero med Guds Bistand Anno 1517“. 3) Kætterier og An
greb paa Kristendommen bedømmes meget strængt; Holberg tager altid
Parti imod dem. „Denne Christne Kirckis lycksalige Tilstand formørkede
den slemme Kiettere Arius, hvis falske Lærdom spredte sig over den gandske Verden“.4) Julianus Apostata advares i sit Forsøg paa at „giøre
Christi Prophetier til intet“ (ved mod Profetierne at genopbygge Jerusa
lems Tempel) ved at Gud lader regne Ild ned over hans Bygninger og
Byggeredskaber.5) Og naar det drejer sig om Angreb paa Lutherdommen
forstaar Holberg ikke Spøg. Han fortæller fuld af Forargelse, hvorledes
Katolikerne under Reformationen i København lejede en Tiggerdreng til
at efterabe den lutherske Prædikant Hr. Mortens Gebærder og tyskpræ
gede Sprog, og at „denne Skalck“ gjorde det saa livagtigt, at han blev
kaldt „Mester Morten“. „Saaledes — tilføjer Holberg — blef da den
sande Guds Tieneste bespottet“.6)
Men lige saa fuld af Andagt Holberg er overfor den ældste kristne
Tid og Lutherdommen, lige saa bidsk og haansk er han som god Luthe
raner, naar det drejer sig om den katolske Kirke, Paver og Munke. „Pa
pistiske Creaturer“, „Folk af den Surdey“ o. 1.7) hedder det her. Han
kan ikke lade være at berette, at „en skielmsagtig Munck“ underkøbt af
Italienerne forgav Henrik VII i selve Nadveren, skønt han aabenbart er
paa det rene med, at Historien er højst usandsynlig, da den først fortæl
les af en sen Kilde.8) Om Norges Nationalhelgen Olaf den Hellige be
mærker han køligt: „om de mangfoldige Miracler, hand siges at have
bedreved, vil jeg ikke her kriticere, mend (o: men) viise Læseren hen
9 Edv. Holm: Holbergs statsretlige og politiske Synsmaader 1879 S. 26 ff.
2) Introduction i S. Skr. I, 60. — 8) sst. S. 147. — 4) sst. S. 75. — ö) sst. S. 77.
— •) sst. S. 277. — 7) sst S. 144. — 8) sst. S. 145.
n*
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til Norges Krønicke selv (o: Snorre), som opregner en stor Haab deraf.
Hand bliver gemeenligen kaldt Olaf den Hellige“; x) og Knud den Hel
lige bliver kanoniceret, „efterdi hand var liberal mod de Geistlige og
giorde Biscoper til Geheimeraad“ 2) Pavernes Uheld i Krige berettes altid
med ironisk Skadefryd. Pavens Rustninger mod den tyske Kejser 1708
fortælles i følgende Vendinger: „De gamle forrustede Penge, som Six
tus V havde nedlagt udi Engelsborg maatte nu for en Dag og uddeles
blandt Soldaterne tilligemed mange Tusinde Apostoliske Benedictioner.
En stor Fane bliver ogsaa giordt, hvorpaa stode Petrus og Paulus med
denne Overskrift: Domine defende Causam tuam, Herre forsvar Din Sag.
Mens (o: men) alle disse Tilberedelser finge en skiden Ende“; thi
Franskmændene sejrede og „herudover miste Paven gandske sit Marti
alske Moed, og omendskiønt hand gierne vilde have hugged et Øre af
sin Fiende, førend hand stack sit hellige Sværd udi Skeeden, forgick ham
dog gandske Lysten dertil“3)
I Pagt med sin Tids Danmark er Holberg ogsaa i den stærke National
følelse og det ffad mod Statens Fjender, særlig Svenskerne, der gennem
strømmer hans Ungdomsværker. Et af de Krav, han senere stillede til
en Historieskriver, var, at han skulde være upartisk. Han priser den fran
ske Historieskriver J. A. de Thou (f 1617), fordi man af hans Frankrigshistorie ikke kan se, „enten af hvad Nation eller Religions Sect han
var“.4) Men han er paa det rene med, at det for en Historieskriver er
vanskeligt ikke at lade sig paavirke af Passioner som „Frygt, Had, Partialitet og utidig Kierlighed for sit Fædreneland“.5) Særlig i sine første
Værker har han langtfra overvundet disse Passioner. Han er i høj Grad
partisk for Enevælden, for Danmark overfor dets Fjender og mod Kato
licismen. Han forstaar næppe, at de Danskes Fjender ogsaa kan have
en vis Ret. Svenskernes Modstand mod det danske Herredømme i Uni
onstiden er ham en Kilde til Forundring og Forargelse; „omendskiønt
de Svenske have hafft de fornemste Konger, som paa de Tider regierede
udi Europa, til Regentere, have de dog aldrig kundet holde dem udi deris
Skind“, men har „uden Aarsag sat sig op mod deris retmæssige Konger
og Herrer“.6) I Svenskekrigene bliver Danmark altid „uformentlig og
uden Aarsag“ overfaldet af Sverige. Danmark er i Krigene enten Sejr
herre eller slipper paa en eller anden vidunderlig Maade uden Tab ud
af farlige Situationer. Syvaarskrigen tog 1570 „en Ende de Danske til
største Gloire“; 7) efter Den skaanskeKrig „syntes Sveriges Rige at vilde
9 Sst S. 303. — 2) Sst. S. 263. — ’) Introduct. S. Skr. I, 218. — 4) „Betænkning
over Historier“ i Danm. Riges Hist. III, S. Skr. VIII S. 4. — 5) Sst. S. 5. — 6) In
troduct. S. Skr. I, 277. — 7) Sst. S. 282. —
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undergaa. Men da det laae ligesom i sit yderste Aande-drægt, blef der
giort Fred 1679“.x) Da de forenede engelske, hollandske og svenske
Flaader i Juli 1700 angreb København, „forhindrede den naadige Gud
al Virkning“ af deres Bombardement; man hører pludselig, at „Hans
Kongl. Mayest. vor Allemaadigste Konge og Herre“ har sluttet Fred
med Gottorp (men ikke paa hvilke Betingelser), og at den svenske Konge
derefter „begiver sig her af Landet, Indbyggerne uden al Skades Til
føjelse“. 2) „Introductionens“ Afsnit om Danmark ender med en Forher
ligelse af de danske Lejetroppers „incomparable Tapperhed“ i Den span
ske Arvefølgekrig (1706).8)
Hvor forsigtig Holberg er i disse unge Aar og hvor ængstelig for at
støde Autoriteterne, ses af, at han vel udgiver Skrifter i de nye Viden
skaber; men — i Modsætning til senere — vogter han sig for ethvert
direkte Angreb paa den gamle Universitetsdannelse. Det var jo ved
Universitetet, han skulde se at komme ind, blandt den gamle Tids Mænd
havde han her mægtige Beskyttere som de teologiske Professorer Chr.
Worm og Hans Bartholin. Kun i Fortalen til Anhanget vover han sig
frem med en enkelt Passus som: „fordi en er Academicus, derfor følger
ikke, at han skal bryde sit Hoved aleene med distinctioner og Gloser, at
drive Tiden bort med at formere Syllogismos eller at grave sig ned udi
Antiquiteter“. Man har ofte som Bevis for Holbergs formentlige Radi
kalisme i disse Aar anført hans Fortale til „Natur- og Folkeretten“, hvor
han tager Bladet fra Munden og — efter Pufendorfs Mønster — gør
Rede for, hvor langt vigtigere og nyttigere de moderne Fag er end de
gamle Universitetsfag. Men denne Fortale er først skrevet efter hans
Hjemkomst fra den store Udenlandsrejse, der her som paa saa mange
andre Punkter var skelsættende i Holbergs Produktion.
2. Holbergs ældste Skrifter har dog den store Betydning, at imødekomme
en stærk Trang i Tiden til historisk og juridisk Viden.
Men optræder Holberg saaledes end ikke ved sin første Fremtræden
som en skrap Reformator og Tugtemester, bringer hans tidligste Skrifter
dog noget væsentligt nyt, som Samtiden trængte til.
Aviserne havde jo i ret vide Kredse oparbejdet en ikke ringe Interesse
for, hvad der foregik udenfor de snævre By- og Sognegrænser. Udenland
ske Begivenheder drøftedes overalt, naar Aviserne kom: paa Posthuse,
paa Værtshuse og i Hjemmene. Men man havde savnet en overskuelig
Vejledning over Samtidens Historie og Samfundsforhold, ud fra hvilken
9 Sst. S. 290. — 9 Sst. S. 296—97. — 9 Sst. S. 298.
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man kunde se Avisernes spredte Bemærkninger i en større Sammenhæng.
En saadan giver Holberg i sin Verdenshistorie og dens „Anhang“.
Det er den første eksisterende danske Verdenshistorie og den første Over
sigt her hjemme over Samfundsforholdene i de tre evropæiske Hoved
lande, som Danmark særlig stod i Forbindelse med: Tyskland, England
og Holland. Og begge beskæftiger de sig særlig med det, der mest til
trængtes: den nyeste Tid, ikke Grækenland og Rom. I Verdenshistorien
indtager Oldtidens Historie kun omtrent en Fjerdedel af Pladsen, rig
tignok betydelig mere end Pufendorf indrømmer den i sin Verdens
historie; af Resten handler omtrent en Trediedel om det sidste Aarhundrede, og Bogen er ført op til faa Aar før den udkom. Og saa er den
skrevet paa Landets eget Sprog ligesom Pufendorfs Einleitung. Vi ved
da ogsaa baade af Holbergs egne og af andres Ord, at Bogen blev mod
taget „endog med større Applausu, end jeg havde ventet, og end Værket
kunde meritere“.1) Allerede 1728 var der da ogsaa Brug for et nyt
Oplag af Verdenshistorien.
Et endnu mere føleligt Savn end de to historiske Arbejder afhjalp
„Natur- og Folkeretten“. Den giver nemlig den „første systematiske Frem
stilling af Retssystemet her hjemme som Helhed eller dog af dens vig
tigste Dele“,2) og en saadan tiltrængtes i høj Grad baade for Dommere
og for Sagførere. Der eksisterede endnu ikke nogen juridisk Eksamen —
en saadan oprettedes først 1736 — der var heller ingen Steder, hvor
man kunde søge juridisk Uddannelse; de upraktiske juridiske Forelæs
ninger besøgtes efter Holberg3) højst af 3—4 Tilhørere mod Teologer
nes Hundreder. Den Danske Lov var endnu ny — kun 30 Aar gammel
— og der eksisterede derfor ingen juridisk Litteratur, hvor Dommere
og Sagførere kunde finde Fortolkninger paa dens korte og koncise Be
stemmelser eller finde tidligere Afgørelser paa Tilfælde, der kunde sy
nes tvivlsomme. Den, der søgte juridiske Kundskaber maatte erhverve
dem ved Selvstudium; ikke blot Holberg men ogsaa Andr. Hojer, der
almindelig anses for Ophavsmand til den juridiske Eksamen, var Auto
didakter paa Juraens Omraade (Højer var oprindelig Mediciner, senere
Historiker). Til Assessorer i Højesteret toges oftest høje Embedsmænd
uden speciel juridisk Uddannelse, og de lavere Dommeres og Sagfører
nes Viden indskrænkede sig almindçlig til, hvad de i Praksis kunde lære
1) Forord til „Anhang“. S. Skr. I, 389. Anhanget blev først optrykt efter Holbergs
Død sammen med Introductionen 1757. — 2) Kai Hammerich: „Holberg som Jurist“
i „Nordisk administr. Tidsskrift“ 16 Aargang 1935 S. 7. — 8) Danm. og Norges
Beskr. S. Skr. V, 299.
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paa et Gods- eller Retskontor. Selv en Poet som Ambrosius Stub optræ
der som Sagfører ud fra sin Uddannelse paa Godskontoret paa Valdemarsslot.1) Nu fik man altsaa for første Gang en let overskuelig Rede
gørelse for alle vigtige Forhold i Retssystemet, og paa Dansk. Bogen
begynder med at gøre Rede for de retslige Forhold mellem de enkelte
Individer (Civilretten) og gaar saa over til at omtale de retslige For
hold i de stadig mere indviklede Former for Samfundslivet: Familie og
Husstand, Stat og Nationerne indbyrdes. Nytten af denne Fremstilling
forøgedes ved de — ganske vist ikke mange — Jævnførelser af Natur
rettens Bestemmelser med lignende Forhold i dansk Lovgivning, følgelig
særlig Christian V’s Danske Lov.
At Bogen afhjalp et Savn fremgaar af, at den — især efter at der var
kommen Fart i det juridiske Studium — kom i 5 Oplag i Holbergs Levetil (1716. 28. 34. 41. 51); en halv Snes Aar efter hans Død kom der
endnu et (1763), og den blev oversat til Tysk (1748) og Svensk (1789).
„Mangen baade Under- og Overdommer hentede fra dette juridiske filo
sofiske Skrift Begreber om Forpligtelser, Love, Kontrakter, Statssystemer,
Eder og saadanne flere juridiske Ting, som Vel visheden, efter endog
flere Aar at have røgtet et juridisk Embede, tilforn aldrig havde hørt.
At i denne Holbergske Naturret findes Sætninger indstrøede med Alle
gater og Beviser af Christian den Femtes Lovbøger, haver vist og bidra
get til at skaffe Bogen hos vore Jurister Indpas.“ 2) Da den juridiske
Eksamen indførtes, gik A. Hojer uden om Holbergs Bog, og hans An
befaling gav Stødet til, at Pufendorfs Kompendium „“de officiis hominis
et civis“ — „denne gyldne Bog“, som Hojer med Rette kalder den —
blev oversat til Dansk af Brugman (1742).3) Men den fortrængte ikke
Holbergs Bog, der — vel ved sin lettere Form og sine Eksempler —
blev foretrukket af de Studerende som Introduction til det juridiske
Studium. Endnu saa sent som 1780 anføres den af Jurister i deres Eks
amensopgivelser som Studiekilde; „og man vil saaledes se, at Holberg
har været Forfatter af en juridisk Lærebog, som i c. 50 Aar har været
et af de mest udbredte Hjælpemidler for det juridiske Studium her i
Landet“.4)
*) Th. A. Müller i „Tilskueren“ 1934 S. 85—86. — 2) G. L. Baden: Den danske og
norske Lovkyndigheds Hist. 1809 S. 66. Cit. e. Gerh. Gran S. 82. — s) Efter Barbeyracs franske Overs. 1718 og med dens Anmærkninger. Om Hojers Betydning for Ud
givelsen se Fortalen 3 a. — *) Kai Hammerich: Anf. Sted S. 7.
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3. Holbergs tidligste Værker fortæller om væsentlige Sider af hans Per
sonlighed: hans hastige Arbejdstempo, hans Uimponerthed og hans

Munterhed.
For vor Tid har Holbergs tidligste Værker følgelig ikke den friske
faglige Interesse, som de havde for hans Samtid. Men til Gengæld for
tæller de os, trods deres lidt gammeldags Tørhed, noget, som Sam
tiden ikke saa og vel heller ikke brød sig om. De giver os Oplysninger
om Sider af hans Personlighed, som vedblev at være ejendommelige
for den, og som gennem Tiden udvikledes og forædledes. Et Par af
dem skal omtales.
Vi møder allerede i disse første Værker Holbergs uhyre Arbejdsevne
og Arbejdsglæde. Om sin Lyst til at skrive siger han senere, at den er
som en vældig Strøm; hvis der dæmmes op for den, bryder den gennem
alle Hindringer og river alt med sig. Han er saa optaget af sit Æmne,
at han ikke giver sig Tid til alt for dybtgaaende Granskninger eller til
at beregne, hvor meget Stof der er Plads til i Bogens forskellige Afsnit.
Han skriver løs. I „Introductionen“ opdager han pludselig, da han er
kommen ret langt hen i Arbejdet, „at Bogen — som han lidt naivt skri
ver — vilde blive for tyk“, hvis han fortsætter i samme Maalestok. At
han saa kan forkorte eller omarbejde det allerede skrevne, er aabenbart
ikke faldet ham ind med en Tanke. I Stedet lader han ganske rolig være
at skrive saa vigtige Dele af Verdenshistorien som Afsnittene om Italien,
Paven, Schweiz og Tyrkiet og lover, „i Fald Wercket blifver vel op
taget og GUD sparer Liv og Helsen, udi en særdeelis Tome at gifve de
Landskaber, som fattis“;1) hvad aldrig skete. Heller ikke de Kapitler
om Staternes indre Forhold, som Pufendorf giver i sin Verdenshistorie,
fik han Plads til i sin lille tykke „Introduction“, tre af dem kom senere
i et særskilt „Anhang“. Eller et andet Eksempel: Under Trykningen af
„Introductionen“ maa han vente noget med Trykningen, inden Censor
faar gennemlæst det farlige Afsnit om Danmarks nyeste Historie. Det
kan han ikke holde ud, og han fortsætter da Trykningen af de næste
allerede censurerede Staters Historie med ny Paginering og aaben Plads
til det Afsnit, der var i Censuren.2) Det var med Henblik paa denne
Hastighed i Holbergs Produktion, at den grundige Luxdorph senere til
Suhms Forundring kunde sige om den saa produktive Holberg, at han
var doven; det var „i Henseende til den Ilfærdighed, hvormed han
x) Fortalen til „Introduct.“ S. Skr. I, 9. — 2) „Introduct.“ Udg. 1711 S. 720;
„Advertissement“ bag i Bogen.
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skrev“.1) Ved en grundigere Arbejdsmetode havde Holberg i hvert Fald
ikke naaet saa meget, som han gjorde.
Vi mærker ogsaa allerede i disse Værker nogle af de Egenskaber, der
senere gjorde ham til den store komiske Digter. Han elsker det konkrete,
malende Udtryk og skyer det almindelige. Om Marlborough hedder det
saaledes ikke, at han i Slaget ved Hochstedt tilføjede Frankrig et svært
Nederlag, men at han „har givet det saadant uformodet Ørefigen, at det
ligger endnu paa Knæ“.2) Huguenotteme gør Oprør, fordi man har
„oprejst den Fæstning Fort Louis for deres Næse“.3) De tyske Kejsere
efter Otto I „lode sig smukt nøye med Tyskland, ladende Paverne bul
dre i Italien, som de selv lystede“; dog gik Henrik V mod Rom og „tog
Paven og hans Cardinaler ved Vinge-Beenet“.4)
I Retning af hans senere komiske Produktion peger ogsaa hans mun
tre Uimponerthed overfor Historiens store Personligheder og Begiven
heder. Han er Dus med Fortidens Herskere, titulerer dem jævnlig over
legent „den gode“; „dette syntes den gode Alfonso kom ham noget under
ligt for“; „den gode Hertug af Savoyen“; særlig følgelig, hvor det drejer
sig om Paven; „nu begyndte hans gode gamle Ven Paven at vogne op“.
Det morer ham at opdage det menneskelige eller alt for menneskelige
bag paastaaet Storhed eller Moral. Om Kejser Justinus fortæller han,
at han blev fordrevet og fik sin Næse skaaret af. Da han igen kom til
Magten, straffede han sine Modstandere haardelig; ti „saa tit han snød
sin saare Næse, lod han henrette een af dem“.5) For Historiens store
tragiske Begivenheder havde han almindelig ingen Sans. Han mente vel
som i „Ulysses von Ithacia“, at de i Virkeligheden ikke havde taget sig
saa højtideligt ud som i Litteraturen. Om Lucretias Selvmord efter Vold
tægten af Tarquinius beretter Holberg ganske jævnmodigt og uberørt:
„over dette blev den kydske Lucretia saa utaalmodig, at hun i sin Mands
Nærværelse, effter at hun hafde giort en lang klagelig Tale, stak sig
selv ihiel med en Kniff“.6)
Om Xerxes’ forsmædelige Flugt efter Slaget ved Salamis fortæller
Holberg ironisk og skadefro over den mægtige og selvherlige Herskers
ynkelige Stilling; det syntes nu Xerxes, „at det var ikke Tid at bie udi
Grækenland, hvis Indbyggere havde ladet see saa liden Respect for Hans
Majestæt“, men at han burde „vende Næsen hiem til sit kiere Fædre
land“. Men Stormen har atter „været næsevis“ og ødelagt Broen over
Hellespont, saa at den store Konge maa fortsætte Flugten i en ringe
x) Suhm. Saml. Skr. VI, 81. — 2) Introd. i S. Skr. I, 156. — ’) Sst. S. 183. —
4) Sst. S. 139 og 141. — 5) Introduct. S. Skr. I, 88. — •) Sst. S. 30.
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Fiskerbaad.1) Der ligger heri ikke blot den vanlige Uimponerthed over
for Historiens Begivenheder, men Uvilje over Overmod og Voldsfærd
af Fortidens Mægtige, der dog, naar Ulykken kommer, viser sig som
almindelige svage Mennesker — en central og varig Følelse i Holbergs
Historie- og Menneskebetragtning.
Endelig møder vi i Ungdomsværkerne Tanken om at hjælpe med til
den Rensning af det danske Sprog, som det foregaaende Aarhundredes
Grammatikere og Digtere havde begyndt. Sproget er i „Introductionen“
ubehjælpsomt, fuldt af udanske Ord og Vendinger. I Fortalen til „An
hanget“ meddeler Holberg to Aar efter, at han her „har beflittet sig paa
en reen Danske og siel den indført fremmede Ord, naar jeg har kunnet
finde forstaaelige Danske“. Bag denne Bevægelse sporer vi sikkert Paavirkning af Reitzer, der har censureret Bogen. Et rent Dansk var jo no
get Reitzer i en i Tiden sjælden Grad kæmpede for og som han selv be
stræbte sig for (S. 144). Denne Stræben efter Forbedring af det danske
Sprog blev i den følgende Tid et af Holbergs stadige Maal.
Holbergs første aandelige Vækkelse skriver sig altsaa ikke fra Op
holdet i England, men skyldes Paavirkning her i København, særlig
gennem Chr. Reitzer. De Ideer der optager ham er ikke den engelske
Liberalismes og Fritænknings. Han angriber ikke politiske eller religiøse
Forhold herhjemme, bl. a. fordi de stemmer med hans egne Anskuelser.
Derimod kæmper han efter de tyske Naturretslæreres, særlig Pufendorfs
Mønster for en ny verdslig Dannelse i Stedet for den gamle teologisk
antikvariske, en Dannelse der bl. a. kunde skabe fagligt dygtige Embeds
mænd — ikke blot Præster — til Enevældens nye komplicerede Styre.
Han vil gøre det gennem Studium af den nyeste Tids, ikke Oldtidens,
Historie, Samfundskundskab og Jura, særlig i Naturrettens Form. Gen
nem Naturretten frigøres Retten for Teologien, ligesom Historien gen
nem Studiet af den nyeste Tid frigøres for en anden af den gamle Dan
nelses Grundpiller: Dyrkelsen af Oldtiden. I de nye Fag skriver Hol
berg en Serie af Bøger. Selv om de ikke i nogen Henseende er selv
stændige, imødekommer han gennem dem en Trang i Tiden, og de hen
vender sig, blandt andet fordi de er skrevet paa Dansk, til et større
Publikum end den lærde Tids Værker havde gjort. Og allerede i disse
ældste Værker skimter vi svagt de Egenskaber, der senere gør Holberg
til den store Komedieskriver og den store historiske Fortæller. Det er
efter Opholdet i Frankrig, at han forsøger sig i disse Fag.
9 Sst. S. 17.
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REJSESTIPENDIUM — PROFESSOR DESIGNATUS
Af stor Betydning for Holberg var det, at han i de Aar, han boede paa
Borchs Kollegium, skaffede sig ikke faa Bekendtskaber blandt Rigets mest
indflydelsesrige Mænd. Han var endnu i disse Aar munter, og den unge
berejste Lærde vakte Opmærksomhed ved at udgive anselige og moderne
Bøger, medens hans Kollegiekammerater nøjedes med at skrive tynde
Disputatser i den gamle Stil. „Introductionen44 blev jo efter Holbergs
Sigende modtaget „med større applausu end han havde ventet og end
Værket kunnet meritere44. Han havde tilegnet den til Kronprinsen, og
denne modtog Bogen „med stor Naade44.1)
Holberg siger selv, at han før sin Henvendelse til Kongen 1712 „kun
var kendt af faa blandt de Store44.2) I hvert Fald har han hurtig indhentet
det forsømte. Ti i Begyndelsen af 1714 sender han fra sin store Uden
landsrejse gennem sin Ven Hans Gram Breve og Hilsener til flere af
Landets indflydelsesrige Mænd, som han altsaa før Afrejsen maa have
staaet i ret nær Forbindelse med.3) Blandt dem er, foruden „Professor
Reitzer og hans Hus44, de to mest indflydelsesrige Mænd indenfor Uni
versitetet, Sjællands Biskop Professor theologiæ Christen Worm og Pro
fessor theol. Hans Bartholin, gift med Reitzers Søster; de var Repræ
sentanter for de to ved Universitetet almægtige Slægter Worm og Bar
tholin, vigtige for en ung Mand, der vilde ind ved Universitetet. Af
Jævnaldrende sender Holberg Brev fil den litterært interesserede Baron
Chr. Rantzau, senere Vicestatholder i Norge, Falsters og Stubs Patron,
og en varm Beundrer af Holbergs poetiske Værker. Han har allerede tid
ligere sendt Brev til sin Studenterkammerat Justitssekretær Diderick Seckmann, der senere støttede „Den Danske Skueplads44 med Oversættelser
af Molière og Regnard og i Holbergs Fraværelse varetog hans Interesser
(S. 218). Nærmest har Holberg dog paa dette Tidspunkt staaet den jævn
aldrende Magister Hans Gram, der var som en Søn i Reitzers Hjem. Saa
ung han var, var han langt fra uden Indflydelse. Ved sin Lærdom og
Arbejdsevne, ved sin Hjælpsomhed og sin lune jyske Humor havde han
en høj Stjerne hos næsten alle de ledende Mænd i den lærde Republik,
ligesom de samme Egenskaber senere bragte ham i et fortroligt Forhold
til Rigets ledende Mænd lige op til Christian VI; og ind i de højeste Em9 Dedicat. til „Anhang“. — 2) Levned S. 50. — ’) Holbergs Breve v. Verner
Dahlerup 1926 S. 38 ff.

Brev fra Holberg til Professor Hans Gram. Dateret Amsterdam d. 21de Maj 1714.
Holberg har paa sin store Udenlandsrejse pludselig maattet rejse uden at have faaet
Tid til at tage Afsked med nogen. Brevet lyder: Velædle Hr. Professor. Oprigtige
gode ven. Det giør mig ont ieg ikke fik tale med Eder førend ieg reiste. Saa
snart vinden blæste good, maatte ieg fort uden at tage afskeed med nogen. Giør
mig den tieneste, naar I taler med Bispen at legge min undskyldning, fordi ieg
ikke toog afskeed med ham. Næstkommende uuge reiser ieg til Frankrig og agter
at forblive der indtil vacance (o : til der bliver et Professorat ledigt). Jeg skrev
Justitz-Raad Reitzer til med forrige post samt Seckman og (Bogtrykker) Bocken-

Kongen. Udenrigsministeren Chr. Sehested. Iver Rosenkrantz.
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beder. Hvor fortroligt hans Forhold til Holberg paa dette Tidspunkt var,
ser vi af, at han hjalp Holberg med Korrekturen til „Introduction«!“ ;
Grams yngre Broder, den senere Præst i Stege Lars Gram fortæller i
sin smukke latinske Biografi af Hans Gram,1) at han som Dreng hentede
Korrekturarkene hos Holberg og atter, efter at de var rettet af Broderen,
bragte dem til Trykkeriet; „noget der knyttede deres oprindelige Venskabsbaand endnu fastere“. Det var derfor ikke uden Grund, naar Hol
berg ved sin Afrejse 1714 henvendte sig til denne hjælpsomme og ind
flydelsesrige „oprigtige gode Ven“ og bad ham „see paa mit beste i min
fraværelse og continuere at have den godhed for mig som tilforn“, hvad
Gram ogsaa gjorde. De blev lige før Holbergs Afrejse Konkurrenter til
et ledigt Professorat i Græsk, hvilket imidlertid ikke skadede deres gode
Forhold. Grams Overlegenhed i Konkurrencen var selvfølgelig.
Men størst Betydning for Holbergs Karriére fik det dog, at han kom
i Forbindelse med selve Kong Frederik IV og to af de mægtigste Mænd
indenfor Administrationen, nemlig Oversekretæren i det tyske Kancelli,
hvilket nærmest vil sige Udenrigsministeren, Geheimeraad Chr. Sehested,
og dennes Svoger Iver Rosenkrantz, der paa det Tidspunkt var Gesandt
i London. Rimeligvis er det, som før omtalt, Admiral Giedde og hans
Hustru, der som nære Venner af Kongeparret har skaffet deres tidligere
Huslærer Adgang til disse Kredse. De viser sig straks, ogsaa Kongen
selv, virksomme for at hjælpe ham frem ad mange Veje.
I Begyndelsen af Aaret 1712 fik Holberg den ene af de to ledige
Portioner af det Rosenkrantzske Rejsestipendium til teologiske Studier
ved udenlandske Universiteter. Den anden Portion fik cand, theol. Hans
Justus Sevel. Stipendiet blev bortgivet af Iver Rosenkrantz, selv en viden
skabelig interesseret Mand; Konsistorium skulde saa undersøge, om den
1) Vita Johannis Grammii ed. Bjørn Komerup 1942 S. 18.
hoffer. Jeg tvivler ikke paa I io seer paa mit beste i min (fra) værelse og continuerer
at have den god (hed) for mig som tilforn. Om I vil være saa god at skrive mig
til, kand brevet gaa under Bockenhoffers Couvert. Jeg forbliver stedse nest flittig
hilsen til alle, som ieg haver kundskab til, besynderlig Justitz Raad Reitzers huus
votre tres humble et tres obéissant Serviteur

Amsterdam d. 21 Maj 1714

L. Holberg.

Jeg vil beede, I vil have den godhed for mig at befodre indlagde breve, besyn
derlig det brev til Baron Rantzau, som ligger udi Doctor Hanses (o : Prof. Hans
Bartholin). Der ere 4 breve tilsammen, men de passere paa posthuuset for eet En
kelt. I er saa god og skriver opskrift (o : Adresse) der paa efter eget fantaisie.
(Efter Verner Dahlerup: Holbergs egenhændige Breve.)
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udvalgte Stipendiat opfyldte Fundatsens strænge Bestemmelser. Eforen var
Reitzers Svoger Dr. Hans Bartholin, og den 12. Maj tiltraadte Konsisto
rium H.s Udnævnelse, efter at han havde „fremvist Geheimeraad Rosenkrantz’s Seddel“.1) Stipendiet heløb sig til 120 Rdr. Species aarlig og
20 Rdr. de første Aar efter Hjemkomsten. Egentlig skulde det ikke synes,
at just dette Stipendium efter sin Bestemmelse passede for en ung Lærd
af Holbergs Art. Det var stiftet 1622 i den lutherske Ortodoksis strængeste Tid af Holger Rosenkrantz den Lærde til Rosenholm til Støtte for
den evangeliske Kirke. Stipendiaten skulde efter Holger Rosenkrantzes
og hans Søns Bestemmelser „for alting være oplært in unice salutari
ipsa veræ pietatis syncera doctrina (den eneste saliggørende sande Fromheds uforfalskede Lære), foruden all Menniskelig fornuftis egensindige
Wisdom, Spitzfund oc griller“; han maatte forpligte sig til, saa længe
han nød Stipendiet, ikke at dyrke andre Studier end det teologiske; han
maatte i fulde tre Aar ikke opholde sig uden ved Universiteter, hvor den
rette Lære foredroges efter den augsburgske Konfession og andre sym
bolske Bøger; han skulde efter Hjemkomsten tjene Fædrelandets Kirke.
Skulde han „saa stemmelig af dieffuelen sig lade forføre“, saa at han
forfalder til ugudelige Meninger, opholder sig ved ikke-lutherske Uni
versiteter eller forlader den teologiske Levevej, skal alt tilbagebetales
med Renter. Den, der fik Stipendiet, maatte, før han kom til at nyde det,
underskrive og edelig bekræfte en Revers, hvorved han forpligtede sig
til at overholde Bestemmelserne.2)
Kort efter3) at Holberg havde modtaget dette Stipendium fik han
Audiens hos Kongen; hvilket fik stor Betydning for ham. Han havde
allerede 1711 tilegnet Kronprinsen, den senere Christian VI, der den
Gang var en Dreng paa 12-13 Aar, sin „Introduction“, ligesom han senere
tilegnede ham „Anhanget“. At Holberg tilegner den unge Kronprins disse
Bøger motiveres med, at de giver en Lærdom, som kan være en kom
mende Konge nyttig. „Introductionens“ Afsnit om Danmarks Historie
„kan give Ed. Kongel. Høyhed et kort Begreb af de Høyloflige Danske
Kongers Bedrifter, — med hvilken Berømmelse De har forestaaet disse
Riger, hvorover Gud hafver destineret Ed. Kongel. Høyhed udi sin Tid
at blive en Hersker og Regenter,“ saaledes at Kronprinsen „af Deres
Høypriiselige Exempter og store Kongel. Dyder kand opmuntres til des
lige Heroiske Qualiteter“. Og af „Anhanget“ kan Prinsen „paa sit Fæd1) Acta Facultatis theologicæ 12 Maj 1712 (Rigsarkivet). — 2) Samling af de
for Universitetets Legater gældende Bestemmelser 1890 S. 487. De skrappe Bestem
melser stod ved Magt lige til 1830. — s) Levned S. 53.

Iver Rosenkrantz (1674—1745). 1702—05 og 1709—14 Gesandt i London. Det
Portræt, som Holberg giver af en ideal Statsmand i den 412. og 538. Epistel,
antages almindelig at have Iver Rosenkrantz til Model. Maleri paa Rosenholm.
Efter Fotografi paa Frederiksborg Museet.
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rene Sprog læse noget af den Materie, som nest GUDS Kundskab er en
saadan Stor Prinds allermest fornøden at vide“ o: de nye Dannelsesfag
Historie og Naturret. Bogen blev efter Holbergs Ord „modtagen med
stor Naade“. Denne Gang medførte han et Manuskript, der indeholdt
Kongens Farfaders og Oldefaders, Frederik Ill’s og Christian IV’s, Histo
rie. Som Grund til Affattelsen af dette Værk havde han foruden de hen
farne Kongers Berømmelse i en Skrivelse Aaret før anført, at han vilde
„igiendrive adskillige fremmede Skribentere, som har grundet deres Rela
tion om Danmark“1) paa de fjendtlige svenske Beretninger, vel f. Eks.
Pufendorf, en Hensigt der jo kun kunde behage Kongen. Bogen blev da
ogsaa vel modtaget, og Resultatet udeblev ikke. Umiddelbart efter mær
kede Holberg, „at nogle Smaabække fra denne Gavmildhedens Kilde
straks fandt Vej til mig“, hvilket vel paa jævnt Dansk vil sige, at han
modtog nogle Understøttelser.2) Men vigtigst var det dog, at Kongen
lovede Holberg det første ledige Professorat, en Indblanding i Universi
tetets Valgfrihed fra Kongens Side, der ikke var ualmindelig.3) Da den
slesvigske Lærde Bemh. Raupach efter en Rejse til København vendte
hjem til Kiel, kunde han 12. Septb. 1712 som en Nyhed for den
lærde Republik meddele, at to af Alumnerne paa Borchs Kollegium,
Ludvig Holberg og Chr. Bagger er udnævnt til Professores designati.4)
Det saa i den følgende Tid ud til, at dette Kongens Løfte til Holberg
hurtig skulde blive indfriet. Ti allerede Oktober 1712 blev der ved Pro
fessor Niels Foss’ Død et Professorat i Græsk ledigt. Der var imidlertid
for Holberg den Vanskelighed, at der til dette Embede var en overordent
lig kvalificeret Mand, nemlig Hans Gram, medens Holbergs Kundskaber
i Faget var minimale. Professor theol. Chr. Worm opfordrede da ogsaa
straks Gram til at søge Embedet, hvad han ogsaa gjorde.5) Kongen synes
imidlertid trods alt at ville have Holbergs Udnævnelse sat igennem. Em
bedet blev nemlig, trods Grams Ansøgning, staaende ubesat et helt Aar.
Og denne Tid benyttede Holberg til at søge at habilitere sig til Embedet
ved at læse Græsk; „jeg maatte — fordi det havde behaget vor allernaadigste Konge at udnævne mig til Professor extraordinarius — for
en Tid lægge de Studier til Side, som jeg hidtil havde dyrket (o: Histo9 Supplik Foraar 1711 om Beskikkelse af en Censor til de oldenborgske Kon
gers Historie. Kali Rasmussen: Bidrag til L. Holbergs Biographi. Histor. Tidsskr.
3 Række I Bd. 1858 S. 126.
2) Levned S. 51. — 8) H. Matzen: Københavns Universitets Retshistorie H S. 20.
4) Raupach: Oratio de Rei Sacræ et litter, in Dania statu Hamb. 1717, skrevet
1712. Philipsen: Den Holbergske Litt. Hist. 1847 S. 15. — 5) Kali Rasmussen anf.
St. S. 128 Anm. 4.
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rie og Jura), og helt og holdent give mig i Lag med dem, der ved Uni
versiteterne holdes for solide og akademiske. Jeg maatte nu fornøje mig
med gamle Bøger, som jeg før havde kastet Vrag paa“.1) Om Stemnin
gen overfor hans Ansøgning indenfor Universitetskredse fortæller han
selv med Forargelse, at han maatte høre ilde, fordi han aldrig havde
disputeret; man sagde ogsaa, at han ikke kunde Latin; „de fleste fandt
det latterligt at se mig som Professor, eftersom jeg aldrig havde staaet
paa et Kateder“.2) Holberg maatte imidlertid erfare, at det ikke lod sig
gøre paa næsten bar Bund i Løbet af et Aar at oparbejde Kendskab
til et Fag som Græsk og allermindst her at konkurrere med en Mand
som Gram, der ved Studentereksamen havde vakt Professor Poul Vin
dings Opmærksomhed ved at opgive hele Homer og Kallimachos, og som
siden stadig havde studeret Faget og behandlet Æmner derfra i lærde
Afhandlinger. Da der var gaaet et Aar befalede Kongen endelig Biskop
Chr. Worm at foretage en Indstilling til Embedet. Baade Gram og Hol
berg havde indgivet Ansøgninger, vel i Begyndelsen af Januar 1714. Hol
berg har da anset Situationen for haabløs; i sin Ansøgning omtaler han
nemlig ikke med et Ord sine Kundskaber i Græsk, men sine Arbejder i
Historie og Jura og nævner Jurisprudensen som sit egentlige Fag; han an
søger ganske vist om at blive Professor i Græsk, men tilføjer — i Be
vidsthed om, at han næppe vilde komme i Betragtning — subsidiært
Professor adjunctus Philosophiae.3) Biskop Worm fremhæver derimod
i sin Indstilling i de stærkeste Udtryk Grams Fortjeneste, en Mand, „om
hvisz lærdom ey allene jeg men end og det heele Universitet kand bære
vidne, saa at et sligt embede icke kand forsynisz med een lærdere mand“.
Afgørelsen faldt d. 29de Januar. Gram blev Professor i Græsk, men Hol
berg fik nu en skriftlig Udnævnelse til Professor adjunctus med Udsigt
til det første ledige Professorat.
I sin Ansøgning havde Holberg anraabt Kongens Medlidenhed i Be
tragtning af sin slette Stilling. „Gud opvække Eders Majest’s hierte til
naade mod mig; thi min condition er nu saa siett, at alle de som kiende
den, kand ikke andet en condolere mig, saasom de Academiske beneficia,
jeg til dato haver nydet, nu ere expierede.“ Hans Stilling var i Virke
ligheden heller ikke gunstig. Hans Tid paa Borchs Kollegium var, som
han skriver, udløben. Han havde ganske vist sit Rejsestipendium; men
ogsaa det stod han i Fare for at miste. Der var gaaet to Aar, siden han
havde faaet det, og han var ikke kommen af Sted, sagtens fordi han
9 Levned S. 50. — 2) Sst. S. 51. — 8) Ansøgningen hos Kali Rasmussen anf.
St. S. 96. Og Holbergs Breve v. Verner Dahlerup S. 33.
Den unge Ludvig Holberg
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ventede paa Afgørelsen af Professorkonkurrencen. En bjergsom Teolog
ved Navn Peder Clausen havde tilmed umiddelbart efter Holbergs skrift
lige Udnævnelse til Professor adjunctus henvendt sig til Iver Rosen
kran tz og søgt om at faa Holbergs Rejsestipendium, da Holberg, som han
sagde, sikkert ikke efter Professorudnævnelsen vilde benytte det. Og Peder
Clausen kunde allerede d. 23de Marts møde op for Konsistorium og
fremvise „Seddel“ fra Rosenkrantz paa, at han nu havde faaet Holbergs
Portion, der nu „ved Mr. Holbergs avancement er ledigt bleven“.1) At
Holbergs Professorat var ulønnet, saa længe til der blev en Stilling ledig
ved Universitetet, har Rosenkrantz aabenbart ikke vidst.
Hvorledes Sagen er bleven ordnet fortæller Konsistoriums Forhand
lingsprotokol intet om. Men paa en eller anden Maade er det lykkedes
Holberg at beholde Stipendiet. Han fortæller selv, hvorledes han i den
Anledning blev kaldt op til Professor Hans Bartholin, Stipendiets Efor,
der foreholdt ham, at han nøje maatte opfylde Fundatsens Bestemmelse
om kun at besøge lutherske Universiteter, hvorefter Holberg med en lidt
besynderlig Logik og Etik fortsætter: „hvilket jeg ikke havde synderlig
imod. Ti da jeg indsaa, at jeg formedelst mine smaa Indtægter var nødt
til at leve sparsommeligt og paa Spansk, mente jeg, at jeg bedre vilde
kunne komme ud af det, naar jeg rejste udenlands, end naar jeg blev
hjemme“.2) — Eden paa kun at rejse til lutherske Universiteter synes
ikke at have anfægtet ham. Hjemme syntes han ikke, at han kunde blive,
„da mit nye Embede nødte mig til at leve med en vis Anstand“, og at
tjene sit Underhold som Lærer „ansaa jeg ikke for passende for en Pro
fessor“. Gram havde ikke den Slags Fornemmelser. Han vedblev ogsaa
som Professor at undervise i Vor Frue Skole og at læse Korrektur hos
Bogtrykker Laurentzen.
Vel i Begyndelsen af Maj 1714 tiltraadte Holberg da endelig sin Uden
landsrejse. Han tog med Skib nord om Skagen til Amsterdam. Det skete
paa Grund af gunstige Vindforhold saa hastigt, at han ikke fik Tid til at
tage Afsked med sine Beskyttere og Venner; han sendte, som før omtalt,
Breve til dem fra Amsterdam gennem Gram.
Faren for, at Holberg ikke kunde beholde Rejsestipendiet, var imid
lertid endnu ikke drevet over. I November 1714 blev der nemlig et nyt
Professorat ledigt efter den gamle Professor Rasch. Det var denne Gang
i Matematik. Efter Kongens Løfte skulde Holberg have det, som det første
ledige Embede, og hans Velynder Professor Reitzer paatog sig ogsaa paa
Universitetets Vegne at skrive til ham derom til Paris. Holberg sagde
9 Acta facultatis philosophicæ 2S/s. — 2) Levned S. 53.

Udenrigsminister Geheimeraad Christian Sehested til Ravnholt og Nislevgaard (1666
—1740). „Han gælder for at være en fuldstændig hæderlig Karakter, paa hvis Ord
man helt kan stole, og for at have et varmt Fædrelandssind“ (den franske Gesandt
Camilly 1728). Maleri paa Frederiksborg. Fotografi.
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imidlertid Nej. Han ønskede ikke at afbryde sin Udenlandsrejse. Heller
ikke var han ivrig efter at komme til at docere Matematik, der laa ham
endnu fjærnere end Græsk; han havde til Examen philosophicum end
ikke opgivet Geometrix) og havde følgelig siden ikke beskæftiget sig med
Faget. Da der nu tilmed var en kvalificeret Mand til Faget i Accise
skriveren Peder Horrebow, Ole Rømers gamle Elev, ordnedes Sagen ved
Reitzers Mellemkomst saaledes, at Horrebow overtog Professoratet i Mate
matik mod at love, at Holberg skulde have Anciennitet over ham, naar
der blev et nyt Professorat ledigt, ligesom han skulde betale Holberg
20 Rdr. aarlig.
Det at Holberg havde faaet tilbudt et Professorat og skulde have en
omend lille Afstaaelsessum derfor, førte imidlertid til, at Spørgsmaalet,
om han vedblivende kunde nyde Rejsestipendiet som virkelig Professor
designatus, atter toges op i det teologiske Fakultet, medens han tryg sad
nede i Paris. Det var Stipendiets Efor, den strengt ortodokse Hans Bar
tholin, der rejste det i et Møde den 13de Decbr.2) Hvad der mulig ogsaa
kan have bidraget til at Spørgsmaalet toges op, var den besynderlige
Maade, hvorpaa Holberg opfyldte Fundatsens Bestemmelser. Han havde
ikke sat sin Fod ved et eneste luthersk Universitet, men var i Stedet rejst
til kætterske Lande som det kalvinske Holland og det katolske Frankrig,
hvor hans nærmeste Omgang var katolske Konvertiter. Da han Aaret
efter tog til Italien, fortæller han, at „ildesindede Mennesker udspredte
stygge Rygter“ om ham og sagde, at han var gaaet over til Katolicismen
og ikke mere vilde vende hjem.3) At Sagen om Rejsestipendiet har været
anset for at være af mere end almindelig Betydning ses af, at Mødet i
Forhandlingsprotokollen har Overskriften: In plena facultate Theologica.
Resultatet af Forhandlingerne blev imidlertid, at Holberg fik Stipendiet
fornyet, men kun for et halvt Aar til den Ilte Juni 1715. Siden hører
vi ikke mere om Drøftelser eller om, at det atter er bleven fornyet. Hol
berg blev borte mere end et helt Aar efter den Ilte Juni 1715. Hvor
ledes Sagen er bleven ordnet, ved vi ikke. Rimeligvis er det selve Udenrigs
ministeren Chr. Sehested, der har grebet ind. I en Kiste i Godsarkivet
paa Ravnholt i Svendborg Amt fandt G. L. Wad et Brev fra Holberg til
Chr. Sehested4), dateret Rom d. 29de Decbr. 1715; i Brevet, der er skre1) „Mnemosyne“ ved Jens Møller 1831 II, 310.
2) Acta facultatis theologicæ 13/i2. — 8) Levned S. 74.
4) G. L. Wad: „Fra Arkiv og Museum“ 19Ö4 II S. 233—42. Holbergs Breve
v. Vern. Dahlerup S. 43 ff. Brevet bærer ikke Sehesteds Navn, men kan ikke være
henvendt til andre. Chr. Sehested havde 1691 faaet Ravnholt med sin Hustru
Charlotte Amalie Gersdorff og ejede det til sin Død 1740. 1737 opførte han Gaar
dens Kapel. (Trap IV, 833).

Sidste Side af Brev fra Holberg til Oversekretær i det Tyske Kancelli Geheimeraad
Chr. Sehested (1666—1740). Dateret Rom den 29 Decbr. 1715. (Det er min Be
stemmelse at blive i Rom til Slutningen af Vinteren og at vende hjem til Fædre
landet næste Sommer for at lægge sidste Haand paa et lille Værk, hvoraf) største
Delen er trykt i min Fraværelse (o : Natur- og Folkeretten). Imidlertid skal jeg
ikke aflade at opsende Bønner for Deres Excellences Sundhed og Helbred, og dag
lig at bede Gud om, at han vil bevare for Kongen og Fædrelandet en saa nidkær
Tjener og mig en saa naadig Beskytter. Jeg forbliver til mit Livs sidste Aandedræt
Deres underdanigste Klient og Tjener
Rom den 29de December Aar 1715.

Ludvig Holberg.

Man mærke sig den smukke Skrift, som Holberg vist her for eneste Gang i sit Liv
har givet sig Tid til. Efter Verner Dahlerup: Holbergs egenhændige Breve.
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vet paa Latin og i meget ydmyge Vendinger, takker Holberg den mægtige
Mand for „nylig beviste Velgærninger“ og „anraaber om Deres Excel
lences yderligere Beskyttelse, især paa denne Tid, da jeg lever fjærnt fra
Fædrelandet saa at sige under en anden Sol46. Hvilke disse „nylig beviste
Velgærninger66 har været, ved vi ikke med Sikkerhed; men det er ikke
urimeligt at antage, at det bl. a. har været Ordningen af Rejsestipendiet.
Sehested var Geheimeraad Rosenkrantzes Svoger og havde meget med
Universitetet at gøre; han kan have lagt et Pres paa dem begge.
Holberg havde i disse sine første Aar paa den videnskabelige Løbe
bane haft god Støtte baade fra Universitetets og Rigets højeste Mænds
Side, ikke mindst fra Frederik IV’s. Kongen vedblev hele sin Regerings
tid at vise ham sin Bevaagenhed. Han afviste senere de alvorlige Klager
mod „Peder Paars66, og han læste efter Holbergs Ord med Interesse og
gentagne Gange et af Holbergs første nationaløkonomiske Skrifter. Hol
berg elskede og beundrede ogsaa denne sin Konge. Han tilegnede ham
sit Værk om de sidste oldenborgske Konger, sin „Natur- og Folkeret66 og
i varme Ord 1729 sin „Danmarks og Norges Beskrivelse66, fordi den, som
H. siger, omhandlede Institutionerne i Kongens Riger og Lande, hvis
„ældste og flittigste Høye Embedsmand66 Kongen var, „vores alles Lære
mester66. Og da Frederik IV døde, paatog Holberg sig at holde Minde
talen paa Universitetet, et Hverv ingen skøttede om under Christian VI’s
mod Faderens Tid uvenlige Regering.

DEN STORE UDENLANDSREJSE

Paris — Rom.

I Maj 1714 begav Holberg sig paa sin Udenlandsrejse for del Rosenkrantzske Stipendium. Paa den blev han borte i halvtredje Aar. Han vendte
hjem til København i Sensommeren 1716. Hans meget udførlige Skildring
af denne Rejse i Levnedsbrevene er aabenbart bygget paa Dagbogsopteg
nelser; ellers kunde han ikke saa nøjagtig opgive sin Rejserute, og hvor
mange Dage han har opholdt sig i hver af de mange Byer, han har
besøgt.x) Det havde været interessant at have disse Dagbogsoptegnelser,
selv om de har savnet Levnedsbrevenes Lune.
Hans Hovedopholdssteder paa Rejsen var Paris, hvor han opholdt sig
halvandet Aar, og Rom, hvor han blev en Vinter. Men han gav sig god
Tid undervejs og besøgte mange andre Byer, undertiden nogle Dage,
undertiden et Par Uger: Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Lyon, Marseille,
Genova, Firenze, Bologna og Turin, for at nævne nogle af de vigtigste.
Med Skib befor han Vesterhavet og Middelhavet, og til Fods gik han igen
nem Burgunds yppige Marker, Provences Blomsterhaver og Savoyens sne
dækte Bjærge. Ved denne langsomme Rejsemaade fik han meget at se,
som hurtigere Rejsende gaar Glip af.
Den Rejserute, han fulgte, var langt fra ualmindelig for rejsende Dan
ske. Snese og Snese af unge adelige og borgerlige havde i deres Studieaar besøgt Paris og set det samme som Holberg: Slottene, Kirkerne og
Bibliotekerne. Og mange, ikke mindst Kunstnere var derfra draget videre
til Rom, ogsaa ad de samme Veje og med de samme primitive Befordrings
midler som Holberg. Men kun for faa har Rejsen betydet det samme,
som den kom til at betyde for Holberg, og endnu færre har givet en
Beskrivelse af den som han.
1) Faste Holdepunkter til Datering af Rejsen er: Holberg skriver paa Udrejsen
til Gram fra Amsterdam den 21 Maj 1714. Han rejser fra Paris til Rom først i August
1715. Paa Vejen til Italien hører han i Lyon om Ludvig 14.s Død d. 1 Septbr. 1715. I
Genova vælges under hans Ophold en ny Doge o : Lorenzo Centurione di Giorgio D.
26 Septbr. 1715. Fra Rom skriver han 29 Dec. 1715 til Christian Sehested. Han er
kommet til Rom først i Oktober 1715 og forlader den sidst i Februar 1716.
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Den Sum, han havde at rejse for, var ikke stor: 120 Rdl. Specier om
Aaret, og saa de 20 Rdl., som Professor Horrebow skulde svare Holberg
aarlig for at komme først i Embede. Hvor meget den vilde svare til i
vore Dages Penge er ikke let at sige. Til Sammenligning kan anføres, at
en anonym Student hundrede Aar i Forvejen i Paris gav 3 Rdl. om
Maaneden for Værelse og Adgang til at koge i Køkkenet. En anden dansk
Rejsende gav 1683 12 Rdl. om Maaneden for fuld Pension hos en Ba
ger. 1) Velhavende Forældres Børn eller standsmæssigt Rejsende kunde
følgelig bruge langt mere.2) Holberg maatte ligesom andre Stipendiater
fra Universitetet eller i Aarhundredets sidste Halvdel fra Kunstakademiet
indrette sig paa stor Sparsommelighed, hvis det skulde løbe rundt, og
hvis der oven i Købet skulde blive noget til overs til en Passion som Køb
af Bøger.3) Men han var fra sine tidligere Rejser vel øvet i at kunne
klare sig med lidt. Hans Forhaabninger om i Paris ligesom i Oxford at
kunne tjene noget ekstra ved Undervisning slog fejl; der var dér en
Overflod af fattige Studerende, der tilbød sig som Manuduktører.
Han benytter da ogsaa under hele Rejsen de billigste Befordringsmidler:
Sejlskib fra København Nord om Skagen til Amsterdam og fra Marseille
over Genova til Rom; og paa Hjemrejsen fra Amsterdam til Hamburg.
Hvor det lod sig gøre, som i Nederlandene og Frankrig, benyttedes de
billige Flodskibe, der blev trukket af Heste inde paa Land. Ellers rejser
han til Fods: fra Brüssel til Paris, gennem Burgund og Provence; paa
Hjemrejsen i et Stræk fra Rom til Paris; og igen fra Hamborg til Kø
benhavn. Denne Rejsemaade var forøvrigt ikke ualmindelig. Arkitekten
Harsdorff og to af hans Kammerater fulgte 1762 nøjagtig samme Rute og
Rejsemaade som Holberg paa Turen fra Paris til Rom: Flodbaad, Sejl
skib og Spadseren.4) 1776 kom Jens Juel og Maleren Malcko gaaende til
Paris fra Rom.5) For Rejsende af Mellemstanden var, efter hvad Hol
berg fortæller, i Frankrig Benene det almindelige Befordringsmiddel. For
at spare havde Holberg ikke anskaffet sig noget Pas hjemmefra; til Italiensrejsen laante han i Paris et af sin Skolekammerat Medaljøren Mikkel
Røg og gik derfor i Italien under Navnet Sr. Michel Recco fra Aachen.6)
Ogsaa med Bolig og Føde var Sparsommelighed nødvendig. I Paris
*) Danske i Paris I, 155.
2) Holbergs Beskytter Poul Vinding brugte paa sin Pariserrejse (Danske i Paris
I, 156) paa 1 Aar 700 Rdr. Terkel Kleve tyve Aar senere end Holberg endog 1000
Rdr. om Aaret; men han rejste rigtignok ogsaa med egen Vogn og Tjener og omgik
kes overalt rige og fornemme Folk (Mern, og Breve XXIX S. II).
8) Holberg køber i Paris „adskillige ældre Historikere“. Levned S. 57.
4) Sig. Schultz i „Danske i Paris“ I, 346. — 5) Sst. S. 387. — s) Levned S. 103.

Holbergs smaa Udgifter til Rejse, Bolig og Føde.
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Piazza di Spagna og Kirken Trinita de’ Monti, som de saa ud paa Holbergs Tid. Piazza
di Spagna (Den spanske Plads) var fra 17. til 19. Aarhundrede Centrum for det Kvarter,
hvor fremmede logerede sig ind. Ogsaa Holberg søgte, vel efter Anvisning af den lige
fra Rom hjemvendte Mikkel Røg, her hen og lejede sig ind i Piazza di Spagnas Side
gader, først hos en liderlig fransk Værtinde, senere hos en redelig og tjenstvillig
Piemonteser. Pladsen ser nu anderledes ud end paa Holbergs Tid, da Rom endnu
ikke var kommen ret under Kultur. Den pragtfulde Baroktrappe, der nu fører fra
Pladsen op til Treenighedskirken blev først opført nogle Aar efter Holbergs Besøg
(1723—26). Ogsaa Obelisken er opsat senere (1788). Derimod fandtes det underlige
Springvand, som 1626 var udført af den berømte Lorenzo Berninis Fader. Det fore
stiller en læk Baad, fra hvilken Vandet strømmer ud („Barcaccia“). Fra Pladsen foran
Treenighedskirken og -klostret har man en vid og skøn Udsigt. Klostret tilhørte de
franske Minoriter, hvis Apotek var berømt; de ydede fattige gratis Lægemidler
(Deseine). Ogsaa Holberg søgte Hjælp hos dem for sin Malaria, men uden Held.
Efter Pio Pecchiai: La scalinata di Piazza di Spagna. Rom 1941 (Billedet fra o. 1650).

slaar Holberg sig til at begynde med ned i det af Fremmede foretrukne
fine Faubourg St. Germainkvarter. Men efter et Par Maaneder opdager
han, at Pengene ikke slaar til her. Han flytter saa over i et billigt Studen
terhotel tæt ved Sorbonnen i Quartier Latins gamle og snævre Gader. I
Rom søger han som andre Rejsende til Gaderne om Piazza di Spagna.
Han havde altid kunnet klare sig med lidt og billig Føde. I Paris hen
viser hans Lærer i den Kunst at leve billigt, Bibliotekaren Borman, snart
andre Tilrejsende til Holberg „fordi han langt bedre end jeg forstaar sig
paa, hvorledes man skal leve billigt i Paris“. I Rom laver han efter almin-
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delig Skik selv sin Mad; han anskaffer sig Kogekar, lader sin Vært købe
Kød og Grøntsager ind paa Torvet og laver selv sin Suppe eller Menestra.
Det samme gør et Par neapolitanske Adelsmænd i Værelset ved Siden af.
Denne billige Rejsemaade stillede store Krav
til den Rejsendes Fysik
og Udholdenhed. Baade
paa Flodbaadene, der sej
lede Dag og Nat, ligesom
paa de større Sejlskibe
var det kun smaat bevendt
med Bekvemmeligheder
for Passagererne. Der var
ofte ingen Kahyt eller
overhovedet intet Værn
mod Vejrliget. De rejsen
de maatte tilbringe Natten
siddende ofte forstyrret
af muntre og aarvaagne
Medrejsende. Paa Rejsen
fra Genova til Rom maa
Holberg, syg af Malaria
ens Feberanfald, om Nat
Den Spanske Plads, den Spanske Trappe, Obeli
ten
ligge paa Dækket mel
sken, Trefoldighedskirken, som det nu ser ud. Til
lem Tovrullerne. Han har
venstre for Kirken Klostret, hvis Munke kurerede
paa Holbergs Malaria. Specchis og de Santis
tilmed — sagtens i For
Trappeanlæg „hører til de uforklarlige romerske
ventning om Sydens Var
Kunstværker, der er opstaaet ligesom ved et Til
me — ingen Kappe ta
fælde og dog er Frugten af en lang Udvikling“.
Efter K. Bergner: das barocke Rom.
get med. En medlidende
fransk Kaptajn dækker
ham til med sin.1) Ogsaa Kulden paa Bibliotekerne skulde der en stærk
Læselyst til at udholde; der opvarmedes ikke om Vinteren og var is
koldt.2) I St. Victorbiblioteket var han og en kortstuderende Tysker de
eneste, der holdt ud om Vinteren. Saa var der Tidens almindelige Rejse
sygdomme. I Begyndelsen af sit Ophold i Paris faar Holberg Dysenteri
af det urene Seinevand, som Pariserne selv var immume overfor. Og paa
*) Levned S. 86.
2) Mazarinbiblioteket „har 3V2 Maaned Ferie og aabner først sine Døre, naar
Aarstiden er bleven ublid; Studier bliver da umulige i en Bygning, hvor Ild er for
budt.“ Sébastien Mercier: Tableau de Paris 1782.

Promenaderne i Luxembourghaven, der laa i Nærheden af Holbergs Boliger. „Jeg fik da omsider et Logis i Forstaden St. Germain,
hvor jeg tilbragte nogle Maaneder i høj Grad filosofisk. Jeg følte mig midt i Menneskemyldret som i en Ørken, uden for det
menneskelige Samfund og omgikkes kun mig selv og mine Bøger. Jeg spadserede ganske vist hver Dag i de offentlige Haver, og
saa der en umaadelig Mængde Mennesker. Men Haverne var for mig som øde Skove og Menneskene som Træer“ (Levnedsbrevene).
Stik fra 18de Aarh. Efter A. Hustin: Le palais du Luxembourg.
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Turen ned gennem Sydfrankrig faar han Malaria, der hver tredje Dag
melder sig med Anfald af timelang Kuldgysen og paafølgende Feber
med stærk Sved, afbrudt af to feberfrie men trætte Dage. Malariaen ved
blev ogsaa efter Hjemkomsten — trods den meget omtalte „musikalske
Kur“ i Amsterdam — i Aarevis at plage Holberg med sin Udmattelse.1)
En Følge af Trætheden efter det maanedlange Dysenterianfald i Paris er
vel den Uvirkelighedsfølelse og Melankoli, der kunde gribe ham i den
første Tid af Opholdet i Paris. „Jeg følte mig midt i Menneskemyldret
som i en Ørken udenfor det menneskelige Samfund. Jeg spadserede
ganske vist hver Dag i de offentlige Parker, men Haverne var for mig
som øde Skove og Menneskene som Træer“.2) Og i det Studenterhotel i
Quartier Latin, hvor han flytter hen fra det dyre og usunde Quartier
St. Germain, forekommer alle Husets Beboere ham at være Hypokondrister som han selv. Det maatte, syntes han, være en hemmelighedsfuld
Kraft hos ham, der drog Beslægtede derhen.3)
En forbigaaende men ret stærk Prøve for Nerverne, som Holberg hel
ler ikke slap fri for, var Overfald af tyrkiske Sørøverskibe i Middelhavet
med Udsigt for Passagererne til at blive solgt som Slaver. Paa Sejlturen
mellem Livorno og Civita Vecchia møder Holbergs Skib en saadan Korsar,
og Passagererne bereder sig skrækslagne paa Kampen, da Sørøverskibet
lader dem fri for at entre et Ledsagerskib.4) Andre Rejsende som Detlev
v. Ahlefeldt og Harsdorff har paa samme Strækning samme Oplevelse.5)
Holberg giver senere efter sin Vane en humoristisk Skildring af den
lidet behagelige Oplevelse. Men Skrækken blev ham siddende i Blodet,
saa at han paa Hjemrejsen foretrak at gaa paa sine Ben fra Rom til Paris
fremfor at opleve en lignende Sejltur; Ahlefeldt opgav af samme Grund
at fortsætte Rejsen til Sicilien og Malta og foretager Hjemrejsen til Lands.
Det er et af de mange Beviser paa den mærkelige Spændstighed og
Vitalitet, der alle Dage boede i Holbergs lille og skrøbelige Legeme, at
Rejsen trods de knappe Kaar, de umagelige Rejseforhold og Sygdommen
har skaffet ham saa mange Glæder, og at han altid kan berette om dens
Farer og Ulemper med Humor. Han er kun een Gang ved at give op, da
han i Genova helt alene ligger dødssyg i Kløerne paa en umenneskelig
Vært, der kun tænker paa at presse hans Penge af ham, og angst for at
Munkene skal komme for at omvende ham; „jeg befalede mig da Gud
9 Levned S. 70.1 Efterskriften til 1. Levnedsbrev (1727) undskylder han de mange
Trykfejl med, at „totam hane hiemem febri tertiana misere vexor“.
2) Levned S. 57. — s) Sst. S. 72. — 4) Sst S. 88. — 6) D. v. Ahlefeldt: Memoiren
aus den Jahren 1617—59 ved Louis Bobé 1906 S. 16 — Fr. v. Jessen: De Danske i
Paris I, 346.

Ukuelig trods knappe Kaar, Dysenteri og Malaria.
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i Vold, samlede alt mit Mod, bar min Svaghed med Taalmodighed, holdt
Pinen ud og skjulte, hvor syg jeg var.“ x) Men han lever straks op, saa
snart noget interessant og skønt viser sig. Da han i Paris efter Dysente
rien føler sig træt og syg paa Sjælen, faar han Besøg af Landsmænd og
særlig af Skolekammeraten Mikkel Røg; saa er det straks forbi med, at
Menneskene er Træer, og at han trækker alle Byens Hypokondrister til
sig; „jeg hørte da helt op med at filosofere.“2) Da han senere midt i
sine økonomiske Bekymringer af en fransk Student hører om Roms Her
lighed, og at hele Rejsen kan gøres for 20 Rdr, er han straks trods den
økonomiske Misere Fyr og Flamme. „Jeg spidsede straks Øren, forhørte
mig ivrigt om alle Omstændigheder og havde nu ikke andet i Tan
kerne — i min Fritid og ved mit Arbejde, baade naar jeg sov og naar
jeg var vaagen.“ 3) Han betænker sit skrøbelige Helbred, sine smaa Mid
ler, Sørøvere og Solheden. „Jeg kæmpede længe imod og — saa beslut
tede jeg mig da til denne Rejse.“ Paa samme Maade da han træt og syg
af Malariaens Feberanfald gennem Sydfrankrig er paa Vej til Italien,
glemmer han alt ved Synet af Middelhavet og det brogede orientalske
Liv i Marseille, Genovas Marmorpaladser og Peterskirkens Vidunder.
I Rom driver Videbegærligheden ham til paa de kolde Biblioteker — i
Mangel af „forbudte Bøger“ — at studere det gamle Roms Topografi; i
de feberfrie Dage og naar Solen skinner „slæber han sig da med ømme
Fødder i Timevis om mellem Sten og Grus“ for at finde de Bygninger,
han har læst om paa Bibliotekerne. Man kan vel her tale om en Aandens
Sejr over Legemet.

HVAD HOLBERG LÆRTE PAA SIN STORE

UDENLANDSREJSE
Fritænkerisk Litteratur. Første kunstneriske Vækkelser.

I Holbergs Levnedsbeskrivelser indtager de halvtredje Aars Rejse til
Frankrig og Italien betydelig større Plads end Skildringen af alle hans
tidligere 30 Leveaar, den hollandske og den engelske Rejse indbefattet.
Og med Rette. Ti den har betydet mere for hans Værk end noget andet
i hans Liv. Det er paa den og som Følge af den, at han, der før kun har
været Videnskabsmand, vækkes til digterisk Produktion, den hvorpaa
hans Betydning i dansk Litteratur væsentlig beror.
9 Levned S. 82. — «) Sst. S. 73. — ’) Sst. S. 73.
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Men før der gøres Rede for denne kunstneriske Vækkelse, Rejsens
vigtigste Resultat, skal der fortælles om, hvad Oplevelsen af Syden har
betydet for ham, og om hans Studier paa de Omraader, der foreløbig
var hans egentlige: Teologien, Historie og Jura.

1. Glæde ved Syden.
For ikke faa Videnskabsmænd og Kunstnere i det 18de Aarhundredes
Slutning og i det 19de Aarhundrede blev Mødet med Sydens lykkelige
Natur og Folkeliv afgørende for hele deres senere Liv. De kunde ikke
løsrive sig derfra og følte sig fremmede i deres mørkere og tungere Hjem
lande. Af de mange Rejsende, der blev saaledes tryllebundne af Syden,
skal blot nævnes et Par tilfældige Eksempler. Maleren Rafael Mengs
(f 1779) og Georg Zoëga (f 1809) giftede sig begge med Romerinder,
gik over til Katolicismen og levede det romerske Folks Liv; Winckelmann, der gik over til Katolicismen for at faa Lov til at blive i Rom,
fik Spleen, da han gensaa Alperne og Tyrols Landsbyer; Sergel beder
og trygler overfor Gustav III, „som bad han for sit Liv“, om at faa Lov
til at blive dernede; og Thorvaldsen fandt trods sine evindelige Løfter
om at komme hjem stadig nye Paaskud til at „vente lidt“, indtil til
sidst samfulde 40 Aar var gaaet. „Man skal enten ikke se Rom eller
ogsaa skal man aldrig forlade den,“ sagde Zoëga kort før sin Død til sin
Biograf Weicker;1) og disse Ord klinger med lette Variationer igen atter
og atter i Samtidens Breve.
Den Slags stærke Baand kom aldrig til at binde Holberg til Rom.
Meget af det, der udgjorde Roms Trylleri for de næste Generationer,
lærte han aldrig at kende. Han deltog ikke i Folkets og Kunstnernes
sorgløse Liv, og de romantiske Drømmerier om Ruinernes Poesi finder
først en Menneskealder senere Udtryk i Panninis Malerier og Piranesis
Kobberstik; for Holberg var Ruinerne endnu kun Arkæologi. Men lige
som alle Tiders Nordboer, der har haft den Lykke at opleve Sydens
Farver og Sol og brogede Liv, bliver ogsaa Holberg betaget af det, da
han første Gang møder det. Han er træt og ængstelig for sin letsindig
begyndte Rejse, da han efter halvanden Maaneds Rejse med Trækbaad
og til Fods ned gennem Frankrig naar Marseille. Men Synet af Middel
havets Blaa og det halvt orientalske Liv i denne By jager straks alt
Tungsind paa Flugt. Billedet staar endnu en halv Snes Aar senere levende
for ham: „alle de mange Østerlændere; Købmændene, der færdedes i
den prægtige Børsbygning og som var forskellige fraEvropæerne i Sprog,
9 F. G. Weicker: Zoëgas Leben 1819 II, 411.

„Desuden havde jeg umaadelig meg?n Fornøjelse af at se Byen Marseille ... alle de mange Østerlændere, den store Mængde
Galejer, de tyrkiske og kristne Slaver ... Foruden Galejerne var der i Havnen en Mængde andre Skibe, som laa sejlklare til
Konstantinopel, Smyrna, Alexandria og de fleste andre Stæder ved Middelhavet. z\lene Synet af Middelhavet voldte mig Glæde
og fordrev min Tungsindighed.“ Havnen ved Marseille. Maleri af Claude Vernet fra 1754. Efter Fotografi i Kunstakademiets
Fotografisamling.
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Sæder og Dragt; den store Mængde Galejer; de tyrkiske og kristne Sla
ver, som færdedes rundt om i Byen, nogle med Bøjler om Benene, andre
med Lænker om Armene. Det var ganske vist sørgeligt at se, men man
havde alligevel en vis For
nøjelse af det uvante Syn.
Foruden Galejerne var der
i Havnen en Mængde an
dre Skibe, som laa sejl
klare til Konstantinopel,
Smyrna, Alexandria og de
fleste andre Stæder ved
Middelhavet. Alene Synet
• af Middelhavet voldte mig
Glæde og fordrev mit
Tungsind. Jeg syntes kort
sagt, at jeg var kommen til
en helt ny Verden.“ x) Og
samme Glæde og Selvfor
glemmelse, da han vandrer
ind ad Porta Cavalleggieri
til Rom, efter at have lig
get syg af Malaria mellem
Tovrullerne paa Skibet fra
Marseille, været ude for
Gaarden i Roms Universitet, Université della
Sørøverne
og have vandret
Spienza, populært kaldet Sapienza, lige ved Pan
to
Dage
gennem
Campagtheon. Her fandtes det ene af de to store Biblio
teker, som Holberg besøgte i Rom. Den aflange
nens Øde fra Civita VecGaard med dobbelte Arkader, streng og impone
chia til Rom. „Efter to Da
rende. I Baggrunden af den Andes Borominis Ba
ges Fodvandring holdt jeg
rokkirke Sant’ Ivo. Dens Spiralspir har Thura,
som han selv fortæller i Den danske Vitruvius,
mit Indtog i Rom gennem
efterlignet i det skønne Spir paa Vor Frelsers
den Port, der er tæt ved
Kirke paa Christianshavn. Efter Bergner: das
Vatikanet.
Der har man
barocke Rom.
straks for Øje alt hvad der
er mest værd at se ikke blot i Rom, men i hele Verden. Synet saavel af
Slottet som af Kirken og Pladsen forjog al Sørgmodighed af mit Sind.“ 2)
Der mangler i Holbergs Oplevelser ikke vaagen Glæde ved det første
Syn af Marseilles brogede Folkeliv og den stille Storhed i Roms Palad
ser og Kirker. Men han bindes ikke deraf. Det vigtigste for ham var
O Levned S. 79. — 2) Levned S. 91.

„Efter to Dages Fodvandring holdt jeg mit Indtog i Rom gennem den Port, der er tæt ved Vatikanet. Der faar man
straks for Øje alt, hvad der er mest værd at se, ikke blot i Rom, men i hele Verden. Synet saavel af det pavelige Palads
som af Kirken og Pladsen forjog al Sørgmodighed àf mit Sind; men fremfor alt henrev Kirkens Pragt mig til Beundring“
(Holberg: Levnedsbreve). Paa Billedet ses 1 Peterskirken, 2 Det pavelige Palads, 3 Del af Palazzo del Santo Uffizio,
Inkvisitionens Hovedsæde, hvor bl. a. Listen over „forbudte“ Bøger førtes. Indgangen til Rom gennem Porta Cavalleggieri.
Efter „Delle magnificenze di Roma antica e moderna“ 1747—61.
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ogsaa i Sydens Yppighed det samme som i Oxford og i København: Stu
dierne paa Bibliotekerne og Iagttagelse af Menneskers Optræden og Sind
— ikke det brogede Folkeliv — og saa hans Musik. Men saa oplades
hans Øre for første Gang for Digtekunstens Værd.

2. Bibliotekerne.
Sine Studier drev Holberg ogsaa paa denne Rejse paa Bibliotekerne. Paa
Universiteterne satte han ikke sine Ben, af gode Grunde allermindst paa
de rettroende protestantiske, hvor den rene uforfalskede Lære foredroges
„uden menneskeligt Spitsfund“, som Rejsestipendiets Fundats paabød.
Baade i Paris og i Rom var der nok af ypperlige Biblioteker, og
han brugte dem flittigt. I Paris søgte han helst det udmærkede og skønne
Bibliotek, som Mazarin ved sin Død 1661 havde skænket til det af ham
planlagte „Collège des quatre Nations“. Det laa tæt ved Holbergs Boliger
paa Quai Conti ved Seinen med en pragtfuld Udsigt til Louvre og Tuilerierne. Men da det kun var aabent to Dage om Ugen et Par Formiddagsog Eftermiddagstimer, søgte han et Par af de andre Ugedage ned til
Biblioteket i det nu forsvundne Abbedi St. Victor, der laa et Par Kilo
meter fra hans Bolig, der hvor „Jardin des Plantes“ nu ligger. I Rom
besøgte han baade Universitetsbiblioteket i „Université della Sapienza“
og det berømte og skønne Dominikanerbibliotek i selve Inkvisitionens
Højborg, S. Maria sopra Minerva. Populært kaldtes de Sapienza og Mi
nerva. De laa begge bekvemt for Holberg, ret nær hans Boliger ved
Piazza di Spagna, paa hver Side af Pantheon. Holberg roser Biblioteker
nes Tjenstvillighed: „de staar ikke blot paa Pinde for de Studerende paa
deres mindste Vink, men bringer ogsaa — hvad den sparsommelige Hol
berg er særlig rørt over — uden Vederlag enhver Pen, Blæk og rent
Papir.“2) Holbergs Skildring af Biblioteksforholdene i Paris og Rom
kan kontrolleres og suppleres ved samtidige Værker for fornemme Rej
sende.3)
I Paris har Holberg studeret sine to Hovedfag, Historie og Jura. Han
har ogsaa af sine knappe Midler fundet Raad til selv at anskaffe sig
historiske Værker f. Eks. af „den franske Historieskrivnings Fader“
J) Bibliothèque Mazarine havde aabent Mandag og Torsdag 8—10 og 2—4 (5).
St. Victorbiblioteket Mandag, Onsdag og Lørdag. De var lukket i et Fjerdingaar
fra Begyndelsen og Midten af August. Almanch royal 1709 S. 324. Alfr. Franklin:
Les anciennes Bibliothèques de Paris 1867—73. Abbaye St. Victor I, 135. Biblio
thèque Mazarine III, 37.
*) Levned S. 97.
8) Af saadanne Værker kan nævnes Germain Brice: Nouvelle description de la
Ville de Paris. 8de Udg. I—IV, Paris 1725. Sébastien Mercier: Tableau de Paris
1782 I—VI. Deseine: Rome moderne 1715 I—VI. o. a.

Bibliotekerne. Bekendtskab med den fritænkerske Litteratur.
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Duchesne.1) Og han fortsætter sine juridiske Studier. Blandt andet bliver
han i Paris bekendt med Barbeyracs store kommenterede Udgave af hans
Forbillede Pufendorfs „Natur- og Folkeret“, der bliver af Betydning for
hans senere Arbejder.2) Det er vel ogsaa i sin Egenskab af Jurist, Reitzers

„L’institut de France“, opført efter Mazarins Testamente efter hans Død 1663—72.
I Fløjen til venstre ligger Bibliothèque Mazarine. Efter „Paris past and present“.

eventuelle Afløser, at han overværer de franske Advokaters veltalende
Procedure i Palais de Justice.3)

3. Den moderne fritænkerske Litteratur.

Men en meget stor Del af hans videnskabelige Interesse havde stadig
Teologien med dens mange for ham betydningsfulde Tvivlstilfælde. I
Paris lærer han at se dem fra et nyt og interessant men farefuldt Syns
punkt. Han lærer her for første Gang Tidens store fritænkerske Litteratur
at kende. Han kunde heller ikke godt undgaa at blive opmærksom paa
den. Ti foran Bibliothèque Mazarines Dør stod de unge ved Aabningstiden i Kø for at komme først ind og faa fat paa Bayles store historiske
og kritiske Leksikon, et af Vantroens Arsenaler i hele det 18de Aarhun
drede. At Holberg hurtigt er bleven fanget ind af de moderne farlige
*) Levned S. 57. — 2) Kåre Foss: L. Holbergs Naturret S. 478 ff. — s) Levned
S. 59.
13*
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Synsmaader, ses af, at i Roms Biblioteker „stod alt, hvad jeg forlangte,
paa Listen over de forbudte o: kætterske Bøger“. Han „maa nøjes med
at fryde sit Syn ved at betragte dem udenpaa“ og „plagedes som en Tan
talus af Tørst og Sult“ efter at faa fat paa dem. Hvor ivrig Holberg har
været efter at faa fat i den ugudelige Litteratur fremgaar af hans meget
frimodige Forsøg paa i Rom, hvor Bibliotekerne stod under Inkvisitionen,
at snyde sig til at faa Bayles Leksikon udleveret. I Minervabiblioteket,
i selve Inkvisitionens Centrum, hvor Galilei for et Par Menneskealdre
siden (1633) med Torturredskaberne for Øje var bleven tvunget til at
afsværge sine kætterske Meninger, lykkedes det ham lidt dristigt at faa
en uvidende Underbibliotekar til at udlevere Bogen; men Bibliotekaren,
der var Medlem af Inkvisitionskollegiet, er straks paa Færde med en
skarp Tilrettevisning til Underbibliotekaren. Holberg har da Dristighed
til at prøve at „overvinde Mandens Stædighed“, og da det mislykkes for
søger han sig frem paa Universitetsbiblioteket med den Motivering, at
han var en Kætter, der ikke kunde blive værre ved Læsningen.“1) I
Mazarinbiblioteket i Paris, hvor det i Aarhundredets Slutning var vanske
ligt at faa fat paa kætterske Bøger,2) har man paa dette Tidspunkt aabenbart været mere liberal. Holberg har vel ogsaa kunnet faa de Bøger,
han ønskede, fra Abbé Bignons Bibliotek gennem Borman.
Af de Forfattere, der virkede nedbrydende paa Autoritetstroen, var der
næppe nogen, der gennem hele Livet kom til at betyde saa meget for
*) Levned S. 97.
2) „Alle filosofiske Bøger er proskribende dér (i Mazarinbiblioteket). Man udlaaner Lucretius, saa meget som det ønskes, man udlaaner gerne Rabelais. Men den,
der forlanger Rousseaus Émile, bliver meget unaadigt modtaget af Bibliotekaren,
der er Doctor ved Sorbonnen.“ A, Franklin: Bibliothèque Mazarine S. 232.

Mazarin havde, da han i Febr. 1661 fik at vide, at han ikke kunde leve, bestemt
at oprette et Kollegium for 60 unge adelige fra de 4 nyerhvervede Provinser (Col
lège des Nations), og at der i det skulde indrettes en Sal for hans udsøgte Bibliotek.
Det blev opført af le Vau ved Seinen lige overfor Louvre med en herlig Udsigt til
Paris’ mest monumentale Bygninger og aabnet 1688. Til Bibliotekssalen overførtes
det pragtfuldt udskaame Træværk, som M. havde ladet udføre til sit eget Bibi.;
den saa paa H.’s Tid ikke helt ud som nu, havde hvælvet Loft og lavere Hylder;
Balkonen foroven er tilsat senere af Hensyn til Bogforøgelsen (1741); ogsaa den
smukke Trappeopgang er moderne.
Bibliotekaren udvalgtes af Sorbonnen, det var i 1714 Jean-Baptiste Quinot (1708
—22) ; han havde en Underbibliotekar (Pierre Francastel (1692—1733) og et Par
Medhjælpere; „ils sont fort officieux et aiment les discours.“ Alfr. Franklin HI,
133.
Bibi, var aabent for alle Studerende 2 Dage om Ugen (Mandag og Torsdag
8—10 og 2—4 (5)). Alfr. Franklin: Préface du catalogue de la Bibi. Mazarin 1751
par P. Desmarais.

Bibliothèque Mazarine.
Efter Alfr. Franklin: Histoire de la bibliothèque Mazarine. Paris 1901.
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Holberg, som netop Bayle. I sit store og lærde „Dictionaire historique
et critique“, der 1695-97 var udkommen i to vældige finttrykte Foliobind,
gør Bayle de fastslaaede teologiske og filologiske Anskuelser flydende
og usikre for Læseren ved i forsigtige Noter at anføre de mange indbyr
des modstridende Meninger, der i Tidens Løb var fremsat om dem. Han
refererer dem blot og kan saaledes ikke gøre for, om Læseren mulig
synes, at de kætterske Anskuelser er de sandsynligste.1) Men foruden
derved at sætte de ortodokse Meninger, katolske og protestantiske, under
Debat har Bayle den Hensigt at opdrage Læserne til Tolerance angaaende
Spørgsmaal, hvorom der hersker saa forskellige Anskuelser. I sin Kamp
for Tolerancen er han nogle Aar forud for dens store Talsmand John
Locke. Hans Leksikon blev et Arsenal fra hvis uhyre Lærdom 18de Aarhundredes „Filosoffer66 hentede Kendsgerninger og Grunde mod Auto
ritetstroen paa alle Omraader, beundret af Voltaire og Frederik den
Store og en Banebryder for Revolutionen. De fundamentale Spørgsmaal,
som Bayle havde sat under Debat, vedblev hele Livet at beskæftige Hol
berg: hvorledes kan Tilstedeværelsen af det Onde i Verden forenes med
Guds Godhed? 2) Hvorledes kan Gud straffe Menneskene, fordi de ikke
har bestaaet en Prøve, som han ifølge sin Alvidenhed maa vide, at de
ikke vil bestaa? o. s.v. Endnu som gammel Mand bliver Holberg i
Epistlerne ikke træt af at beundre Bayles Skarphed i at stille Proble
merne, den Braad de efterlader i Læsernes Sind og hans udsøgte Stil, en
Hofmands ikke en lærd Pedants. Af Bayle lærte Holberg den sokratiske
Kunst at tvinge Læserne til Selvtænkning ved at anføre modstridende
Anskuelser om den samme Ting uden selv at „decidere66. Af ham lærer
han Kampen for Tolerancen, kun — i Modsætning til Bayle — ikke over
for Ateister. Betydning for Holberg som for hele Samtiden fik ogsaa
Bayle ved at gøre det første Forsøg paa at popularisere Litteraturen i
sit Tidsskrift „Nouvelles de la Republique des Lettres66 (fra 1684).
Tolv Aar senere fortæller Holberg, 1727, åt han „for nogle Aar siden66
(aliqvot abhinc annis) o: vel under Frankrigsopholdet kom paa den
Tanke, „at det var Friheden til at tænke, som mest adskilte os fra Dy
rene, og at det derfor var Menneskenes Pligt at optage til Undersøgelse
1) Den Fremgangsmaade, som Bayle forsigtigt og ligesom uafvidende anvender
i Praksis, udformer Diderot som et bevidst Princip for sin Encyclopædi: „Artikler,
der behandler respektable Fordomme, maa behandle disse ærbødigt. Lerbygningen
maa ødelægges ved at henvise Læserne til andre Artikler, i hvilke de modsatte
Sandheder fremsættes ud fra sunde Principer.“
2) I Artiklen om Manichæeme i Diet. hist, et crit og især i Reponce aux questions
d’un provincial.

Den fritænkerske Litteratur. Bayle. Richard Simon.
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de Anskuelser, som ved Arv var bleven os overleveret fra Fædrene, og
derfor at læse de forbudte Bøger og at tvivle om alt. Derfor søgte jeg
begærligt alt, hvad der var af forbudte Bøger; og Læsningen af dem
fremkaldte ikke ringe Tvivl hos mig.“ x) Af den Slags Tvivl anfører han
dem, der rejste sig af den nye Naturvidenskabs Verdensbillede og dets
Modstrid med Skriftens: Læren om, at Verden rent mekanisk var opstaaet af Kaos ved en Hvirvelbevægelse, saaledes som Cartesius lærte
det; eller at vor Jord ikke var Verdens Midtpunkt, Genstand for Guds
særlige Forsorg, men at den kun var een af en Uendelighed af Verde
ner, saaledes som Fontenelle, hvem Holberg 1725 besøgte i Paris, senest
havde udviklet det i sine opsigtsvækkende „Entretiens sur la pluralité
des Mondes“ (1686).
Farligst for Holbergs Tro var dog de Tvivlsmaal, som den franske
Lærde Richard Simon (1638—1712) havde vakt om selve Aabenbaringens Sandhed. Richard Simon er den moderne Bibelkritiks Fader. Han
er den første, der — bl. a. i sine Diskussioner med Bossuet — betragter
Det gamle og Det nye Testamente ud fra et rent litterært-kritisk Syns
punkt ganske som alle andre Litteraturværker og fortolker dem efter
ganske samme Principer, som anlægges paa ældre profan Litteratur. I
sin Kritik foregriber han flere af den moderne tyske Bibelkritiks Resul
tater, han frakender f. Eks. Moses Forfatterskabet til Mosebøgerne, som
han tilskriver Skrivere paa Esras Tid. Han vil paavise, at den moderne
Kristendom gennem gradvis menneskelig Forvanskning har fjæmet sig
fra den ældste Kirkes Simpelhed. Ogsaa overfor Miraklerne stiller han
sig skeptisk. Holberg forekommer han saa farlig, at han synes, at
der „i een Richard Simon skjuler sig ti Spinozaer“.1) Holberg havde rig
tignok aldrig læst Spinoza, men han vidste, at han betragtedes som Højde
punktet af Ugudelighed. Bekendtskabet med Richard Simon og Spinoza
forekom senere Holberg saa kompromitterende, at han udelod Beretningen
derom af de senere Udgaver af Levnedsbrevet.2)
Læsningen af disse Forfattere bragte Holberg saa dybt ind i Tvivl, at
det eneste, hvorom han tilsidst ikke tvivlede, var Guds Tilværelse, den
syntes Fornuften ham at godtgøre. Denne Læsning af forbudte Bøger og
den Tvivl, de vakte, er begyndt i Paris og er vel bleven fortsat siden. 1727
er den i hvert Fald efter Holbergs Udsagn et overvundet Stadium; hans
Tvivl er da bleven besejret ved Læsningen af apologetiske Skrifter af
Hugo Grotius, Huet og især Jacques Abbadie (f 1728), hvis „Afhand9 Levned S. 182.
2) Det findes i den første Udg. af Levnedsbrevet S. Skr. I, S. 101.
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ling om den kristne Religions Sandhed“ er „en i Sandhed gylden Bog,
den stærkeste Forsvarer af den guddommelige Aabenbaring“.1) Brodden
fra de forbudte Skrifter blev imidlertid siddende i Holbergs Sjæl, og
Nysgerrigheden efter at lære dem at kende holdt sig.
Hvorledes det imidlertid end har staaet sig med Holbergs Rettroenhed
under hans Pariserophold, paa et Punkt blev han de lutherske Traditio
ner tro, nemlig i Uviljen mod Katolicismen. I den var han opdraget i
Skolen og ved Universitetet, og han havde givet den stærkt Udtryk i sin
Verdenshistorie fra 1711. Men den er jo ingenlunde et Bevis for hans
Rettroenhed. Den kan have mange andre Grunde. Katolikerne forekom de
lutherske Regeringer farlige, fordi de „stod under en fremmed Souverain“,
Paven; og deres Lære betragtedes som et Udtryk for Middelalderens
„Overtro, Afguderi og Obskurantismen. I de sidste Aar var Harmen mod
den katolske Kirke øget ved de barbariske Huguenotforfølgelser i Ludvig
14’s sidste Aar, som f. Eks. ogsaa Pufendorf havde ivret imod, og ved
den paagaaende Propaganda, der i Frankrig efter Kongens Ordre blev
drevet overfor Protestanterne. I Paris var Centrum for denne Propaganda
St. Sulpicekirken, hvor Præsterne efter Kongens Befaling holdt offentlige
Diskussioner om den katolske Kirkes Lærdomme for at styrke Katolikerne
i deres Tro og mulig vinde Kættere for den katolske Kirke. Enhver
kunde melde sig som Opponent og søge at klare sig mod de drevne Dia
lektikere, som Kirken sendte i Marken. Det var ved disse Disputatser, at
den fremragende danske Kirurg, Jacob Winsløw, som Holberg traf i
Paris, var bleven vunden for Katolicismen. Uvilje vakte St. Sulpicepræsterne ogsaa ved at møde op, naar danske og tyske Rejsende laa far
lig syge, for at omvende dem. Den nylig (1707) afdøde danske Gesandt
Henning Meyercrone havde haft meget Besvær med at afværge disse Be
søg og var bleven ildeset ved Hoffet derfor.2)
Holberg kom kort efter sin Ankomst til Paris midt ind i disse fanatiske
og omvendelsessyge katolske Kredse, og Omgangen med dem vakte straks
„den polemiske Teologis“ og Dialektikens Aand til Live i ham. De to
første Landsmænd han traf var ivrige Konvertiter, begge fynske Præste
sønner, som havde bosat sig i Frankrig. Den ene var den lige omtalte
Jacob Winsløw, hvis senere udkomne „Exposition anatomique de la struc
ture du corps humain“ blev oversat til alle vigtigere evropæiske Kultur
sprog; „Docteur régent“ i det medicinske Fakultet og Medlem af „Aca
demie des Sciences“, dengang 45 Aar gammel. Han var en fra Karak
terens Side udmærket Mand; han var uendelig hjælpsom overfor Lands*) Levned S. 183. — 2) Franz v. Jessen : Danske i Paris gennem Tiderne I, 144.

Jacob Benignus Winsløw (1669—1760). Buste af den ansete Billedhugger Jean
Baptiste Lemoyne den Yngre (1704—78). Efter Carl S. Petersen og R. Paulli:
Illustr. dansk Litteraturhist.
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mænd, var f. Eks. Holberg en utrættelig og grundig Vejviser i Paris’ Se
værdigheder; men efter Holberg var han. trods al sin medicinske Lærdom
noget enfoldig og besværlig ved sin Disputersyge og Omvendelseslyst.1)
Den anden danske Konvertit hed Borman; han havde ved sin Omven
delse forstaaet at indsmigre sig hos den fyrsteligt rige Abbé Bignon og
var bleven Bibliotekar ved hans store Bibliotek. Han var efter Holbergs
Sigende lige saa løs og uberegnelig som Winsløw var paalidelig. Det var
vist ved Bekendtskabet med ham, at Holberg først blev opmærksom paa
det „Vægelsind“ i Menneskers Karakter, ogsaa i hans egen, som han
senere søgte at forstaa og skildrede i sine „Skæmtedigte“ og i sine Ko
medier (S. 290). Med disse to Konvertiter kom Holberg hurtig ind i alle
Slags teologiske Diskussioner. Ked havde han jo aldrig været af denne
Sport. Naar Borman fremsatte et saa „uforskammet“ Paradoks som, „at
Lutheranerne knapt fortjente at kaldes Kristne, eftersom de, naar man
undtog Daabens Sakramente, ikke engang havde Skinnet af Kristendom
tilbage“,2) kunde „Galden komme op“ i Holberg. Og gennem disse Be
kendte kom Holberg atter i Berøring med andre Katoliker, „der var lige
saa disputersyge, saa at det meste af min Tid gik med at disputere“.
Under et Besøg i Abbé Bignons gode Bibliotek kommer han saaledes i en
lang Diskussion med en Doktor fra Sorbonnen.
Højdepunktet af Nydelse i den ædle Disputerkunst fandt Holberg dog
i St. Sulpicekirkens Seancer. Særlig Førstepræsten Père Casset var en
fremragende Dialektiker. „Gaa til Hr. Casset, han kan omvende selve
Fanden“, hørte den danske Teolog Bernhard Schnabel en Arbejder sige.3)
Selv en Fagmand som Holberg kan ikke tilbageholde sin Beundring over,
hvorledes han kunde „slynge de Vaaben, hvormed han blev angrebet af
de ofte ulærde Opponenter, tilbage med en saadan Kunst og saa mor
somt, at ikke blot Kapellet men ofte hele Kirken genlød af Tilhørernes
Skoggerlatter“. Holberg tvivler endog om, at hans beundrede Rektor
Søren Lintrup vilde have kunnet tage Kampen op med ham.
Holberg, hvis Logi laa tæt ved St. Sulpicekirken,4) var en overmaade
flittig Tilhører ved Père Cassets Seancer. Men han har ikke Mod til selv
1) Hans franske Selvbiografi er udgivet af Vilh. Maar 1912. Han skildrer her sin
Omvendelseshistorie S. 48 ff.
2) Levned S. 62. — 8) J. C. Saxtorph: Memoria Schnabeliorum 1768 S. 5.
4) St. Sulpicekirken ligger ganske tæt Vest for Sorbonnen, i hvis Nærhed Holberg
boede, og lige Nord for Luxembourghaven. Den saa paa Holbergs Tid ikke ud som
nu. Baade Façaden og Taarnene manglede. Der stod kun det pragtfulde Skib med
talrige Kapeller. 1 dem holdtes Disputatserne. Om Kirken paa Holbergs Tid se
Germain Brice: Nouvelle Descript, de Paris 1725. in, 381.
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at træde frem og opponere. Denne Fornøjelse fik han imidlertid indirekte,
da der i Efteraaret 1714 kom en anden og modigere teologisk Stipendiat,
Bernhard Schnabel, til Paris. Han rejste paa det wintrup-resenske Stipen
dium, der var af samme Størrelse som Holbergs og ligesom dette for
pligtede til at „studere flitteligen i Theologien efter den reene Lære og
Augsburgs Confession samt Lutheri og Philippi Skrifter og i sin Tid at
lære andre det samme46.1) Da han var „velbevandret i den polemiske Teo
logi46, faar Holberg ham overtalt til at optræde som Opponent mod Père
Casset. Den franskkyndige Holberg „paatager sig som Herold66 at gaa til
Præsten „for at forkynde Krigen paa lovlig Vis“ og faa udvirket, at
Disputatsen føres paa Latin, da Schnabel ikke var stiv i det Franske. Der
føres saa i Tiden fra 20. Januar 1715 flere Diskussioner mellem Casset
og Schnabel om forskellige Emner som Nadveren uden Vin, Kirkens Magt
til alene at fortolke Skriften o. a. Schnabel er undertiden ved at blive ked
af disse Kampe paa Grund af Præstens ofte tarvelige Udflugter, men han
føres stadig tilbage til Arenaen, naar han „træffer Holberg, der er paa
Vejen til St. Sulpice“. Selv da Dagen for Schnabels Afrejse er bestemt,
maa han paa Holbergs og andres Bøn opsætte den for en sidste Seance
den 7de April 1715. Under disse Disputatser sad Holberg „ved min Side
for at støtte mig — fortæller Schnabel — og han vilde ogsaa have været
mig en Trøst, hvis ikke ogsaa denne Achates2) var blegnet allerede ved
Stridens Begyndelse“.3)
Beretningen om disse Disputationer med Katolikerne optager en meget
stor Del af Holbergs Fortælling om hans Pariserophold. Betragter vi den
ud fra vor egen Tids Forudsætninger, forstaar vi ikke rigtig hans Inter
esse for dem. Bag Beretningen ligger imidlertid næppe alene Glæde ved
Disputerkunsten som en ridderlig Turnering med aandelige Vaaben,
næppe heller i første Linie Lyst til at forsvare Protestantismen. Kampen
er for Holberg først og fremmest et Angreb paa Katolicismen, saaledes
som han og hans Danmark opfattede denne, nemlig som en Repræsentant
for middelalderlig Obskurantisme, magtbegærlige Gejstliges Vildleden af
Folkene og despotisk Undertrykkelse af anderledestænkende, saaledes
som man havde oplevet det i Huguenotforfølgelserne. Det er mod disse
1) Acta facultatis theologicæ 14 Octbr. 1713 (Rigsarkiv). Statutterne i Hofmans
Fundationer I, 143—54 1755. — 2) Æneas’ tro Ven.
8) Bernhard Schnabel, der blev Rektor i Roskilde, var ikke tilfreds med Holbergs
Beretning om hans Deltagelse i Disputatserne i Paris, da Holbergs Levnedsbrev ud
kom 1727. Han udarbejdede derfor selv en Redegørelse for Disputatsernes Forløb.
Den blev først udgivet 1768 af en af hans Efterfølgere i Roskilde, Joh. Chr. Saxtorph,
som Del af en „Memoria Schnabeliorum patris et filii“. Derfra ovenstaaende Citat.
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Ting Holberg vil opponere. Hvad han kæmper for, er Oplysning og
Tænkefrihed. Set saaledes forstaar vi bedre og sikkert rigtigere, hvilke
almenmenneskelige Idealer der skjuler sig under Tidens Maske.

4. Første Forstaaelse af Skønlitteraturens Værdier,
Størst Betydning fik den store Rejse for Holberg derved, at han i
Frankrig for første Gang i sit Liv fik Forstaaelse af, at Litteratur havde
anden Betydning end den at være et Middel til at lære Sprog. Han stifter
her Bekendtskab med en stor moderne Litteratur, der betager ham. Han
havde før Frankrigsrejsen været litterært ganske uinteresseret. I sit Lev
ned fortæller han: „hidindtil havde jeg anvendt al min Tid paa Jura,
Historie og Sprog og ikke givet mig af med andet, mindst af alt med
Poesien, som var mig i den Grad imod, at jeg kom til at gabe, selv om
man læste det skønneste Digt for mig. Jeg havde ganske vist dyrket den
latinske Poesi, men kun som et nødvendigt Onde; jeg havde læst Dig
tene, dog ikke for Fornøjelsens Skyld, men for at øve mig i det latinske
Sprog ... Jeg var nu bleven tredive Aar og havde aldrig forsøgt at gøre
Vers.“
I Paris har han baade ude og hjemme i sit Studenterhotel ikke kunnet
undgaa at høre Tale om Tidens franske Litteratur; den vedblev jo ogsaa
i Frankrigs politiske Nedgangstid at være Nationens Stolthed. I de sidste
Aartier af XVII Aarhundrede havde Brødrene Perrault og Fonteneile
hævdet, ikke blot at den moderne franske Litteratur var Tidens ypperste,
men at den endog magelig kunde maale sig med selve Oldtidens Litte
ratur, der før var bleven anset for uopnaaelige Forbilleder; man kunde
vel endog sige, at den moderne Kultur som Helhed stod over den antike,
for saa vidt som den ud over den antike Tids Viden havde alle de Frem
skridt at bygge paa, som man havde gjort senere. I denne berømmelige
„Strid mellem de gamle og de moderne“ som i en enestaaende Grad havde
optaget Tiden, var selve Boileau, Antikens Forsvarer, den store Digter og
Smagsdommer, endt med delvis at give Forkæmperne for den moderne
Kultur Ret. Disse havde i hvert Fald sejret hos „de dannede“ og i Sa
lonerne. Her havde man ganske vist i Almindelighed hverken kunnet
læse eller forstaa den antike Litteratur. Men deres Indflydelse var stor,
og Beundrerne af den antike Litteratur kom i disse mægtige Kredse til
at staa som støvede Filologer og Universitetspedanter.
Striden var saaledes endt med en Sejr for „de moderne“ og var fore1) Levned S. 114.

Første Forstaaelse af Skønlitteraturens Værdier.

199

løbig falden til Ro. Men 1714 blussede den op igen, netop det Aar, da
Holberg kom til Paris. En af Koryfæerne i Mad. Lamberts berømte filo
sofiske Salon, La Motte-Houdar, havde gennem en Oversættelse eller
Bearbejdelse af Iliaden i moderne Stil villet vise, hvor langt Nutidens
Kultur egentlig stod over Oldtidens, og hvor meget dette Oldtidens Me
sterværk vilde have vundet, hvis Homer havde kendt de moderne Tiders
Kultur og Aandfuldhed. La Motte havde i den Anledning renset Iliadens
Guder og Helte for alle Spor af hine Tiders Barbari og Uforstand og
gjort dem galante og aandfulde som hans egen Tids Franskmænd. Ud
rensningen var imidlertid saa grundig og saa meget af den gamle Iliade
havde maattet stryges, at Bogen var bleven reduceret fra 24 til 12 Sange.
Blandt de Ting, som La Motte havde angrebet som Levninger af Barba
riet var ogsaa Iliadens mange Billeder af Dagliglivet men især Verseformen. I Versenes Omstilling af Ordene, deres Taktdeling og Rim kunde
han ikke se andet end „en Latterlighed hos Menneskene, som her har
opfundet en Kunst, der just gør dem ude af Stand til at udtrykke nøj
agtig det, som de ønsker“. Hvorfor da ikke ogsaa — siger han — i Digte
kunsten anvende Prosaen med dens Klarhed og simple Ordstilling og
lade det poetiske bestaa i Tankernes Klarhed og Højhed? For sin stedog tidsbestemte Opfattelse af Poesien vandt La Motte berømte Tilhæn
gere, ikke blot sin Ven Fonteneile men ogsaa Mænd som Montesqieu og
Buffon. Han blev imidlertid ogsaa stærkt angrebet, bl. a. af den lærde
Mad. Dacier, hvis Prosaoversættelse af Homer havde dannet Grundlaget
for hans „Iliade“. Hun udsendte to Stridsskrifter mod Forsvarerne af
den moderne Kultur, et mod la Motte selv, der bar Titlen „Betragtninger
over Grundene til Smagens Fordærvelse“ (1714), og 1716 et andet, der
bar Titlen „Forsvar for Homer“, mod den lærde Jesuiterpater Jean Hardouin, der havde sluttet sig til La Motte.
Denne nyopvakte Strid om den antike og den moderne Litteratur, som
opfyldte alle dannede i Paris netop 1714—16, har sikkert i høj Grad bi
draget til at vække Holbergs Interesse for den franske Litteratur. „De
modernes“ Forsøg paa at frigøre Nutiden for Overtroen paa Oldtidens
Herlighed og deres Forherligelse af Nutiden var jo forøvrigt ikke noget
nyt for ham. Han kendte det allerede fra et andet Omraade, nemlig Viden
skabens. Her havde hans hidtidige Vejleder, Pufendorf, jo netop frem
hævet, at det var den moderne Historie og Samfundslære, der havde Be
tydning for moderne Mennesker, ikke Oldtidens; at det var vigtigere at
kende Forholdene i ens egen Tids Stater end at tygge Drøv paa, „hvor
mange Kiør de Volsci og de Æqui — efter Livius — toge fra de Romere
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i hver streiffen“. Hans Stilling i Striden mellem de gamle og de mo
derne var givet; hans nøgterne og rationelle Aand maatte her helt tage
Parti for de moderne. Og han kunde ikke blot dele La Mottes Syn paa
Iliadens Billeder og paa dens Barbari, men ogsaa hans Betragtning af
Verseformen; Holberg kan, næsten med La Mottes Ord, senere „sandelig
ikke give anden Definition om Poesie end, at det er en Konst at forvirre
Talen og bringe Ordene af deres naturlige Orden“;1) „Poesien bør al
leene distingveres fra anden Stil ved høje og nette Tanker“.2) Et Udtryk
for Holbergs Standpunkt er det, at, da han igen 1725 besøger Paris som
velmeriteret Professor, er to af de litterære Koryfæer, som han ønsker at
lære at kende og aflægge Besøg, netop de to Antikfjender Fontenelle og
Hardouin.
Under sit Ophold i Paris er Holberg begyndt flittig at studere fransk,
italiensk og spansk Litteratur. Bibliothèque Mazarine var vel forsynet der
med.3) Selv fortæller han i sit Levnedsbrev ikke noget derom; men Re
sultaterne af hans Beskæftigelse med de moderne Litteraturer foreligger
i hans Værker. To Aar efter sin Hjemkomst begynder han ikke blot at
studere dem men ogsaa paa egen Haand at efterligne dem. 1719 forsøger
han sig første Gang i Satiredigtningen efter Juvenals og Boileaus Eks
empel; et Aar senere har han alle fire Sange af sin Travestering af
de antike Heltedigte færdige i „Peder Paars“, og 1722 begynder hans
Komediedigtning. Digtene selv og de Fortaler, hvori han efter fransk
Mønster forklarer og forsvarer sine Arbejder, omtaler stadig franske, ita
lienske og spanske Forfattere: Boileau, Corneille, Racine, Molière, Pe
trarca, Tasso, Guerini, Cervantes, Queveda Villegas; Sproget, der i Ung
domsværkerne var tungt og besværligt, er her bleven let og fuldt af fran
ske Gloser: goût, chef d’œuvre, innocente raillerie, absurdité, reproches,
ouvrage d’esprit, autenthique, bizarrerie.

5. Teatre.
Gærne vilde vi vide noget om, hvad Holberg i Paris har oplevet i den
litterære Genre, hvorpaa hans Storhed beror: Skuespillet. Og ikke blot,
hvad han har læst, men ogsaa hvad han har set af den.
Lejligheden til at se Komedie var ikke gunstig i den Tid, Holberg op
holdt sig i Paris. Det var som Følge af Madame Maintenons Bigotten*
bleven forbudt at spille Komedie paa mere end eet Teater i Paris : Théâtre
9 Mor. Tanker S. 327 S. Skr. XIV, 307. — 2) Sst. S. 330 S. Skr. XIV, 309.
s) I Mazarinbiblioteket var der foruden videnskabelig Litteratur ogsaa mange
skønlitterære Værker. Franklin: Hist, de la bibl. Mazarine 1901 S. 233. Levned S. 58.
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Français. Dette havde dengang til Huse tæt ved Holbergs Logi i den nu
værende Rue de l’Ancienne Comédie Nr. 14. Men Holberg nævner intet
om, at han har besøgt det. Théâtre Italien var bleven lukket 1697. Noget
kan imidlertid tyde paa, at han i Paris har set Komedie. I sit Levned

Italiensk Komediescene af Jacques Callot (1592—1635). Fra hans Værk: Balli di
Sfessania. I Baggrunden Tæppet, af hvis Slidser to Figurer kigger ud. I Forgrunden
tre Figurer med Masker (fallofore) i en fantastisk Dans. Efter P. L. Duchartre:
the Italian comedy.

nævner han blandt Fordelene ved de Kvarterer, hvor han havde sine Bo
liger, at der var let Adgang til „Palais Royal, Raadhuset, Teatrene og de
offentlige Haver“.1) Ved de Teatre, Holberg her nævner, maa han for
uden Théâtre Français sikkert have tænkt paa de Smaascener paa Mar
kederne, hvor den italienske Komedie endnu holdt sig: Foire St. Laurent
og Foire St. Germain. Her kan Holberg før sin Italiensrejse have stiftet
et foreløbigt Bekendtskab med den muntre italienske Komedie. Foire St.
Germain laa jo lige ved hans Bolig og hans kære St. Sulpicekirke, der
bød paa Forlystelser af en anden Art.
9 Pierre Louis Duchartre: The italian comedy, London 1929. Karl Mantzius:
Skuespilkunstens Historie II. Evarist Gherardi: „Avertissement qu’il faut lire“ i 1 Bd.
af hans Théâtre italien. Udg. 1721. Carl Roos: Harlekin 1927.
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I Rom fik han derimod baade Scenen og dens Folk lige ind paa Livet.
Omkring Nytaar 1716 kom der nemlig 10-12 rejsende Skuespillertrupper
til Byen og gav Forestillinger paa dens Teatre rundt om i Byen. En af
dem logerede sig endog ind i Huset hos Piemonteseren Giovanni Battista,
hos hvem Holberg boede, og lagde Beslag paa en Del af de mange Væ
relser, der i Byens Forfaldstid
altid stod ledige rundt om i
Husene.
Den italienske Komedie,
som Holberg her fik at se, ud
førtes af omrejsende Skue
spillerselskaber. De drev deres
Kunst som Profession i Mod
sætning til Middelalderens
Skuespillere, der almindelig
var Dilettanter. Derfor kaldtes
dette Skuespil ogsaa „Comme
dia dell’arte" o: Kunst- eller
Professionsskuespil. Hvor der
ikke var faste Teatre, som
flere af Italiens Byer havde
det, slog de deres transportable
Scener op paa Byernes Torve.
De bestod af en simpel Træ
platform, i hvis Baggrund
Skuespillernes Omklædnings
Il dottore, fra Luigi Riccoboni: Histoire du
théâtre italien (1728—31), en Hovedkilde til
rum laa, dækket af et Tæppe.
den italienske Komedies Historie. Til ham ind
I dette var der anbragt et Par
leverede Holberg 1725 et Scenario af „Den poli
Slidser,
gennem hvilke Skue
tiske Kandestøber*1. Efter Karl Mantzius.
spillerne gik ud og ind. Om
dette berømte „Théâtre Italien“, der kom til at betyde meget for Hol
bergs Skuespil, skal der fortælles lidt.
Handlingen i disse Skuespil er ofte en Kærlighedshistorie af den Slags,
som vi kender fra den græsk-latinske Komedie og fra Molière og Holberg:
de unge Elskende maa ikke faa hinanden for den enes Fader. Men den
listige Tjener eller Kammerpige narrer ved en eller anden Intrige den
Gamle, saa at alt faar en lykkelig Ende. Undertiden viser det sig, at
Sønnens udkaarne er en Søster til den af Faderen bestemte Brud. Hun er
som Barn bleven røvet af Tyrkerne og genkendes nu paa et eller andet
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Smykke, som hun ikke har villet skille sig ved. Men Handlingen kan ogsaa være et rent Klovnnummer.
Komediens Personer er en Række faste Typer, som vi kender dem fra
Moliéres og Holbergs Skuespil: den fornemme og naragtige Gamle,
Pantalone, der tages ved
Næsen af de Unge og
Tjenerskabet; undertiden
bringes han ved sin Pige
jagt i allehaande uheldige
Situationer; den humbugsagtige Doktor (il dottore),
der disker op med for
kerte latinske Sentenser ;
den distræt Pedant ; den
storpralende Soldat (il
Capitano) ; og ikke mindst
den snu og den enfoldige
Tjener (Henrik og Arv),
der i de forskellige Egne
af Italien forekommer i
en Mængde Variationer
med forskellige Navne :
Arlechino, Zanni, Brighella, Pulchinella o. s. v.
Ret konventionelt er det
elegante Elskerpar. De
forelskede er ligesom hos
Holberg aldrig Stykkets
ylûuli/n.
Hovedpersoner. Det er de „Harlekin Slughals“ fra Claude Gillot: Harlekins
komiske Figurer, de Gam Sindsstemninger. Gillot (1673—1722) var Lærer
le og de underfundige for Watteau. Harlekin har sort Maske, Tøj af
brogede Lapper, Harehale i Huen. Efter Duchartre.
Tjenestefolk.
Ejendommeligt for den italienske Komedie er, at den i stor Udstræk
ning improviseredes. Til Grund for den laa aldrig en udarbejdet Tekst,
men kun en kort Genfortælling af Indholdet, højst nogle nødtørftige Re
plikker. Paa Italiensk hed denne Tekstbog Scenario; Franskmændene
kaldte den Canevas, fordi den var ligesom det ensartede Tøjstykke, hvorpaa Skuespilleren broderede Replikker og Enkeltheder. Nogen Karakter
tegning ud over det, der ligger i at een Person er .gammel, en anden ung,
Den unge Ludvig Holberg

14
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én Herre og en anden Tjener, giver Scenarierne aldrig; den maa Skue
spillerne selv lægge ind indenfor Typernes konventionelle Rammer. Ho
vedsagen i Scenarierne er Intrigen og de komiske Situationer, som oftest
er rigelig spækkede med Obskøniteter, Pryglescener, Forklædninger o. 1.
Som Eksempel paa, hvor nødtørftigt det Grundlag kunde være, som
Skuespillerne havde til at bygge deres Improvisationer paa, skal anføres
et Stykke af Scenariet til en Komedie, der hedder: „De brudte Aftaler“
og som Carlo Gozzi har bevaret:

Act I
Brighella kommer ind, ser sig om paa Scenen, og da han ingen ser, kal
der han.
Pantalone, forskrækket, kommer ind.
Brighella ønsker at forlade hans Tjeneste etc.
Pantalone anbefaler sig til ham.
Brighella formildes og lover at hjælpe ham.
Pantalone siger (med Scenehvisken), at hans Kreditorer, særlig Truffaldino, forlanger Betaling, at Kreditten udløber den Dag etc.
I dette Øjeblik:
Truffaldino (Scene med Krav paa Betalingen).
Brighella finder Udvej til at blive af med ham.
Pantalone og Brighella bliver tilbage.

I dette Øjeblik:
Tartaglia kommer til Vinduet og lytter.
Brighella udspionerer ham.
o. s. v.

Men ved Siden af de Komedier, der improviseredes lige fra det korte
Scenario, var der andre, der bestod af Stykker med fuldt Replikskifte,
som Skuespillerne forbandt ved improviserede Partier. Det er saaledes
Tilfældet med de Komedier, som den berømte Harlekin Gherardi udgav
i Paris 1691—97 under Titlen „Théâtre Italien". De skrevne Partier af
dem er forfattet af kendte franske Dramatikere som Regnard; Sproget i
dem er ofte en komisk Blanding af Fransk og Italiensk. De følgende Li
nier af Komedien „Mercure Galant“ kan give en Forestilling om denne
Art Scenarier.
Harlekin (til Guden Pan) :
De er forelsket i Rosalba? Hør nu, om jeg ikke er en ligefrem Mand.
Rosalba é bella; og De, De er ganske forfærdelig. Rosalba ha una bella
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Fysiognomi. Og De,
De ligner en Gal
genfugl. Rosalba è
ben fatta; og De,
Deligner en Bavian.
Pan svarer, at han
er smuk, og at han
er Guden Pan.
Harlekin.
Det er sandt.
Vossignora è il dio
Pan, ma un panne
bien bis, un pane
bruno (en brændt
Kage) mere passen
de til Føde for Ga
lej slaver end for
ordentlige Folk.
Pan spørger Har
lekin, om han ejer
det Æsel, som han
har redet paa. Har
lekin svarer Ja og
tilføjer, at det er et
virtuoso Æsel, som Scene mellem to italienske Tjenere. Til venstre den noget
forstaar den højere ondartede Brighella, en Slags Oldfux, „en Blanding af en
Kobler og Bandit, der tjener alle, men mest hjælper de
Ridekunst, som kan unge Herrer i deres Kærlighedseventyr og de gamle Mænd
lave Volter og spil af med deres Penge“ (Karl Mantzius). Til højre den
ler udmærket Kla Harlekinlignende Trivellino. Efter Mantzius: Skuespil
kunstens Historie.
ver. Pan beder om
at laane det. Harlekin giver ham Lov. Pan stiger op paa Æslet; det gør
et Par Skridt og gaar midt over. Pan falder paa Jorden. Harlekin gør
Nar af ham og gaar. Rosalba kommer ind.1)
Denne Improvisationskomedie stillede store Fordringer til Skuespil
leren. Men Italienerne har af Naturen større Gaver til Improvisation end
vist noget andet Folk. Og disse naturlige Gaver uddannedes oftest hos
Skuespillerne fra Barndommen i en streng og alsidig Skole. Skuespillerne
lærte og sad inde med en lang Række af traditionelle Tirader og Dekla*) De to Prøver er taget fra P. L. Duchartre: the italian comedy S. 51 og 53.
14*
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mationer (concetti), som anvendtes ved passende Lejlighed under Impro
visationen og lettede denne, Tirader for Vrede, Jalousi, Kærlighedserklæ
ringer, Afsked. Ogsaa af komiske Tricks (lazzi) havde Skuespillerne et
Lager; medens f. Eks. Harlekins Herskab er beskæftiget med alvorlig
Samtale, lader Harlekin, som han fanger en Flue, piller Vingerne af den
og spiser den med stor Appetit. Flere af de komiske Skuespillere var
ligesom Nutidens Klovner, deres direkte Arvtagere, fremragende Musikere
og professionelle Akrobater. Den som Scaramouche berømte Tiberio Fio
relli kunde endnu i sit 83de Aar uden Anstrengelse give sin Medspiller
en Ørefigen med Foden, og i Komedien om „Don Juan“ skulde Tjeneren
Harlekin af Skræk over Tilsynekomsten af Kommandantens Statue slaa
en Kolbøtte; en af Rollens Indehavere i det 18de Aarhundrede Tomasso
Antonio Visenti drev det til at slaa en Saltomortale med det fulde Glas
i Haanden uden at spilde en Draabe.
Den italienske Komedie spilledes efter gammel Tradition med Maske.
Figurernes Karakter, og Sindsbevægelse kunde derfor ikke udtrykkes gen
nem Mimik, men maatte anskueliggøres ved Gestus og Legemets Bevæ
gelser. Heri var Italienerne af Naturen Mestre, endda vel mere end de
andre sydlige Folk. Om de store Maskeskuespillere i 16.—18. Aarhun
drede gjaldt, hvad Digteren Nonnos fra Panopolis siger om den romerske
Kejsertids Mimer, at de havde Gestus, der talte deres tydelige Sprog,
Hænder som havde en Mund, og Fingre, der havde Stemme. Den store
engelske Skuespiller Garrick sagde om Carlin Bertinazzis Spil: „Se hvor
Carlins Ryg har Udtryk.“ Paa Grund af de italienske Skuespilleres ud
tryksfulde Gestus kunde Pariserne more sig over deres Spil, skønt de
ikke forstod det italienske.
I Reglen spillede en Skuespiller kun een Rolletype hele sit Liv og
blev undertiden i den Grad til eet med den, at han ogsaa i sit Privatliv
kaldtes efter den. Den berømte Luigi Riccoboni, som Holberg kom i Be
røring med 1725, gik under Navnet Lelio, den Elsker, som han spillede;
ligesom Fiorelli efter sin Hovedrolle kaldtes Scaramouche. Direktøren
for den Skuespillertrup, som Holberg boede i Hus med i Rom, tituleredes
ligeledes efter sin Hovedrolle ogsaa privat i fuldt Alvor „Signor dottore“.1 )
Nogen Forestilling om den italienske Komedies Virkning faar vi ikke
af de Scenarier, som flere af Maskeskuespillerne har efterladt. Lige saa
lidt som en Genfortælling af Indholdet af en af Holbergs Komedier vilde
give os noget Begreb om dens Festivitas og Munterhed. Store italienske
9 Levned S. 96.
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Skuespillere som Riccoboni og Gherardi har i deres Værker fremhævet
det improviserede Spils Fortrin fremfor det udenadlærte. Paa den franske
Skuespilkunst fik Italienernes naturlige og levende Spil stor Indflydelse.
Man var paa den franske Scene vant til, at Skuespillerne „som Figurerne

Callot: Scene med de to Pulchinellalignende Figurer Razullo og Cucurucu.
I Baggrunden Scene mellem Torvets Huse. Efter Duchartre.

i et Relief“ stod ved Siden af hinanden og deklamerede deres Roller.
Molière blev ikke træt af at prædike og praktisere Italienernes Krav om
Naturlighed. Han beundrede og studerede Scaramouches Spil; „baade i
Provinsen og i sin første Tid i Paris spillede han sine komiske Roller
ganske i italiensk Stil, som Improvisation og med Maske“ (K. Mantzius).
Et Vidnesbyrd om det Trylleri, den italienske Komedie har øvet, er
det, at den har begejstret Forfattere som Molière, Regnard, E.T.A. Hoff
mann og Verlaine og Kunstnere som Tiepole, Callot, Watteau og Låneret.
En Afglans af dens fantastiske Komik ser vi i de Tegninger, som den
geniale Raderer Jacques Callot (1592—1635) har givet af den i dens
Blomstringstid.
For den senere Skuespilforfatter Holberg blev Samlivet med den ita
lienske Trup i Giovanni Battistas Hus i Rom af uvurderlig Betydning.
Han oplevede her — til Forstyrrelse af sit Arbejde om Dagen og af sine
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sensible Nerver om Natten — hvorledes Skuespillerne Døgnet igennem
indstuderede og eksercerede med det Stykke, de spillede. Det var en
„Doktorkomedie“, der lignede Molières „Médecin malgré lui“, og hand
lede om Bonden, der mod sin Vilje nødes til at agere Doctor, men saa,
da han er bleven iført en Doctorkappe og har lært noget lærd medicinsk
Nonsens, kommer til Ære og Værdighed. Om Dagen kunde Holberg saa
ved Skuespillernes Teater iagttage Resultaterne af Indstuderingens Herseh og Rettelser. Han gennemgik her en Skole i Kendskab til det impro
viserede italienske Skuespil: dets Intrigue, dets faste Persontyper, dets
Tricks og i hvad der gør, at et Stykke tager sig ud paa Scenen; et lig
nende, Førstehaands Kendskab til Scenens Virkemidler som det, Shakes
peare og Molière opnaaede ved selv at være Skuespillere. Det forklarer
for en Del, at Holberg senere — til sin egen Forundring — saa hur
tig formaaede den vanskelige Kunst at skrive Stykker, der ikke blot
var morsomme at læse, men som ogsaa tog sig ud paa Scenen. Maaske
har Holberg ogsaa benyttet Lejligheden til atter at se Italiensk Komedie,
da han tidlig paa Foraaret 1716 vendte tilbage fra Italien til Paris, det
var jo i hvert Fald den Tid, da Foire St. Germain havde aabent.1) Da
var Ludvig XIV død; og den letlevende Hertugregent havde ikke blot
ophævet det Forbud mod Skuespilopførelser, som Mad. Maintenon havde
faaet udstedt 1697, men han havde ogsaa overdraget den høj tkul tiverede
italienske Skuespiller Luigi Riccoboni — Forfatteren af en interessant
„Histoire du Théâtre Italien“ (1728) — at samle en dygtig italiensk
Trup. Denne aabnede sin Sæson d. 18de Maj 1716 paa Théâtre du PalaisRoyal.2) Holberg kan have overværet nogle af dens Opførelser. Det var
i hvert Fald til Riccoboni og hans italienske Scene og ikke til Théâtre
Français, at han paa en senere Pariserrejse (1725) henvendte sig med et
Scenario af „Den politiske Kandestøber“, da han havde fattet Planer om
at tjene Penge og Berømmelse paa en af den store Verdens Scener.8)
Holberg følte altid ligesom Molière stor Beundring for Den Italienske
Komedie, for dens Fritalenhed,4) og fordi „man derudi overalt finder
Scener fulde af Salt og Geist, som bøde paa Feilene (o: dens „Uordent
ligheder“).“5) For ham som for Molière blev dens Intriger, Karakterer,
x) Germain Brice: Nouvelle descript, de la ville Paris. Paris 1725. (8de Udg.)
III, 400 ff.
2) Mantzius: Skuespilkunstens Historie II, 293. 1899. — 8) Levned S. 157.
4) „Libertatem dicendi, quam in antiquo grege Italico tantopere mirati sumus,
quæque tempore Ludovici XIV anima istius theatri erat“ (Levned 1725). Talen
kan her kun være om det Minde, Truppen (grex) havde sat sig i „Le Théâtre
Italien“, da Holberg jo aldrig havde set den selv. — R) Ep. 495.
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Samtaler og Vittigheder en rig Kilde ved Udarbejdelsen af dens Ko
medier; x) for Holberg særlig den Samling af Scenarier, som den ita
lienske Skuespiller Evariste Gherardi under Titlen „Le Théatre Italien“
udarbejdede med Hjælp af
franske Forfattere for den
italienske Scene i Paris i
Tiden før Mad. Mainte
nons Forbud, indeholdende
Repertoiret 1682—97.2 )
Af uvurderlig Betydning
for en kommende Menne
skefremstiller var det bro
gede Galleri af Menne
sker af alle Slags, som
Holberg stiftede Bekendt
skab med paa sine Rej
ser: paa Landevejene, Ga
derne, Flodbaadene, Sejl
skibene og i sine Logier.
Han var jo af økonomiske
Grunde nødt til at leve
med Landenes egne Børn,
ofte af et Milieu, som fi
nere Rejsende ikke kom i
Berøring med: en parisisk
Skrædder og dennes Ven
en Strugler af en Tand
læge; ludfattige men høj
fornemme irske Adelsmænd, der af Hengiven Scene fra Saint-Laurent-Markedets Teater 1730 af
hed for den stuartske Præ P. Picart. Allegori af Skabelsen af Opéra-Comique.
Efter Duchartre.
tendent havde forladt deres
Godser og nu levede i Quartier Latins billige Logier, blandt dem endog
nogle af den stuartske Prætendents Ministre; fattige men store redelige
franske Manuduktører og „Abbé’er“; unge forvildede Fyre fra Provinsen,
der har været i Paris og vender hjem med en Leporelloliste paa „over 20
Piger af ikke gemeen Stand“ og en Fortegnelse over nymodens Eder, som
de bruger flittig samtidig med, at de fromt beder deres Aftenbøn; lider0 Ep. 506. — 2) Udkom anonymt i Brüssel fra 1691.
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lige Logisværtinder og haardhudede optrækkeriske Værter; bjærgsomme
og fejge Munke. Og som en Deus ex machina i Komedien en fremmed, der
hjælper Holberg ud af den onde Værts Kløer og som efter sin Afrejse
af Fremmedbogen viser sig at være en „Landsmand“, Carlo Montfort
Danese; ukendt for den anden maskerede Dansker, „Mikkel Røg fra
Aachen“. Typer fra Rejsen forekommer senere i Komedierne: i Don
Ranudos Skikkelse lever Mindet om de fattige irske Adelsmænd, der hel
lere opgiver Stilling og Godser og lever i yderste Armod end svigter deres
politiske og religiøse Idealer, og som selv ved et Bryllupstraktement af
„skimlet Ost, muggent Brød og elendig Vin“ er lige ranke og hoffærdige
ved Tanken om deres 16 Ahner. Ligesom de unge Banditter, der for
skrækker Holberg paa Turen gennem Bourgogne, vender ogsaa Jean de
France tilbage fra Paris med „en Liste af nymodens Eder“, som hans
„Maitre de Langue“ har givet ham at øve sig paa. Og i Jean de Frances
franske Gloseforraad (III, 2) lever, som Chr. Elling har paavist,1) en
Række levende Syns- og Lydindtryk fra det brogede Liv, der havde mødt
Holberg paa hans daglige Vandring over Pont Neuf: Dragerne, Skopud
serne, Vandbærerne, der forsyner sig fra Brøndhuset, Konerne der raaber
med deres Varer: „Renet, renet“ eller „lait, lait“ — Scener som vi gen
finder paa Tidens Kobberstik og i dens Litteratur. Et lille men talende
Bevis for, hvorledes Rejsen har skærpet Holbergs artistiske Iagttagelses
evne, er det, naar Holberg i Marseille ikke nøjes med at føle Glæde over
Byens brogede orientalske Liv men ogsaa gør sig Rede for den Blan
ding af Medlidenhed og „en vis Fornøjelse“, som opstaar hos ham „ved
det uvante Syn“ af de lænkede Slaver i Byens Gader.2) For vor Tids Psy
kologi er det en gammelkendt Iagttagelse, at en Ting samtidig kan vække
to modstridende Følelser, for Holbergtidens typebestemte Menneskefrem
stilling er den sjælden. Dens Udvikling gennem „Jeppe paa Bjerget“ til
det borgerlige Drama i Aarhundredets Slutning er et ikke uvigtigt Af
snit i Dramaets Historie.
For første Gang faar Holberg ogsaa i Frankrig Forstaaelsen af, hvad
litterær Stil vil sige. Han har tidligere ganske manglet Øre derfor. I
Palais de Justice overværer han i sin Egenskab af Jurist de franske Ad
vokaters Procedure. Dens Form gør et stærkt Indtryk paa ham, og han
søger at klare sig dens Virkemidler: den ypperlige Disposition, Evnen
til at variere Talefigurerne og til at sætte Publikums Lidenskaber, dets
Harme og dets Medlidenhed, i Bevægelse.3) Veltalenheden her forekommer
*) Holberg Blandinger 1939 I, 12—14. — 2) Levned S. 79. — s) Sst. S. 59 og 63.
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ham at være en Afspejling af den klassiske Oldtids store Mønstre, der
her bliver levende Liv for ham; det er „selve Demosthenes og Cicero,
der taler". I „Académie des Sciences" og i den til Trængsel fyldte Kirke
St. Germain l’Auxerrois hører han den samme Veltalenhed men paa et
andet Omraade hos den berømte Abbé Bignon, hos hvem Borman var
Bibliotekar. Det var, „som om det var selve Veltalenhedens Muse, der
talte Fransk“. Han møder her i Paris Udtryk for Tidens højst udviklede
litterære Form hos et Folk, der mere end andre har dyrket den fuldendte
Form.
Over det franske Sprog erhvervede Holberg sig saa stort Herredømme,
at han som gammel Mand (1752) uden fremmed Hjælp kunde affatte
tre mindre historiske Skrifter paa Fransk og i et fransk Tidsskrift høste
den vel fra Franskmænds Side sjældne Anerkendelse, at selv om disse
Skrifter ganske vist ikke var „du style des Académiciens de Paris“, var
de dog „pour un Etranger toujours une forte entreprise“.1)
At fransk Kultur har haft en afgørende Betydning for Holberg og
mest paa det Omraade, hvor hans egentlige Storhed ligger for os, var
han ganske paa det rene med. „Hvad Litteraturen angaar, saa — efter
som Frankrig er Musernes sande Bolig — er der intet Land, hvor man
hurtigere gør Fremskridt i sine Studier, og hvor ens Smag i Litteraturen
bedre uddannes. Og jeg tilstaar, at /eg skylder den franske Litteratur alt.
Ti ved Læsningen af den har jeg tidlig uddannet hos mig den Smag,
hvorved man mener, at mine Skrifter have anbefalet sig.“ 2)
6. Musik.
Ligesom for Litteraturen og Filosofien er den store Rejse ogsaa skelsæt
tende for Holbergs musikalske Indstilling. Hvor Lejlighed bød sig, dyr
kede han sin store Fritidsinteresse, Musikken. „I Genova hørte jeg den
første italienske Symfoni,“ noterer han; og han bemærker, at den er
fransk i Smagen ved sin Anvendelse af Blæseinstrumenter, der i Italien
er gaaet af Brug til Fordel for Strygere,3) en Udtalelse, der forudsætter
at han ogsaa i Paris har dyrket Musikken.
I Rom havde han daglig Lejlighed til at høre god Musik i Kirkerne,4)
*) „Mémoires pour l’Hist. des Sciences et des Beaux Arts" 1755. Cit. e. Chr.
Bruuns Udgave af H.s Epistler V S. 305. Holberg prøvede ved sin Udarbejdelse først
at faa Hjælp af en indfødt fransk Sprogmester, men fandt, at „Correctionen har
ikke bestaaet i andet end puur Pedanterie og unødvendige Antegninger", fordi
Franskmænd altid tror at skulle finde Fejl i Udlændinges Fransk. Ep. 447. — 2) Ep.
III, S. Skr. XIV, S. 45. — 8) Levned S. 83. — 4) Sst. 101.
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særlig i „Oratorio dei Filippini“ ved Chiesa Nuova; der var hver Dag
flere Smaaprædikener med efterfølgende Musik, og i Tiden fra Begyn
delsen af November og indtil Paasken, netop da Holberg opholdt sig i
‘Rom, var der fra Aftenens Frembrud til Klokken 3 om Natten store
Musikfremførelser i det festlig oplyste Oratorio; Oratorieordenens Stif
ter Filippo Neri vilde derved prøve at lokke Folk „fra Udskejelser til
hellig Forlystelse“.1) Der gaves her baade Oratorier, Vokal- og Instru
mentalmusik; og det store Rum, hvor der var Plads til 2000 Tilhørere,
var oftest fuldt af et delvis meget fornemt Publikum. I Amsterdam dyr
kede Holberg baade paa Udrejsen og Hjemrejsen selv Kammermusik i
sit Bysbarn Adrian Geelmuydens Hjem.
Paa Rejsen fik Holberg den musikalske Smag fastlagt, som han be
varede Livet igennem. Hans Yndlingskomponister vedblev at være dem,
som dengang var de førende i Paris og Rom, „Gammelklassikerne“ i
den franske og den italienske Opera, og i den italienske Instrumental
musik: Lully og mulig Rameau i hans Clavecinmusik; Scarlatti og Co
relli. Særlig Corelli, som da lige var død og højt i Kurs, nævner han
stadig med den højeste Beundring. Hos disse Komponister fandt Holberg
det, som han med lidt ubestemt Udtryk kalder „Harmoni“, Klarhed og
„Sødme“. Ogsaa den „Naturlighed“ som i alle Livets Forhold var ham
en Hovedfordring. Af Hensyn til den foretrak han Instrumentalmusikken
for Vokalmusikken. Det forekom ham unaturligt at synge en Tekst og
en Handling som i Operaen; „jeg saae der (i Operaen) nogle at græde,
andre at lee, nogle at skiel des, andre at snorke og nyse efter musikalske
Noder og Tact. Intet synes mig at være meer modbydeligt og unaturligt“.
Ganske særlig forhadt var ham den virtuosmæssige Opera, der i Tiden
efter 1725 bredte sig fra Neapel med’dens endeløse Koloraturer og Hen
syntagen til, hvad der klædte Virtuossangeres Stemme. Men overhovedet
forstod han ikke synderlig af den Musik, der laa senere end den store
Rejse.2)
F. J. Deseine: Rome moderne 1713 S. 378ff. — 2) Erik Abrahamsen i „Musik“
1922 S. 113.

Til højre Chiesa Nuova (Den nye Kirke) opført 1575—1605 af St. Philip Neri. Til
venstre for den (1) Oratorio dei Filippini. Philip Neri vilde vende Folks Sind fra
verdslige Fornøjelser ved aandfulde Prædikener paa skønt Italiensk i Kirken og ved
skøn Musik i Oratoriet Fremmede og Romere søgte ivrig begge Dele for Sprogets
og Musikkens Skyld. Ogsaa Holberg søgte herhen. Om Kirken siger han, at „den
fuldstændig indtog ham paa Grund af de veltalende og smukke Prædikener, som
hver Dag holdes her af tre Patres Oratorii“; men han gengiver saa ironisk Indholdet
af en af dem (Levned S. 99). Efter „Le Magnificenze di Roma antica e moderna“
1747—61.
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Derimod *fik Rejsen ikke synderlig Betydning i Retning af at udvikle
Forstaaelse af Kunst hos Holberg, og det skønt han opholdt sig længe i
Tidens to store Kunstlande og flittig besøgte Kirker og Paladser. Hoved
grunden var vel, at han af Naturen kun havde ringe Sans for Kunst. I en
af sine Epistler lader han en Ven fortælle, at han paa sin gamle Alder
har faaet Interesse for Bygningskunsten, og han beder da Holberg om
lidt Vejledning. Holberg svarer: „Saasom jeg ingen Vind haver lagt paa
det Videnskab, saa kand jeg ikke tiene min Herre derudi. Jeg veed nogen
ledes Historien, men forstaaer intet af Ko nsten“ x) Det sidste er sikkert
rigtigt, og med Lærdommen i Kunsthistorie var det ogsaa saa som saa.
En kunsthistorisk Videnskab var jo endnu kun i sin første svage Begyn
delse; man var næppe kommen ud over at studere Levningerne af Old
tidens Kunst, og det dreves væsentlig rent arkæologisk. Offentlig tilgænge
lige Museer, Kunstudstillinger og billige Reproduktioner, hvorigennem
Kunstsansen kunde opøves, eksisterede i hvert Fald ikke her hjemme.
Ringest stod det sig med Holbergs Sans for Billedkunst. Han omtaler
aldrig Skulpturer, og Malerier kun et Par Gange for deres historiske
Ukorrekthed og taabelige Emner.2) Betegnende for hans ringe Kunstsans
er det ogsaa, at han har kunnet tilfredsstilles ved de teknisk forfærdelige,
barnlige og humørforladte Træsnit, hvormed Udgaven af „Peder Paars“
fra 1720 blev udstyret. Heller ikke for en skøn Udstyrelse af Bøger fik
han nogensinde Sans.3)
Mere Forstaaelse havde han for Arkitekturen, Yndlingskunsten for Ti
dens Fyrster og Stormænd. Men vel at mærke kun for sin egen Tids Byg
ningskunst, Senrenæssancen og den italienske og franske Barok. Versailles,
den uafbrudte Række af Marmorpaladser i Via Balbi i Genova, Peterspladsen og Roms Barokkirker har gjort et stærkt Indtryk paa ham; men
noget Forsøg paa at beskrive dem og gøre Rede for, hvorfor de glæder
ham, gør han ikke, saaledes som han kan gøre det overfor Ting, han har
Forstand paa: Bøger og Mennesker. Han nøjes med at aflevere nogle al
mindelige Talemaader om deres „Herlighed“, „Pragt“ o. 1. Hvad der har
grebet ham er imidlertid aabenbart Barokkens Storhed, Overskuelighed,
Klarhed og Planmæssighed — Enevældens Orden og Ensretning, som var
det nye og tiltrængte i Tiden. Det kommer for en Gangs Skyld klart til
Orde i hans motiverede Henrykkelse om de nye Kvarterer i Turin; det,
han beundrer, er Regelmæssigheden og Behageligheden i Byplanen: de
lange og brede Gader, der skærer hinanden i rette Vinkler, og de ensbyggede Huse; „der er en saadan Symmetri i Bygningerne, og alle Dele er
9 Ep. 55. — 2) Ep. 236. — s) Th. A. Müller: Holberg og Bøgerne i „Aarbog for
Bogvenner“ 1922 S. 1—24.
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Et af de forskrækkelige og humørforladte Træsnit hvormed Holberg prydede Udgaven
af „Peder Paars“ 1720. Vindenes Gud Æolus sidder paa Spidsen af en Klippe. Foran
ham knæler Gudinden Avind og beder ham lade Peder Paars’ Skib strande. Maaske
har Holberg tænkt at parodiere Skillingsvisernes Billeder. Parodien er da uden
Humør.

saa vel proportionerede, at man ikke synes at se enkelte (og individuelt
forskellige) Huse, men eet uhyre Palads, der strækker sig i en umaadelig
Længde; ti Bygningerne adskiller sig kun fra hinanden ved Dørenes Skilte

216

Hvad Holberg lærte paa sin store Rejse.

og Indskrifter.“1) Man har ofte anført dette Sted som et Bevis paa Hol
bergs snusfornuftige og „uromantiske“ Sjæl. Vist var han „uromantisk“
i moderne Forstand; men hans Vurdering bør, som altid, ses og förstaas
ud fra hans egen Tids og ikke ud fra vor Tids Forudsætninger. Holbergs
Begejstring over Plads og Regelmæssighed maa ses paa Baggrund af hans
Tids bag Fæstningsvolde sammenklumpede Byer med deres snævre, kro
gede og skidne Gader, som han kendte alt for godt — ikke fra flygtig
Turistrørelse — men fra Livet i København før Branden 1728, fra Quar
tier Latin og fra Roms Gyder. Man havde Middelalderens Byggesæt saa
nær ind paa Dagligdagens Liv, at man ikke fik romantiske Fornemmelser
overfor det. Ud herfra maa ogsaa förstaas Holbergs Had og Spot over
for Middelalderens Arkitektur, mindre de romanske „grove og trofaste“
Bygninger, mest de gotiske, „hvorudi man seer mange Broderier og Op
hævelser, som stikke udi Øyene, men ingen Orden“; særlig de unyttige,
kostbare og høje Taarne, op gennem hvilke „en fattig Ringer ofte om
Dagen foraarsages at giøre besværlige Reyser igiennem den halve Deel
af Jordens Atmosphæra, saa at mange kand have nødig at forsyne sig
med Proviant, saasom Veyen er baade lang og besværlig“.2)

Men bortset fra Kunstens Omraade er det mærkeligt, saa opladt og
modtageligt Holbergs Sind i disse første Manddomsaar er for alt det nye,
der møder ham paa saa mange forskellige Omraader. Han er ladet med
— ikke altid lige vel underbyggede — Teorier om de forskelligste Ting:
Folkepsykologi,3) Ligheder mellem Norsk og en genovesisk Dialekt,4)
Aarsagen til Malaria5) o. s. v. Og hvor det drejer sig om Mennesker og
Livet kan han ypperligt beskrive og gøre Rede for sine Indtryk.
Der var mange Ting, som havde drevet Holberg ud paa den nu overstandne Rejse, som jo dengang hverken var bekvem eller ufarlig: Lysten
til at se sig om og lære, til atter at leve et frit og uafhængigt Liv og
til at møde Eventyret. Men som en Hovedgrund betoner han selv her lige
som ved sin første Rejse det samme, der ogsaa drev Niels Klim til hans
Udforskning af den hemmelighedsfulde Hule og som førte ham til Un
derverdenens Lande: Driften til at gøre sig bemærket, den Ærgerrighed,
som hele Livet var en af de stærkeste Drivfjedre i Holbergs Sjæl. Tan
ken om at rejse til Italien for 20 Rdr. besætter ham, han kan ikke tænke
paa andet baade ved Arbejde og Hvile; „paa den ene Side stod mig for
9 Levned S. 104. — 2) Ep. 55. — 3) Levned S. 80. 95. — 4) Sst. S. 81. —
») Sst. S. 91.
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Øje mit skrøbelige Helbred, mine faa Penge, Røvere, Sørøvere, Sved,
Støv og Solhede; paa den anden Side den tomme Ære, som driver Folk
til at udsætte sig for Farer og sejle over Have for at se Ting, som de
hjemme har lige for Næsen. Jeg kæmpede længe imod men jeg mægtede
ej med Forstand min Daarskab at kue“.1)

Sidst i Februar 1716 forlod Holberg Rom. Han gik til Fods lige til
Paris over Firenze, Apenninerne, Bologna, Parma, Piacenza og Turin.
Saa over Alperne paa een Dag pr. Mulæsel og Vogn og tilsidst rutsjende
paa Slæde ned ad Nordskraaningen til Savoyen. Han havde forladt Rom
træt og mager af Malariaen, men gik og spiste sig rask; i Bologna havde
han af Gejstligheden faaet Dispensation fra at overholde Fasten, „da
Sign. Mich. Recco ikke uden Fare for sin Sundhed kan overholde Fa
sten“.2) Til Paris kom han — trods Feberen — brun som en Indianer
eller Æthioper, fed og med tyk Mave.3) Saa til Amsterdam og med Skib
til Hamburg, hvorfra han atter spadserede til København. Hertil er han
kommen i Sommeren 1716 og skulde nu til at se at komme ind ved Uni
versitetet.
9 Levned 73. — 9 Sst. 103. — 9 Sst. 106.

HOLBERG BLIVER PROFESSOR I METAFYSIK
KNAPT HALVANDET AAR EFTER HJEMKOMSTEN

FRA PARIS
I Sommeren 1716 kom Holberg hjem til København. I hans Fraværelse
havde hans Venner, særlig Professor Reitzer, trofast arbejdet til hans
Bedste. Da Holberg, som før omtalt, 1714 ikke ønskede at afbryde sin
Rejse for at overtage det ledige Professorat i Matematik, havde Peder
Horrebow faaet det, men ikke før han i Reitzers Dagligstue havde skrevet
under paa» at Holberg, naar han kom i Embede, skulde have Anciennitet
før Horrebow, ligesom at denne aarlig skulde svare Holberg 20 Rdr.,
indtil han blev Professor. Og da der kort efter Holbergs Hjemkomst blev
en i Tidens Penge meget stor Huslejeportion for en Professor ledig
(100 Rdr.), fik Horrebow kun Lov til at „optere“ den paa den Betin
gelse, at den skulde gaa over til Holberg, naar han kom i Embede.1) Og
saa for lidt Reklame i lærde udenlandske Tidender sørgede Vennerne i
København i Holbergs Fraværelse. I Leipziger „Neue Zeitungen für ge
lehrte Sachen“ meddeles det 1716 fra København: „Hr. Professor Hol
berg befinder sig nu i Rom; og man haaber, at hans Frederik IIF Krø
nike, som i Manuskript er bleven overrakt H.s Kongl. Majestæt, vil se
Lyset efter hans Hjemkomst.“2)
Men trods alt stod Holberg nu atter ligesom efter sin Englandsrejse
uden egentlig fast Levebrød. Af Indtægter havde han kun de 20 Rdr. fra
Peder Horrebow og det første Aar efter Hjemkomsten 20 Rdr. fra det
Rosenkrantzske Stipendium. I de smaa halvandet Aar der gik» inden han
blev Professor, hjalp Universitetet ham to Gange med Understøttelser af
de Kasser, det disponerede over. I Februar 17173) fik han den ikke ube
tydelige Sum af 43 Rdr. af Overskuddet fra Borchs Kollegium; og da
han en Uges Tid før han blev Professor den Ilte December 1717 atter
x) Acta Consist. 5 Septb. 1716. — 2) Philipsen: Den holbergske Litteraturs Hist
S. 3. — 8) Acta consistorii.
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henvendte sig til Universitetet, lovede Professorerne ham Støtte, saasnart
de fik de kongelige Renter ind; foreløbig tilstod de ham 20 Rdr. af
„Trinitatis Kirkes fattiges Penge", et Fond der anvendtes — ikke til Fat
tigunderstøttelse, som paastaaet fejlagtig efter Navnet af Folk, der vil
hævde, at Holberg er bleven slet behandlet i Danmark, men til Hjælp
for øjeblikkelig trængende Akademikere lige fra Studenter til „tvende
conversi nobiles fra Venedig" og en forhenværende jødisk Professor fra
Frankfurt, der havde ladet sig døbe.1) Ingen af dem fik dog tilnærmel
sesvis saa store Portioner som Holberg.
Denne subsistensløse Tid var hverken synderlig lang, og ikke heller har
den været værre end, hvad mange andre læsende Folk har oplevet, inden
de kom i fast Stilling. Men for Holberg stod den, da han en halv Snes
Aar senere skrev sine Erindringer, i et meget slemt Lys. Det lille ledige
halvandet Aar er her bleven til „hele to Aar“, i hvilke han „lever uden
Løn og uden Penge i stor Bekymring for, hvorledes jeg skulde bjærge
mig".2) En stadig Hovedpine, der plagede ham de første to Aar efter
Hjemkomsten3) — vel en Følge af Malariaen4) — har ogsaa gjort Til
standen vanskeligere for ham.
Men han opgiver ikke paa Grund af Fattigdommen en Smule af den
Værdighed, som han skyldte sin „adelige“ Herkomst og sine Kvalifika
tioner; ti efter den betydningsfulde Rejse og dens vigtige Oplevelser gæ
rede store Planer i hans Hoved. Det faldt ham intet Øjeblik ind, at han
kunde begynde at undervise endsige som Gram være Korrektør. Trods
de smaa Kaar klædte han sig efter Pariserrejsen smagfuldt. „Han klædte
sig altid renligt og propert — fortæller hans Musikven Scheibe om disse
Aar — og forkastede ikke anstændige Moder. Hvem der mødte ham, vilde
have holdt ham for en Modeherre. Hans Hoved var accommoderet efter
Moden, og Hatten bar han under Armen, skønt Pungen var tom".6) Han
vedligeholdt ogsaa Forbindelsen med sine fornemme Bekendte; „han imdlod ikke at besøge de Stores Forværelser og at erhverve sig Venner i alle
Klasser“.6) Sin højeste Velynder, Kong Frederik IV, tilegnede han sin
„Natur- og Folkeret", som han straks efter Hjemkomsten havde gjort
x) Til fattige Studiosos betales der 4—8 Rdr. (Acta consistorii 23 Febr. 1715,
23 Oct. 1717, 27 Sept. 1721, 28 Marts 1722 o. s. v.). „Nobili Polono Alexandre Ignatio
Mrotschoueski, som sig til Evangelicos haver erklæret" og „Baptizando Judæo Naphthali" hver 4 Rdr. De tvende conversi nobiles 13 Sept. 1721. Den jødiske Professor
6 Decbr. 1721.
2) Levned S. 108. — 8) Sst. S. 176. Holberg siger, at disse to Hovedpineaar var
dem, der gik forud for hans poetiske Raptus, altsaa Aarene 1717—18. — 4) Mehring:
Lehrbuch der inneren Medicin 13 Aufl. 1921 I, S. 130. — 5) Scheibes Overs, til Tysk
af Peder Paars 1764, Side L.
Den unge Ludvig Holberg

15

P. Horrebow levede 1679—1764, var altsaa 5 Aar ældre og døde 10 Aar senere end Hol
berg. Han var Søn af en fattig Fisker fra Løgstør og var 17 Aar gammel, da han kom
i Aalborg Kathedralskole. Ved sin Fingerfærdighed tjente han her ligesom senere
ikke lidt til sit Underhold; han kunde skære Signeter, gøre Ure i Stand og reparere
Maskiner. Da han 1703 var bleven Student, hjalp han Ole Rømer med at gøre hans
astronomiske Apparater i Stand og gøre Observationer; han blev en habil Matema
tiker og Astronom. Han tog da for at kunne gifte sig mod den beskedne Stilling som
Acciseskriver og fik de mange Børn. 1714 henvendte han sig ligesom Holberg til Kon
gen og fik Løfte paa det — efter Tur — først ledige Professorat. Efter Overenskomst
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færdig og forsynet med en ærbødig og taknemmelig Dedikation til Kon
gen. Han lover heri Kongen, som Tak for udvist Naade ved Professor
udnævnelsen, „hvert Aar eller dog hvert andet Aar at lade se nye Specimina (o: Prøver) besynderlig udi Historierne, hvortil de store og herlige
Sejrvindinger, som Gud har givet Eders Kongel. Majestet fremfor sine
Forfædre, kunne give mig saavel som andre en vidtløftig Materie“. Og
hvem skulde han bedre kunne dedicere denne Bog „om Ret og Retfærdig
hed“ til end til Kongen, der foruden „mange store Kongelige Dyder,
besynderlig er begavet med pietate et justitia, Gudsfrygt og Retfærdig
hed“.
Betegnende for Holbergs voksende Selvfølelse, efter at han har faaet
sin Udnævnelse til Professor designatus i Orden og efter Pariserrejsen,
er det, at han i den „Fortale til Læseren“, hvormed han efter sin Hjem
komst indleder „Natur- og Folkeretten“, ugenert og i rene Ord tager Af
stand fra den gamle Universitetsdannelse og forherliger den nye Dannel
ses Fag; noget hvorom der senere skal fortælles udførligere. Han er nu
paa det rene med, at han skal være Professor, og at det helst skal være
snart. Spøgefuldt men ikke helt taktfuldt overfor Kollegerne fortæller
han, at han var „højlig forbitret paa Skæbnegudinderne, fordi de ikke
til Fordel for mig vilde overklippe de Professorers Livstraad, hvis Sejglivethed var mig saare besværlig“.1)
Skæbnegudindernes Hjælp kom hurtigere, end det egentlig var at vente.
Ti kun en Uge efter, at Holberg havde modtaget de 20 Rdr. af „Trinitatis
Kirkes Fattiges Penge“, døde uventet Professoren i Metafysik, Joh. Fr.
Wandall, en Mand paa kun 31 Aar, og den 18de Decbr. blev Holberg
kaldt op i Konsistorium „for at underskrive Statutis et Conditionibus
Academicis, saasom hannem virkeligen Stipendium og platz in Facultate
Philosophica tilfalder efter Professor Johann Friederich Wandall. Hvor
til alle ønskede hannem til Lykke“.2) Det Embede, som Holberg her fik,
var et af de fire nederste Professorater, hvis Indehavere kaldtes Pædagogi.
De havde ringere Løn end de øverste 6 Professorer i det filosofiske Fa
kultet, nemlig kun 200 Rd.s Indtægt af deres Jordegods, de var heller
ikke Medlemmer af Konsistorium, hvormed forskellige Fordele fulgte.
9 Levned S. 108; her meget frit oversat. — 2) Acta consistorii

fik han allerede 1714 det, som Holberg havde første Krav paa. Han nød senere megen
Agtelse i Udlandet og var Medlem af Videnskabernes Selskaber i Paris og Berlin. Da
Peter den Store 1716 besøgte København, søgte han at overtale Horrebow til at tage
til Rusland. Stik af Chevillet (1759) efter Maleri af Joh. Hørner fra 1736.
15*
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Men de fire laveste Professurer betragtedes jo kun som Overgangsstillin
ger til de højere og egentlige; det varede da ogsaa kun 2 Aar, inden Hol
berg rykkede op blandt Professores consistoriales. Og allerede nogle Uger
efter hans Udnævnelse, bekendtgjorde Rektor den 15de Januar 1718, at
den store Huslejegodtgørelse paa 100 Rdr., som Peder Horrebow havde
faaet Lov at optere, indtil Holberg blev virkelig Professor, nu var ledig;
og Holberg opterede den da.1)
Godvilligt opnaaede Holberg dog ikke hverken Huslejegodtgørelsen
eller Anerkendelsen af sin Anciennitet. Horrebow var en sejg og bjærg
som Vestjyde, der havde en stor Familie at forsørge; han fik i alt 20
Børn, hvoraf 13 levede. Han var stadig, jamrende og klagende, ude med
Anmodninger om Ekstraindtægter af alle Arter og Størrelser, lige fra 300
til 2 Rdr.; og nødigst af alt gav han Afkald paa, hvad han en Gang
havde faaet Tag i. Han bad først Konsistorium, der jo var Domstol i
alle Universitetssager, om, til Trods for den indgaaede Kontrakt, at lade
være at fratage ham det, der dog var „in sua potestate“. Og da Konsi
storium følgelig nægtede det, foretog *han det usædvanlige Skridt at hen
vende sig direkte til Kongen med en jamrende og perfid Klage over Kon
sistorium. Konsistorium havde, skrev han, skrækket ham til at under
skrive Kontrakten med Holberg i Reitzers Hjem ved Trusel om, at han
ellers ikke vilde blive Professor; han havde den Gang ikke været paa det
rene med, at han uden Betingelser havde Ret til at blive Professor; „der
for nødes jeg fattige Mand til at andsøge hos Gud (!) og efter Sædvane
at indfly til Deres Kongl. May* om naadigst Udfrielse og Hielp ... at
jeg med fattige Kone og Børen kunde conserveres med Livet“. Da Konsi
storium saaledes selv er Part i Sagen, anmoder han om, at denne maa
unddrages det og paadømmes i Conseillet. Horrebows Klage blev imidler
tid af Conseillet sendt Konsistorium til Betænkning og efter en skarp
Redegørelse af Reitzer henvist til Konsistoriums Domstol. Samtidig an
lagde baade Reitzer og Holberg Sag mod Horrebow, den første fordi han
var bleven beskyldt for at have tvunget og narret Horrebow til at under
skrive Kontrakten; Holberg for at opnaa sin Anciennitet og sin Husleje
godtgørelse. Konsistoriums Dom faldt d. 30te April 1718 og gik helt
Horrebow imod; han maatte i Fremtiden give Afkald paa de 100 Rdr.
og Anciennitet foran Holberg. Angaaende hans „grove Maade at andrage
og forebringe sin Sag imod Prof. Holberg“, da bør den „ikke komme
Prof. Holberg til Forkleinelse eller Præjudice“; men da Holberg „ingen
1) Acta consistorii.
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særdeles Satisfaction1) derfor (o: Penge for Horrebows Fornærmelser)
begiærer“, skal der i den Anledning intet videre foretages imod ham.
Derimod fik Horrebow først Fred med Reitzer, da han frafaldt sine Paa
stande „beteende Fortrydelse og bedende om Forladelse44.2)
Om Holberg havde vundet sin Sag, hvis han kun havde haft „Univer
sitetets Love44 at støtte sig paa, og hvis Horrebow ikke havde skrevet under
paa den famøse Kontrakt, er maaske tvivlsomt. Holberg skriver i sit Levnetsbrev, at ingen i Konsistorium stemte imod den fældede Dom; det er
imidlertid urigtigt. Prof. jur. Henrik Weghorst udtalte som sin Mening,
at Horrebow selv efter at have udstedt Kontrakten, burde beholde den
omstridte Boliggodtgørelse, men at Holberg i Fremtiden skulde have An
ciennitet over ham. Og da en ganske lignende Sag 1748 forhandledes i
Konsistorium, gjordes der fra en af Konsistorialerne gældende, at en
Professors Anciennitet efter Universitetets Love først skulde regnes fra
den Dag, da han „træder virkelig ind paa Universitetet til stipendium44.2)
Der kunde maaske saaledes med en vis Ret siges, at Horrebow var bleven
„narret“ til at underskrive en Kontrakt, som han ikke havde behøvet at
underskrive. Holbergs Beskytter Prof. Reitzer havde i hvert Fald ensidigt
varetaget Holbergs Interesser og ført hans Sag.
Skønt Holberg ædelmodigt havde givet Afkald paa al „Satisfaction“,
blev der dog ved at ligge et Nag i Horrebows Sind fra denne Sag. Det
brød trods venskabelige Perioder8) flere Gange senere ud. Ved den om
talte Sag om Anciennitet fra 1748 var Horrebows Søn, Christian Horre
bow, en af Parterne. Peder Horrebow gravede i den Anledning den
gamle Sag fra 1718 op, og der veksledes skarpe Ord mellem de to gamle
Herrer.
Før der imidlertid fortælles om Holberg som Universitetslærer, skal
der kort gøres Rede for Forholdene paa Universitetet paa hans Tid. Det
er jo ikke i sin Egenskab af Universitetslærer, at Holberg særlig har Be
tydning for os. Men for ham selv har denne Side af Livet betydet meget.
9 Holberg refererer Sagen i sit Levnedsbrev saaledes: „Da Konsistorium havde
drøftet begge Parters Argumenter, tabte min Modpart Sagen uden at nogen stemte
imod; „æstimationem tarnen litis haud præstitit, me ipso deprecante“. Holberg har
strøget Slutningen fra „uden at nogen stemte imod ...“ i senere Udgaver. Det meget
omdebatterede Udtryk „æstimatio litis“ maa her oversættes ved „Satisfaction“ som i
Dommen (velvilligst meddelt af Professor Poul Joh. Jørgensen).
2) Processen mellem Horrebow og Holberg med Akterne som Kontrakten mellem
Horrebow og Holberg 1714, Horrebows Memorial til Kongen, Reitzers Erklæring og
Dommen findes i Konsistoriums Kopibog 1712—26 S. 114—16; S. 232 ff. — 2) Chr.
Bruun: Om L. H.s trende Epistler S. 81. — *) Holberg stod f. Eks. 1730 Fadder til
en Datter af Horrebow. Th. A. Müller i „Holbergaarbog“ 1922, S. 156.
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Det var gennem den, at han havde en stor Del af sit Livsophold. Af Uni
versitetsundervisningen interesserede Forelæsninger og Disputatser ham
ikke; men han arbejdede for en Reform af Undervisningen i mere mo
derne Retning og bidrog dertil bl. a. ved Udgivelsen af Universitetslære
bøger. I Administrationen tog han ivrig Del i Konsistoriemøderne og i
Bestyrelsen af sit eget Løngods og senere som Kvæstor af Universitets
godset som Helhed. Heller ikke for Deltagelse i Stridigheder og Intriger
indenfor Universitetet slap han fri.
Forholdene paa Universitetet var i meget forskellige fra, hvad de er i
vore Dage. Bygningerne var meget mindre. Der var kun o. 17 Professorer
og henved 300 Studenter. Lønningsmaaden, Undervisningsformen og Pro
fessorernes Arbejde*ikke lidt forskelligt fra, hvad nu er Tilfældet. Meget
i Holbergs Universitetsliv vil være uforstaaeligt, naar man ikke ser det
paa Tidens Baggrund.

FORHOLDENE PAA
UNIVERSITETET PAA HOLBERGS TID1)

Universitetsbygningerne indtog paa Holbergs Tid kun en Fjerdedel af
den nuværende Universitetsfirkant paa Frue Plads. De omsluttede kun
den nuværende vestlige Universi tetsgaard. Af dette gamle Universitet
er der intet tilbage undtagen den lille ældgamle Konsistoriebygning ; de
andre Bygninger gik alle til Grunde ved den store Brand 1728. Ud mod
Nørregade strakte sig ligesom nu en lang toetages Bygning med to Fag
ud til Vor Frue Kirkegaard. Det var Kommunitetsbygningen eller, som
den i daglig Tale kaldtes* „Klostret“. I dens Stueetage var Studenternes
Spisestue, hvor de gratis nød deres grove og solide Middags- og Aftens
mad, samtidig med at de deltog i eller hørte paa de tvungne Disputerøvelser om allehaande subtile Materier. Mod Nord (ikke synlig paa Bil
ledet) laa som nu en Professorbolig og den gamle røde Konsistoriebyg
ning. Denne var en Levning af den gamle katolske Bispegaard, en gotisk
Bygning med store hvælvede Kældere under; de brugtes bl. a. til Fængsel
for opsætsige Studenter og for Universitetets Bønder. I Konsistoriebygningen holdt Professorernes Forsamling, Konsistorium, sine Møder. Her
samledes ogsaa fire Gange om Aaret (quattuor tempora) den saakald te
„Tamperret“, i hvilken alle Ægteskabs- og Sædelighedssager for Sjællands
Stift behandledes. Tamperretten bestod af alle Universitetsprofessorerne
under Forsæde af Sjællands Stiftamtmand. Mod Øst, der hvor nu Universi
tetets Forhal og Festsal ligger, af grænsedes Gaarden af det saakaldte „TVye
Kollegium“. Det var i Modsætning til de øvrige gamle og tildels forfaldne
Bygninger et anseligt toetages Stuehus, bygget i nederlandsk Renæssancestil
med Trappetaarn. Baade af inden- og udenlandske Forfattere betegnes den
9 Grundlæggende for denne Periode er H. Matzen: Kjøbenhavns Universitets
Retshistorie I—II 1879. — W. Norvin: Københavns Universitet i Reformationens og
Orthodoxiens Tidsalder I—II 1940 (Bd. II Aktstykker). — R. Nyerup: Historisk
statistisk Skildring af Tilstandene i Danmark og Norge i ældre og nyere Tid I—IV
1803—06.
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som en prægtig Bygning. I den øverste Etage var der et stort Auditorium,
hvor der foruden Forelæsninger afholdtes akademiske Handlinger; dets
Vægge var beklædt med Panel, og Loftet var lagt i Tavl. Det havde to
Katedre og Bænke, og i hver Ende af Salen var der en lukket Stol, hvor
Kongen og Kansleren sad, naar de overværede akademiske Handlinger.
I nederste Etage var der et
andet mindre anseligt Audi
torium. Endelig afsluttedes
Universitetsfirkanten ud mod
Frue Kirkegaard af Anatomiteatret, en toetages grundmuret
Bygning i Renæssancestil, op
ført 1545. I nederste Etage laa
Anatomisalen med fire Rækker
Bænke, amfiteatralsk anbragt
om et Bord, hvor Dissektio
nerne forevistes. Paa Bagvæg
gen stod to Skeletter paa hver
Grundplan af Universitetet i 17de Aarhunsin Side af et Kundskabens
drede og dets Projektion paa den nuværende
Træ.
Gennem Porten kom man
Universitetsfirkant, som er lysere skraveret.
ud
paa
Frue Kirkegaard, der
I. Det ældste Kollegium. IL Den ældste Kom
munitetsbygning. III. Collegium novum med
var omgivet af et Træstakit.
de to Auditorier. IV. Domus anatomica. V a
Midt paa den laa den præg
og b. Consistorii Hus med Forstue. VI. Pro
tige gotiske Frue Kirke, der
fessorbolig. Efter Henning Matzen: Kjøben
havns Universitets Retshistorie.
brændte 1728. Den øvrige Del
af den nuværende Universitets
firkant med Universitetsbiblioteket og Zoologisk Museum optoges mod
Nord af den botaniske Have; og ud mod Fiolstræde og Frue Kirkegaard
laa en Del gejstlige Residenser med Haver.

Universitetets Undervisning var i Tiden omkring 1717 i meget forskel
lig fra vor Tids. Af Embedseksaminer eksisterede da kun den teologiske.
Holberg betoner i sin „Danmarks og Norges Beskrivelse“ Universitetets
Karakter af en Præsteskole: „paa dette Academie, skriver han, findes
fast ingen uden Theologi, saa at de andres Tall strækker sig næppe til et
Duzaine. Heraf kommer det, at naar en Professor Juris, Medicinæ eller
Philosophiæ vil læse publice, holder han det for en Lykke* at han kan
have tre eller fire Tilhørere, da derimod Theologorum deres Lectier og

Gaarden i Københavns Universitet i 17de Aarh. og i det væsentlige som den saa ud
før Branden 1728. Rekonstruktion af R. Mejborg. Bygningen midt i Billedet er Domus
anatomica. Til venstre for dette er Collegium novum med Trappetaam og to Audi
torier. Til højre det ældste Kollegium og den ældste Kommunitetsbygning af Bin
dingsværk og med Trappetaarn. Paa Holbergs Tid var disse to Bygninger slaaet
sammen til en ny Kommunitetsbygning. I Baggrunden Frue Kirke. Efter Henning
Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie.
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Collegier vrimle af S tu dentere“ ; „om saadant reiser sig af Studenternes
Gudfrygtighed, at de haver en naturlig Begierlighed til det theologiske
Studium, eller de finde deres Regning derved, dette vil jeg lade at efter
forske“.1) Sagen var jo den simple, at Præstegerningen, hvorefter de
fleste Studerende stilede, var det eneste Embede, hvortil der fordredes et
Universitetsstudium og en Embedseksamen. Først 1736 indførtes der en
juridisk Embedseksamen, men den gjordes først til en Betingelse for at
opnaa juridiske Embeder, efterhaanden som der kom tilstrækkeligt Mate
riale af Kandidater. Og først 1788 indførtes der en medicinsk Embeds
eksamen. Den eneste Universitetsprøve, der før den Tid har været af
holdt for det medicinske Fakultet, var en Slags Forprøve for Erhvervelse
af den medicinske Doktorgrad; men den afholdtes lige til 1769 privat
— efter Kratzensteins Beretning — hjemme hos Dekanen i det medicinske
Fakultet i Overværelse af to à tre Professorer „ved Vin og Konfekt“, og
har næppe været streng. Ellers har der næppe behøvedes Prøve eller kon
gelig Bevilling for at udøve Lægevirksomhed. Den teologiske Eksamen
var kun mundtlig og først fra 1707 var den offentlig.
Professorerne ved det filosofiske Fakultet, hvortil Holberg hørte, havde
nærmest at eksamineie til Studentereksamen, og at holde Forelæsninger
og eksaminere til den filosofiske Eksamen. Studentereksamen afholdtes
dengang ikke som nu ved Skolerne, men ved Universitetet; Studenterne
prøvedes til den i latinsk Stil og eksamineredes mundtlig paa Latin i en
Mængde Fag, hvori Fordringerne dog kun var smaa?) Hensigten med
„Philosophicum66, der var indført 1675 af Griffenfeld, var at give Stu
denterne en fyldigere almen Dannelse end den, der ydedes i Skolerne,
inden de begyndte deres Fagstudium, og den indbefattede dengang et
langt større Antal Fag end nu; omtrent de samme som til Studenter
eksamen men i noget større Omfang; Latin var saaledes til Filosofikum
en Slags Prøve i Æstetik, man skulde kende Navnene paa de vigtigste
Forfattere og deres Værker, Ejendommelighederne ved deres Sprog; i
Græsk opgaves ikke blot som ved Studentereksamen Det Ny Testamente
men lettere Forfattere som Hesiodos eller Xenofon; i Aritmetik skulde
man kende de fire Regnearter, Kvadrat- og Kubikrod, Reguladetri og
anden praktisk Regning efter Froms Lærebog, altsaa nærmest hvad vi
9 Danm. og Norges Beskr. S. Skr. V, 297.
9 Fagene var efter Skemaet i Eksamensprotokollen: Catechesis, Loci communes,
Hebraisk (de 4 første Kapitler af Genesis eller 1ste Samuelsbog), Græsk (Det Ny Te
stamente), Latin, Logik, Metafysik, Etik, Historie, Geografi, Geometri, Arithmetik,
Astronomi. Særlig med Matematik kneb det, og Eksamensprotokollerne viser indtil
1750 en stor Række Nuller.
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vilde kalde et Mellemskolepensum; i de øvrige Fag læstes atter Skole*
bøgerne med nogle Tilføjelser.
Undervisningen paa Universitetet foregik under noget andre Former
end nu. Man har imidlertid ved Vurderingen af den i for høj Grad hæftet
sig ved Forskellen i Form. Maalet var følgelig da det samme som nu:
dels Meddelelse af Kundskaber og dels Indøvelse i selvstændig Tænkning
og Anvendelse af videnskabelig Metode. De fornødne Kundskaber med
deltes gennem Forelæsninger. Disse holdtes imidlertid ikke som nu frit,
saaledes at Studenterne skriver ned, hvad de kan faa med af Hovedpunk
ter og Enkeltheder. Paa Holbergs Tid dikteredes de, saaledes at Studen
terne fik nøjagtig saa meget» som de skulde kunne til Eksamen. Om Ons
dagen holdtes der ikke Forelæsninger; Professorerne skulde da repetere
det, der i den sidste Uge var givet i Forelæsningerne, altsaa en Slags
Manuduktion. — Forelæsningerne holdtes kun paa fire af Ugens Dage:
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag; Onsdag og Lørdag var frie til
Repetition, Disputereøvelser og Konsistoriemøder. Forelæsningerne var
offentlige og gratis; de holdtes følgelig ligesom Eksaminationerne paa
Latin. Men foruden de fire gratis Forelæsninger kunde Professorerne i
deres Hjem holde private Forelæsninger mod Betaling. Tiden for Fore
læsningerne var 6—10 Formiddag og 12—17 Eftermiddag. Da Tallet paa
Auditorier var saa ringe — der var egentlig kun de to i Collegium No
vum — maatte Professorerne vælge deres Forelæsningstider efter Ancien
nitet. En Ulempe var det, at Auditorierne ikke var indrettet paa at op
varmes; de kunde derfor vanskelig benyttes om Vinteren. Professorerne
læste da i deres Hjem, staaende ved en Pult, en Ordning, der varede ved
lige til 1807.
Men ved Siden af Kundskabstilegnelsen gennem Forelæsningerne øve
des Studenterne ogsaa i selvstændigt Arbejde med de videnskabelige Pro
blemer, i at anvende videnskabelig Metode. Dette skete gennem Dispu
tatser; gennem Tankeudveksling skulde de lære at finde Grunde, der
kunde tale for og imod et eller andet Problem. Disputerøvelserne reg
nedes for et meget vigtigt Led i Undervisningen. De vigtigste af dem fandt
Sted paa Universitetet under Vejledning af Professorerne. De Spørgsmaal, der skulde drøftes, skulde først forelægges og billiges af Dekanen.
Ved selve Disputatsen fungerede en Professor som „Præses“; ved sin Side
havde han som „Respondent“ en ældre Student, der skulde prøve at for
svare de opstillede Problemer; til at være Opponenter valgtes der af De
kanen andre ældre Studenter, særlig blandt Kommunitetets Alumner. Pro
fessoren greb kun ind, naar Diskussionen var ved at gaa i Staa eller for-
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vildede sig bort fra Emnet. Lignende Disputatser holdtes ved Spisningen
paa „Klostret", naar 3die Ret var baaret ind; her var dog ikke en Pro
fessor men kun en Baccalaureus Leder, en Professor skulde dog være til
Stede som „Moderator". Emnerne blev i Forvejen bekendtgjort ved Op
slag, de omhandlede skiftevis Logik, Fysik, Matematik og Teologi.
Til Eksempel for Studenterne paa, hvorledes en Disputats ret skulde
føres, bestemte Fundatsen af 1691, at Professorerne mindst een Gang om
Aaret skulde disputere offentlig med andre Professorer som Opponenter.
Men det var — trods mange Paabud og Advarsler fra Regeringens Side —
vanskeligt at faa dem til at opfylde denne Forpligtelse. Holberg fik som
mange andre af Professorerne slige Paamindelser; Professorerne nøjedes
alt for ofte med i Lektionskatalogerne at annoncere, at de vilde disputere.
Disse Disputatser har i Samtiden og ikke mindst i senere Tider været
Genstand for megen Spot og Haan, som fuldstændig ørkesløst Ordkløveri;
ikke mindst fra Holbergs Side. Emnerne var ogsaa ofte ligegyldige og
subtile, hentede fra en svunden Tids videnskabelige Synsmaader; og de
avlede ofte hos de ungdommelige Disputatorer et Erasmus Montanusagtigt
Rethaveri. Men det siger sig selv, at naar Emnerne for dem var væsent
lige Ting — saaledes som det bl. a. indskærpes i Christian Ill’s smukke
Universitetsfundats fra 1539 og saaledes som det følgelig ogsaa ofte
efterfulgtes i Praksis — og naar Disputatserne lededes af en forstandig
Mand, kunde de være en særdeles nyttig Øvelse i at anvende den dialek
tiske Metode, den der ogsaa nu ligger bag al videnskabelig Undersøgelse.
Men ogsaa uanset Emnerne kunde disse Øvelser have deres Betydning;
Ungdommen har vel til alle Tider drevet og elsket Diskussion, hvert
Slægtled om sine Problemer; og selv om disse ofte har været utopiske
og Argumentationen ofte li^t luftig, har slige Disputatser været en ikke
foragtelig Forskole i Behandlingen af de praktiske Problemer, som Livet
senere bød paa.1) Holberg angriber og karikerer de ivrige Diskussioner
om ligegyldige Emner; men ikke blot Træningen og Metoden men ogsaa
Diskussionslysten laa ham fra Ungdommen af i Blodet overfor Emner,
der forekom ham (men ikke altid os) af Betydning, ikke mindst teo
logiske.
1) Jens Kraft siger med Rette — efter at have fremført de Indvendinger, som kan
gøres mod Nytten af Disputatser : „Ikke desto mindre er Disputatzer dog nyttige : Unge
Folk vænnes ved dem at tale offentlig uden Forvirrelse, de komme uformerkt til det,
man kalder Presence d’Esprit; de vænnes at bruge alle Sielens Kræfter paa een Gang
... ydermere blive de opmuntrede til selv at giøre sig fornuftige Tanker, at see Tin
gene an paa den svage Side og at prøve, hvad Kræfter de har til selv at tænke noget“
(Logik Kbhn. 1751 S. 337).
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Evnen til at forsvare videnskabelige Paastande gennem en Disputats
var ogsaa Betingelsen for at opnaa akademiske Grader og højere aka
demiske Stillinger. Betingelsen for at maatte disputere var at have bestaaet Filosofikum hæderligt, hvad næppe kunde siges at have været Til
fældet for Holbergs Vedkommende. Den laveste videnskabelige Grad var
Baccalaureatet. Den erhvervedes efter en offentlig Disputats» hvor Emnet
var Sætninger, som Dekanen opgav; ved Disputatsen præsiderede Deka
nen, og ældre Baccalaurer var Opponenter. Den højeste Akademiske Grad
var Doktorgraden, eller som den hed i det filosofiske Fakultet, Magister
graden. Til Opnaaelse af den krævedes, at vedkommende havde et anset
videnskabeligt Navn; dernæst en Eksamination i Fakultetets Nærværelse
og endelig Disputats over givne Emner. Derimod blev Indlevering af Af
handling først Skik i Tiden omkring 1775. Kreationen af Baccalaurer og
Doktorer foregik nogle Dage efter Disputatsen. Den fandt Sted under stor
Højtidelighed og med Udfoldelse af et gammelt pompøst Ceremoniel.
Man begav sig i Procession til „Det store Auditorium“ i Collegium No
vum. I Spidsen gik Rektor iført Fløjlskaabe med Pedellerne foran, bæ
rende Sølvsceptre. I Auditoriet opførtes der Musiknumre og disputeredes,
hvorpaa Kandidaterne aflagde Ed paa Sceptret — en Scene, der var Gen
stand for Holbergs Munterhed (S. 346).
Det var 1691 paalagt Dekanen for det filosofiske Fakultet at opfordre
akademiske Borgere til flittigt at tage Baccalaurgraden, særlig skulde Hø
rerne ved de større og Rektorerne ved de mindre Latinskoler opfordres
dertil — om Rektorerne ved de større Latinskoler forudsattes det, at de
var Magistre. For Professorerne ved det filosofiske Fakultet forudsættes
det ligeledes i Fundatsen, at de er Magistre. Hvis de ikke er det ved An
sættelsen, opfordres de ofte i Kaldsbrevene1) til at erhverve Graden efter
Ansættelsen, men det lykkedes langt fra altid trods Paamindelser at faa
dem til det. Det var saaledes Tilfældet med Holberg, ogsaa forøvrigt med
velmeriterede Lærde som hans gamle Lærer Lintrup og Gram. Holbergs
satiriske Stilling til de to Grader, saaledes som han lod den komme til
Orde i et Universitetsprogram 17202) og i Skildringen af Disputatsen
paa Universitetet i „Peder Paars“, staar vel for en Del i Forbindelse med,
at han ikke selv havde erhvervet nogen af Graderne.
Men foruden Forelæsningerne og Disputatserne havde Professorerne
ikke faa Hverv, som Nutiden ikke kender til.
De skulde ligesom Tutors ved de engelske Universiteter føre Tilsyn
*) Dette ophører efter 1720. — 2) Til Baccalaurgraden; det blev paa Grund af sit
Indhold undertrykt. Aftrykt første Gang i Wille Høybergs Holbergiana S. 75.
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med Studenternes Flid og moralske Habitus. Hver Student skulde ved
Ankomsten til Universitetet vælge en af Professorerne til sin „Privatpræceptor“ (kun de teologiske Professorer var fri) og fire Gange om
Aaret møde hos ham med sine „Lektiebøger“, gøre Rede for, hvor han
boede, og hvor han gik til Alters. Denne Ordning bestod lige til 1839.1)
Undertiden paalagdes det af Regeringen Professorerne at skrive nye
Lærebøger til Latinskolerne. Rimeligvis er den latinske Lærebog i Hi
storie, som Holberg, kort efter at han var bleven Professor i Historie,
skrev for Skolerne og for Studenterne til Filosofikum (1733), fremkom
met paa Befaling.2) 1737 blev Gram beordret til at skrive en Lærebog i
Geografi og Historie, Hojer til at skrive en i Moralfilosofi, Reuss en i
naturlig Teologi; men de gjorde saa lidt derved, at det ved et Reskript
1753 forespurgtes, hvorvidt de 1737 befalede Skolebøger var avancerede.
Hyppig benyttede (før 1732) Regeringen Konsistorium til at afgive
Responsa om alle mulige Forhold, mest Forbrydelser mod Religionen
som Kætteri, Trolddom, Forskrivelser til Djævelen ligesom Sager angaaende Sædelighedsspørgsmaal, Tilladelighed af Ægteskab og Skils
misse. Et væsenligt Tvivlsspørgsmaal i Ægteskabssagerne var, i hvilket
Omfang Slægtskab mellem Parterne var Hindring for Ægteskab og gjorde
seksual Forbindelse strafbar. Konsistorium kunde ogsaa komme ud for
et retsmedicinsk Spørgsmaal, som hvorvidt en Mand kan have drukket sig
død i Brændevin, skønt Luen ikke har staaet ham ud af Halsen og Læ
berne ikke er blaa (Betænkning 21. Jan. 1634). I Tamperretten maatte
Professorerne som før omtalt afsige Dom i Ægteskabssager.
Endvidere skulde Universitetet øve Censur over alle Tryksager lige fra
Bøger og ned til Aviser, Bryllupssange og Vers. Efter Forordningen af
6. Maj 1667 skulde Dekanen i hvert Fakultet censurere de Bøger, der
hørte under hans Fakultet og med sin Underskrift, sit „Imprimatur“
(maa trykkes) foran i Bogen, svare til sin Afgørelse. Ligeledes skulde Pro
fessorerne føre Tilsyn med, at danske Bøger ikke — saaledes som Tilx) Der var paa Holbergs Tid nogen Uenighed om Principperne for Studenternes
Valg af Privatpræceptorer. Studenterne ønskede at have frit Valg. Professorerne vilde
— maaske af Hensyn til Honoraret eller Ulejligheden — at Studenterne skulde for
deles ligeligt imellem dem; en Strid, der 1732 afgjordes til Studenternes Fordel.
Francis Bull har (Fra Holberg til Nordahl Brun S. 52 ff.) ment af Tallet paa de
norske Studenter, der i 1730 vælger Holberg til Privatpræceptor, at kunne slutte sig
til en national Forkærlighed hos de norske Studenter (Hans Gram har i det hele 149
Nordmænd mod Holbergs ca. 100). C. Behrend har i Holberg-Aarbog 1922 S. 158 ff.
vist, at denne Forklaringsgrund næppe er den rimeligste.
2) Holberg skriver i Fortalen: „da det er mig overdraget at skrive en Historie med
størst mulig Korthed.“ Chr. Bruun: Holberg som Lærer i Historie, 1872 S. 36.
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fældet var med Holbergs „Niels Klim“ og Hojers Disputats „Om Ægte
skab mellem Nærbeslægtede“ — tryktes i Udlandet og indførtes derfra
for at undgaa Censur. Skønt der for Gennemlæsningen betaltes en Mark
pr. Ark, var Professorerne ikke glade ved Hvervet og søgte paa alle Maader at skyde det fra sig, bl. a. gjorde de for Avisernes Vedkommende
gældende, at man i Kan
celliet havde bedre Mulig
heder for at kontrollere
Avisernes politiske Ny
heder. Ogsaa Professorer
nes egne Værker lige ned
til Disputatserne skulde
censureres, men man tog
det ofte let hermed. Af
Holbergs poetiske Skrifter
har saaledes intet været
forelagt Censuren, heller
ikke et saa farligt Skrift
Tamperretten. Domstolen for Ægteskabs- og Sæde
som „Niels Klim“, der til lighedssager for Sjællands Stift. Møderne holdtes
med blev ulovlig trykt i hvert Fjerdingaar i Konsistoriebygningen. Domsto
Udlandet og indført, alt len bestod efter 1681 af Sjællands Stiftamtmand og
Konsistoriums Medlemmer. Foran Kakkelovnen
uden Forfatternavn. Hel præsiderer Stiftamtmanden. Øverst ved Siden af
ler ikke hans Prosaskrif ham Konsistoriums gejstlige Medlemmer i Præste
ter er — med Undtagelse kjole. Langs Væggene Bænke. Billedet findes i C. P.
Rothes Reskripter. Efter Oluf Nielsen: Kjøbenhavn
af de tre første historiske
paa Holbergs Tid.
Værker (1711—16) —
censureret før 1737. Ogsaa Holberg har følgelig maattet deltage i Ar
bejdet med Censuren, og flere Værker er forsynet med hans „Imprimatur“,
saaledes Erik Pontopj)idans store Indskriftsamling „Marmora Danica44
(1739-^11).
Endelig paahviler det Professorerne at holde Taler og skrive Festskrif
ter ved højtidelige Lejligheder som Baccalaur- og Doctorpromotioner, Re
formationsfesten og akademiske Sørgefester for Konger, Patroner og Kol
leger. Disse Festskrifter skulde affattes i en gammeldags pompøs og re
torisk Form, den saakaldte Lapidarstil. Holberg kan ikke styre sin Mun
terhed over disse Værker, hvis Stil og Størrelse kun lidet svarede til
deres Emne. „En Invitation til en Grad, til en Tale at høre eller til an
den Academisk Forsamling, som kunde skee udi faa Linier, udføres udi
heele store Ark;44 i dem gøres en skikkelig Magister til „en Søn af en
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gammel hedensk Afgud Apollo og siges tilligemed 9 andre hans Cammerader at have klavret op paa et høyt Bierg for der at have Omgiængelse med 9 Jomfruer“.1) Professorerne var ikke meget villige til at paa
tage sig Arbejdet med Talerne og Programmerne; de kom ligesom ved
Censorhvervet med allehaande Undskyldninger eller arrangerede sig for
Betaling med Kolleger. 1716 bestemte Universitetskansleren, at Hvervet
skulde gaa paa Omgang mellem Professorerne. Holberg kom flere Gange
efter sin Tur til at holde Fest
taler og affatte Programmer.
Kort efter hans Hjemkomst fra
den store Rejse fik han fra
Konsistorium
Besked om at
Holbergs Trykketilladelse paa Bagsiden af
Hofpræst og Professor Erik Pontoppidans
holde Talen ved Reformations
„Marmora Danica (o: Danske Monumental
festen 1716. 1720 paatog han
indskrifter 1739—41).“ „Imprimantur“ o : De
sig selv at skrive Programmet
(to Bind) maa trykkes.
til Baccalaurkreationen, men
kunde ikke dy sig og gjorde det paa en saadan Maade, at Programmet
som skandaløst stille blev undertrykt af Konsistorium. I 1730erne, da
Holberg var kommen over sin „poetiske Raptus“ og havde forsonet sig
med Universitetet, foreligger der en Række betydelige Universitetstaler
fra hans Haand: 1730 den smukke Sørgetale ved hans Beskytter Frede
rik IV’s Død; ved Baccalaureuspromotionen, hvor han havde prostitueret
sig 1720, holdt han 1731 en Tale om de forskellige Hypoteser om den
ældste danske Historie,2) og 1736, da han nedlagde Rektoratet, en værdig
Redegørelse for hans Anskuelser om Universitetsundervisningen. Ogsaa
Programmer i „Lapidarstil“ og i Pragtudstyr foreligger der fra Holbergs
Haand; fra hans Rektoratsaar 1735 et som Tryk særdeles smukt Program
i Anledning af den tidligere Professor, Biskop Trellunds Død.
En Forpligtelse, som paahvilede en af de yngre Professorer, var det
at være Notar. Denne skulde protokollere Konsistoriums Forhandlinger
og Retskendelser ligesom Forhandlingerne i Tamperretten. Særlig For
muleringen af Konsistorieforhandlingerne var ikke nogen let Opgave,
fordi Professorere var meget nøjeregnende med Ordlyden af, hvad de
havde sagt i Møderne. Notarens Løn var ikke særlig stor, men der fulgte
betydelige Sportler ined Bestillingen: 1 Rdl. for Udstedelsen af hvert
Testimonium, Gebyrer ved Konsistorialretten og Salærer ved Skifter og

Imprimantur,
L. HOLBERG.

9 Ep. 490. 29.
2) 21 Juni 1735 udstedte Holberg som Rektor et Program til Tildelingen af Ma
gistergraden. — 23 Aug. 1735 et Program over Dr. med. Joh. Stabel. — 12 Sept. 1735
Sørgeskriftet over Trellund.
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Auktioner efter Universitetets Embedsmænd. Alligevel ansaas Bestillingen
ikke for nogen Behagelighed; ofte undskyldte Professorerne sig eller ak
korderede med en yngre Kollega om, at han skulde overtage en Del af For
retningerne. En ivrig og pligtopfyldende Universitetsmand som Hans Gram
overtog selv Hvervet i 1720, det samme gjorde den fattige Peder Horrebow sagtens for Indtægtens Skyld (Jan. 1722—Marts 1723). Derimod
akkorderede Holberg med Assesor Thomas Bartholin om at overtage Konsistorie- og Retsforhandlingerne samt Skifteforretningerne, da han —
midt i sin „poetiske Raptus“ — skulde overtage Posten som Notar efter
Gram 11 Maj 1720; Bartholin fungerede saa for ham, til han afløstes af
Peder Horrebow i Januar 1722, det Aar, da Holberg udgav de „Fire
Skiemtedigte“ og gik i Gang med sine Komedier.
Tallet paa Professorerne var paa Holbergs Tid lille i Sammenligning
med nu. Der var paa Holbergs Tid 17 Professorer, fordelt paa fire Fakul
teter, nu er der o. 200 Lærere. Af Fakulteterne var det teologiske det
fornemste og indbefattede 4 Medlemmer, saa kom det juridiske og det
medicinske med henholdsvis 1 og 2 Professorer, disse 3 Fakulteter var
ogsaa bedre lønnede end det laveste Fakultet, det filosofiske. Det filoso
fiske Fakultet havde 10 Medlemmer; af dem havde kun de 6 Sæde i
Konsistorium, nemlig Professorerne i Fysik, Græsk, Historie, Etik, Logik
og „Veltalenhed“; de fire laveste af de filosofiske Professorer kaldtes
„Pædagogi“ og docerede Hebraisk, høj erp og lavere Matematik og
Metafysik. Professorerne valgtes af Universitetet; men Kongerne gjorde
— som før omtalt — ofte Indgreb i dettes Rettigheder ved at give en
Mand Løfte enten om det første ledige Professorat eller om et Professorat
i et bestemt Fag. Alene i Aaret 1714 gav Frederik IV to Mænd Anvisning
paa de første ledige Professorater, nemlig Ludvig Holberg og Matema
tikeren Peder Horrebow.
Besynderligt efter vor Tids Forestillinger var det, at en Professor
kunde designeres til det første ledige Professorat, ligegyldig om det var
hans Fag eller ikke. Og ikke mindre den Praksis, at naar et Professorat
blev ledigt, havde de øvrige Professorer efter Anciennitet Lov til at „optere“ det. Holberg begyndte med det laveste Professorat nemlig i Meta
fysik, fordi det var det første ledige Professorat, uanset, at han foragtede
Faget og hverken havde eller skaffede sig Kundskaber deri; 1720 blev
Professoratet i „Veltalenhed“ o : latinsk Litteratur ledigt, og Holberg „opterede“ det; og endelig 1730, da Arne Magnussen døde, kunde han „optere“ sine egentlige Fag, Historie og Geografi. Særlig eftertragtede var
Den unge Ludvig Holberg

16
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Embederne i de „højere“ og bedst lønnede Fakulteter; Reitzer siger i
en Indberetning fra 1710, at „facultas philosophica har udi lang Tid
været ligsom et Seminarium for de tre øverste Faculteter“. Man søgte
ofte fra Regeringens Side at komme den Skik til Livs, at Professorerne
gik fra det ene Professorat til det andet, og indskærpede, at Professo
rerne skulde overtage det Embede, hvortil de var skikkede, og hvis de
ikke var skikkede til det første ledige Embede, skulde de stille Vikar.
Men dette blev aldrig overholdt. Denne Overtagelse af et nyt Fag eller
Skiften Fag var imidlertid ikke saa urimelig dengang, som den vilde være
det nu; fordi Fordringerne ved Universitetet var saa smaa, at enhver
let kunde sætte sig ind i et nyt Fag. Det var næppe mere mærkeligt,
end naar en Lærer ved en lærd Skole nu om Dage overtager og opdyrker
et nyt Fag.
I økonomisk Henseende var Professorerne vel stillede. Universitetet
var en stor selvstyrende Institution. Det lønnede selv sine Embedsmænd,
vedligeholdt sine Bygninger og sit Materiel. Og til Bestridelse heraf havde
det store Indtægter, som Kongerne havde skænket det siden Reforma
tionen. Vigtigst var dets Jordegods; ved Matrikuleringen 1662 opgjordes
det til 3461 Tdr. Hartkorn. Men desuden ejede det en Række Præbender,
Tiender, Kirker og Købstadhuse samt Ret til forskellige Afgifter. Af
dette Gods lønnedes Professorerne. De fik imidlertid kun for en meget
ringe Del deres Løn udbetalt i Penge. Betalingen skete som almindelig i
Tiden i Naturalier. Hver af Professorerne fik for Hoveddelen af sin Løn
overdraget et Antal af Universitetets Fæstegaarde, som de selv maatte for
valte; de maatte sørge for at faa dem bortfæstet til Universitetets stavns
bundne Bønder og fra dem inddrive Fæsteafgiften, der stadig beregnedes
efter de gamle Jordebøger. Alle Professorerne fik imidlertid langt fra
samme Løn. De 7 Professorer i de 3 fornemme Fakulter, det teologiske,
det medicinske og det juridiske fik tre Gange saa meget som de lavest løn
nede Professorer i det filosofiske Fakultet; og af det filosofiske Fakultets
10 Lærere fik de 6, der var Medlemmer af Konsistorium, dobbelt saa me
get som de sidste 4, der ikke var Medlemmer af Konsistorium. I en Ind
beretning, som Professor Reitzer 1710 sendte Kongen, angiver han, at
de 3 Lønningsklassers Indtægt af deres Universitetsgods („Procuratorium“) i Penge omtrent vilde svare til 600, 400 og 200 Rdr. Men dette
var ikke Professorernes eneste Indtægter. De, der var Medlemmer af Kon
sistorium, kunde for en vis ringe Sum fæste Universitetets 25 Kirke- og
Kongetiender samt Universitetets 13 Kirker og saa igen fæste dem bort
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til Bønder eller Proprietærer for en højere Sum, Avancen kunde her være
meget betydelig, op til flere Hundrede Procent.1) Desuden nød Professo
rerne godt af Universitetets Skove; de fik derfra udvist Brændsel og Gavn
tømmer til deres egne og deres Bønders Gaarde ligesom Andel i de „Ol
densvin“, som Bønderne betalte Universitetet for Tilladelse til at lade
deres Svin gaa paa Olden i Universitetets Skove. Hvert Foraar blev Svi
nene indbrændt med deres Ejeres Mærker og om Efteraaret indfanget
ved en „Svinejagt“, alt for Kontrollens Skyld i Rektors Nærværelse;
Universitetet fik da hvert ottende Svin, som atter uddeltes til Profes
sorerne efter deres Rang. Endelig havde Universitetet anselige Embeds
boliger til 12 af Professorerne; for dem, der ikke fik Embedsboliger,
sørgedes der ved Huslejegodtgørelser; de laveste af disse var paa 25 Rdr.
aarlig, men der var ogsaa Huslejegodtgørelser paa den da meget store
Sum af 100 Rdr., saaledes som Holberg opnaaede det kort efter, at han
var bleven Professor (Januar 1718).
Endvidere havde Universitetet egen Jurisdiktion i alle civile Sager, der
angik dets Embedsmænd og Bønder, samt Studenterne, ligesom i alle
Disciplinærsager. Det havde ogsaa Ret til at eksekvere de af Herredstin
gene afsagte Domme over dets Bønder i kriminelle Sager. Under Konsistoriebygningen paa Universitetet var der to Fængselskældere, en som
var bestemt til Studenterne og en for Universitetets Bønder.
Da Professorerne var saa ulige lønnede, som ovenfor er omtalt, gik
deres Stræben i Reglen ud paa ved Embedsledighed at avancere fra de
ringere til de højere lønnede Professorater, fra de ekstrakonsistoriale
filosofiske Professurer til de konsistoriale med deres dobbelte Løn for om
mulig at ende i de teologiske, juridiske og medicinske Embeder med den
tredobbelte Løn. Naar saa en Professor rykkede op i et „højere“ Em
bede, rykkede automatisk alle Professorerne under ham ogsaa et Trin op,
og det laveste Embede blev ledigt for en Begynder.
Ved disse Oprykninger efter Dødsfald eller Forflyttelser blev der følge
lig altid Professorboliger, Huslejegodtgørelser, Tiender eller Kirker
ledige. Professorerne blev da paa Rad efter Anciennitet forespurgt, om
de ønskede at overtage („optere“) dem. Undertiden vilde de først ad
spurgte af en eller anden Grund hellere beholde, hvad de havde, og
Forespørgslen gik da videre nedefter i Rangforordningen, indtil en Liebx) I 1720 er f. Eks. Skiensved Kongetiende af Prof. Frølund bortfæstet til en Bonde
i Skiensved, Niels Madsen, for 9 „Pund“ Byg (et „Pund“ Byg er 20 Skpr.), men Frø
lund skal kun svare Universitetet 3V2 Pund. Prof. Trellund har bortfæstet Komerup
Kongetiende til Etatsrad Bentzon for 7 „Pund“ Byg og 10 ß Følgepenge, men skal
kun svare Universitetet 2 Pund o. s. v. Acta Consistorii 29 Juni 1720.
16*
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haver meldte sig.1) Holberg sagde f. Eks. gentagne Gange Nej til Profes
sorresidenser, fordi han hellere vilde beholde sin store Huslejegodtgørelse
og ikke ønskede selv at føre Hus. Beskæftigelsen med disse Lønningsfor
hold, „Optionerne66 af Embedsboligerne, Tiender o. s.v. indtager en ikke
ringe Plads i Konsistoriums Forhandlingsprotokoller.
Helt let har Bestyrelsen af Jordegodset ikke været, hverken for Kon
sistorium eller for de Professorer, der fik det udlagt som Løn. Daarlige
Tider, Kvægsyge og ikke mindst de lange Krige i Slutningen af 17de og
Begyndelsen af 18de Aarhundrede forarmede ofte Bønderne, saa at de
hverken kunde svare deres Landgilde til Professorerne eller holde Besæt
ning og Gaarde vedlige; ikke sjældent skød Bønderne sig ogsaa uden
Grund ind under deres Uformuenhed. Professorerne henvendte sig da om
Hjælp til Konsistorium, den ydedes af Universitetets Fælleskasse eller
paalignedes Kollegerne. I de sidste Aar af 17de Aarhundrede bragte den
ogsaa som Administrator fremragende Ole Rømer gennem et rationelt
Arbejde det ved Krigene ødelagte Bøndergods paa alle Universitetets
Ejendomme i Orden ved at genopbygge eller reparere forfaldne Gaarde,
give Bønderne Heste, Kvæg og Sædekorn, alt til den høje Pris af 2400
Rdr. Men paa Holbergs Tid klager Professorerne atter hyppig.2)
Alt i alt styredes Universitetets Gods mer end almindelig dygtigt og
humant. En stor Fordel for dets Bønder var det, at de efter Sagens Na
tur var fri for Hoveri, da Universitetsgodset var Strøgods uden Hovedgaarde. Da de store Reformer kom i 18de Aarhundredes Slutning, var
Universitetets Bønder heller ikke ivrige efter at blive Selvejere.

En Vanskelighed for Professorerne var Studenternes ofte ringe Kultur
eller ligefrem Raahed. Forholdene havde ganske vist bedret sig siden det
9 Et Eksempel paa en saadan Oprykning over hele Linien findes i Acta consistorii
11 Maj 1720. Professor Lintrup, der har været Medlem af Konsistorium, forlader
Universitetet for at blive Biskop. Gram opterer da Lintrups „Corpus Consistoriale“;
Holberg Grams Corpus Novi Philosophi ; Horrebow Holbergs Corpus Philosophi Primi ;
T. Bartholin Horrebows Corpus Metaphysici. Bartholins hidtidige Corpus Pædagogi
Secundi bliver da ledigt for en ny Mand. Denne er Prof. Bagger, der imidlertid er paa
Rejse ligesom Holberg 1714, da Embedet bliver ledigt.
2) Eksempler paa Klager over Bøndergaardenes daarlige Forfatning i „Acta Con
sistorii“ fra Holbergs første Tid som Professor. 5 Octbr. 1720: Paa Prof. Anchersens
Gods: „en Bonde, navnlig Holdesen, i Flakkebjerg, hvis Bester af Skab og smitsom
Sygdom ere døde, saa at hand ikke er i Stand til mere at dyrke Jorden og holde Gaar
den, uden hand bliver hiulpen med tvende Vognheste og 2 Plougbester“. Konsistorium
bestemmer, „at Bonden fik endelig hielpes og Gaarden conserveres“. — 1 Maj 1723
Knud Nielsen, Pædadogi secundi Bonde, har ved Ildebrand i Septbr. mist ßit Huus
(19 Fag) og al sin Sæd. Kongen lover to Aars Skattefrihed, de filosofiske Professorer
lover hver 6X3 Mark. — 26 Oktbr. 1720 : En Gaard tilhørende Prof. Grams Præbende
Glim kan ikke konserveres, hvis Landgilde skal svares efter gammel Matrikel.
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forrige Aarhundrede; men gode var de ikke. Betegnende for de oftest
fattige Studenters sociale Niveau er det, at de som en kongelig Naade, til
Gengæld for deres Tjeneste under Pesten, 1712 fik Eneret som Ligbærere;
1716 blev de „holdt til at bortbære de fattiges Liig af Hospitalerne und
tagen af Børnehuset og Spindehuset“.1)
Der har følgelig været mange flittige og dygtige Studenter, og man
skal vogte sig for at generalisere ud fra de Studenter, der fik deres Plads
i Retsprotokollerne. Men Beretningerne i Universitetets Protokoller om
Fuldskab, Slagsmaal, Drengestreger og Uhøflighed mod Professorerne
viser dog en grovere Mentalitet end vore Dages.
En Fare laa der alene i, at Studenterne trods gentagne Forbud stadig
gik med Kaarde; selv saa fredelige Folk som Holberg2) og Erik Pontoppidan fulgte her Moden. De besøgte flittig „Fægteboderne“, og Hol
berg fortæller fra sine gamle Aar om et bevæget Møde med en af de
mest søgte Fægtemestre fra hans Ungdom, der da „stod i samme Anseelse
og havde lige saa mange om ikke flere Skolarer“ blandt Studenterne end
en Professor;3) Dueller mellem Studenterne udenfor Nørreport ved
„Fuglestangen“ eller ved „Grønland“ udenfor Østerport4) var ikke
sjældne om end ublodige.
I de Aar, da Holberg blev Professor, klager Politimester Ernst flere
Gange til Konsistorium over Slagsmaal mellem Studenterne paa den ene
Side og Vægterne, Officererne, Soldaterne og de fornemme Herrers La
kajer paa den anden. Saa har Studenterne paa Regensen overfaldet en
Vægter og taget hans Morgenstjerne,5) eller de har i Kannikestræde en
Oktoberaften mellem 9 og 10 Slet forhindret en anden Vægter i at raabe
og stukket ham i Kinden med en Pennekniv.6) Eller Studiosus Schiönning har „i Regentz Kircken midt under Lov Sang slaget Portneren et
Hul i Hovedet“,7) en anden har kastet op under Gudstjenesten. Til Stu
denternes Fornøjelser hørte det at „gaa en grassate Gang“ gennem Ga
derne og slaa Ruder ind; Mag. Stygotius i „Jacob von Thyboe“ har
„endnu den samme Kaarde, den samme Stok, med hvilken jeg har slagen
ind saa mangen ærlig Professors Vindue udi Wittenberg og Rostock“.8)
Særlig mellem Studenterne og Kadetterne var der stadige Fejder; 1717
overfaldt en Flok Kadetter den senere Biskop Erik Pontoppidan i Nørre
gade, huggede ham i Hovedet, rev Hat og Muffe fra ham og tog hans
Kaarde; den 28. Februar 1719 indgav Studenterne paa Regensen en med
x) Acta consistorii 21 Marts 1716. — 2) Levned S. 55. — 8) Ep. 86. — 4) Barsel
stuen IV, 3. Lykkelige Skibbrud III, 10. Vægelsindede V, 1. — 6) Acta consistorii
14 Dec. 1715. — ®) Sst. 21 Okt. 1719. — 7) Sst. 17 Dec. 1718. — 8) Jacob v.
Thyboe V, 8.
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flere Attester bilagt Klage til Universitetets Patron Geheimeraad Ditlev
Vibe over, at Flokke af Kadetter med blottede Kaarder overfaldt dem,
naar de om Aftenen gik hjem fra Kommunitetet, ligefrem belejrede Re
gensen og endog havde ladet sig forlyde med, at „de skulde ikke holde
op, førend de fik nedlagt 10 Studenter";1) en Begivenhed som Holberg
faa Aar efter benyttede i „Jacob von Thyboe“, hvis Hovedperson ganske
som Kadetterne vil med sine Soldater „formaliter beleire Regentsen"
efter at have „massacreret det hele Academie lige til Pedellerne“ ; Thyboe
er derfor tilfreds med, at Jesper Oldfux har forsynet sig med lange Støv
ler; „thi vi kommer idag at gaae i Studenterblod over Knæerne".2)
De ældre Studenters Raahed viste sig ogsaa overfor dens yngre Kam
merater; og selv overfor Professorerne var de undertiden meget udfor
drende. Naar de unge Provinsianere kom ind til København for at tage
Studentereksamen, forlegne og i deres landlige Dragter, generede de
ældre dem paa alle Maader. De forfulgte dem — som Holberg har skil
dret det i „Ellevte Juni“8) — gennem Gaderne med Raabet „Rus —
Rus!" En yndet Fornøjelse for de ældre var det at overfalde de ny
ankomne paa Vejen til Eksamenslokalerne paa Universitetet,4) og, naar
de var sluppet ind, at forstyrre dem under Udarbejdelsen af den latinske
Stil f. Eks. ved at slaa Ruderne til Auditoriet ind med Sten. I Konsisto
riums Retsprotokoller indtager Forhørene i Anledning af disse Optøjer
og Ophavsmændenes Frækhed overfor Professorerne en ret stor Plads. I
Juli 1718, Holbergs første Aar som Professor, stod 3 Studenter anklaget
for at have forstyrret Stilskrivningen og forulempet „Velædle og Velbaame Johannes Bircherod, Consistorial Assessor og Professor Publicus“,
da han vilde vise dem bort fra Indgangen til Auditoriet; de havde raabt
det sædvanlige „Rus“, „og en af dem raabte meget hoit „Peberrod“ til Pro
fessor Bircherod“. De havde slaget Hatten af Professor Bircherods Tjener
med den Bemærkning, at „ham burde ikke at staae med sin Hat paa her
i Kongens Gaard“. Ejendommeligt for Studenternes undertiden ganske
barnlige Psykologi er det, naar en af de anklagede, Peter Haberdorpher,
„udenfor Studiegaarddøren tog tre Steene op af sin Lomme og sagde:
„jeg vilde nock slaae op til Vinduerne, mens jeg tør ikke“.“ Et af Vid
nerne „raadde hannem derfra, hvorpaa kastede stenene fra sig“.5) Ved
Immatrikulationen var de værste af de gamle symbolske Lavsskikke for
svundne paa Holbergs Tid. Det var hørt op, at Universitetspedelleme
O. Nielsen: København paa Holbergs Tid, 1884, S. 322. — 2) Jacob v. Thyboe
V, 6. — 8) II, 1. — 4) Konsistoriums Retsprotokol 22 Juli 1719. — 5) Sst. 30 Juli
1718. Stort Forhør.
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med en virkelig Høvl „afhøvlede“ de nye Studenter deres tidligere Bar
bari, efter at nogle Studenter var kommen til Skade derved; nu fik de kun
af Rektor Salt paa Tungen, Tegn paa Vid, og fik lidt Vin heldt paa
Hovedet som Symbol paa at Hjernen skulde „gødes“ med ædle Safter.1)
„Dog — skriver Holberg saa sent som 1729 — seer man, at der ere
endnu mange Levninger af saadan Misorden tilbage; og ere udi disse
sidste Aar givne saadanne skiønne Prøver derpaa, som jeg blues ved at
forfatte udi Pennen.“ 2)
Ogsaa under Professorernes Eksaminationer kunde der forefalde grove
Optøjer. Den 20de Maj 1719 bestemtes det i Konsistorium, at „Steenfeldt
og de andre oprørske Studenter skal stævnes til næste Consistoriemøde
idag 3 Uger for Oprøret mod Prof. Holberg og Horrebow“ (S. 249).
For at give Holberg Relief, har man ofte fremstillet hans Kolleger ved
Universitetet som en Samling forbenede Fortidslevninger, der ingen For
udsætninger havde for at forstaa de nye Ideer, som han bragte hjem fra
Udlandet. Dette er ikke rigtigt. Der fandtes, da Holberg blev Professor,
ganske vist ingen af hans Kolleger, der kunde maale sig med det forrige
Aarhundredes store Navne. Der var blandt Professorerne ogsaa Mænd,
der var jævne Begavelser og repræsenterede gammeldags Synspunkter i
Videnskaben, og hvis videnskabelige Produktion ikke strakte sig ud over
de fornødne Disputatser; Mænd som Prof. med. G. F. Franckenau (1669—
1732), Prof, theol. Hans Steenbuch (1664—1740) og Prof, theol. Hans
Bartholin (1665—1738). Den sidste havde ført en bidsk Strid med Jac.
Lodberg om, hvorvidt Englene var skabt før Verdens Skabelse eller i
Skabelsens 6 Dage — et Emne, hvorover Holberg gør sig lystig i „Eras
mus Montanus“.3) Men de fleste af Holbergs Samtidige havde foretaget
de samme Rejser som han eller havde rejst endnu videre om. Pro
fessor theologiæ Christen Worm havde studeret i Tyskland, Holland, Ox
ford og Paris; Hans Steenbuch havde været syv Aar udenlands og besøgt
Tyskland, Holland, England, Frankrig og Italien; Prof, theol. Johannes
Trellund havde efter Besøg ved tyske, hollandske og engelske Universi
teter i 3 Aar været Feltpræst ved de danske Lejetropper i Italien og havde
derefter gennemrejst Italien med et langt Ophold i Rom; Arne Magnussen havde været paa aarelange Studie- og Samlerrejser paa Island. Videst
*) Denne Skik afskaffedes ved Christian VI’s Fundats 31 Marts 1732; „i dens Sted
bør der holdes en alvorlig Erindringstale til de unge formanende dem ... at føre et
skikkeligt og dennem anstændigt Levnet“. — 2) Danm. og Norges Beskrivelse 1729
S. Skr. V, 308. — ’) II, 2.
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af alle havde dog Prof. med. Johs. de Buchwald været (1658—1738),
som Barbersvend foretog han lange og grundige kirurgiske Studierejser
til Tyskland, Holland og Paris, bl. a. sammen med Kirurgen J. B.
Winsløw; under Tyrkernes Belejring af Wien 1683 opholdt han sig
i denne By som Kirurg hos den danske Legationssekretær.
Flere af Professorerne var ogsaa efter Tiden ansete Lærde. Orien
talisten Mathias Anchersen (1682—1741) havde som Rektor i Kolding
studeret Hebraisk hos de jødiske Rabbinere der i Byen og som Frugt af
disse Studier udgivet et Tillæg af rabbinske Ord til de almindelige Ord
bøger. Christen Worms Afhandlinger om jødiske Antikviteter forekom
Samtiden saa betydelige, at de efter hans Død blev optrykt i Venezia.
De lidet produktive Professorer Henrik Weghorst (1653—1722) og Chr.
Reitzer foredrog begge nye Synsmaader i Retsvidenskaben. Betydeligst
var dog den tidligere Barberkirurg Johs. de Buchwald; ham lykkedes
det at faa Foden indenfor Universitetet og blive Professor i den fine
Medicin — første Gang det lykkes en Kirurg; i Stedet for blotte medi
cinske Teorier bragte han den praktiske Kirurgi, der hidtil havde været
anset som et Barberhaandværk, ind ved Universitetet; han læste for første
Gang over Fødselsvidenskab og havde betydelig Del i Indførelsen af
Jordemodereksamen. Han var en fremragende Operatør og Lærer. Hans
stærke Selvfølelse stødte flere af Kollegerne, der skumlede over ham,
bl. a. Holberg, der skal have fremstillet ham som den tyske Jochum i
„Peder Paars“. Men en Mand som Ole Rømer nævner ham med Høj
agtelse, og hans Ungdoms Rejsefælle J. B. Winsløw, der som omtalt er
hvervede sig en anset Stilling som Kirurg i Paris, erkender, at han har
lært meget af ham. Af Holbergs Jævnaldrende har Peder Horrebow og
Hans Gram jo erhvervet sig ansete Navne i Videnskaben ogsaa langt
udenfor Danmark.
Forelæsninger og Øvelser bød ikke sjældent værdifuldt og moderne
Stof. For at tage et bestemt Eksempel. I de Fag, Holberg beskæftigede
sig med: Jura og Historie, læste i Aarene 1708—18 Reitzer i Jura stadig
over et moderne Emne som Dansk Ret; Weghorst foruden over Romerret
og kanonisk Ret ogsaa over Hugo Grotius: De jure belli et pacis. I Hi
storie gennemgik Joh. Bircherod de romerske Kejseres Historie indtil
Rudolph af Habsburg, Danmarks Oldtid, Kronologi og et saa moderne
Stof som de evropæiske Staters politiske, økonomiske og militære Stilling.
Kedelige har heller ikke været den forsigtige og kritiske Arne Magnussen*
Gennemgang af Saxes og Svend Aggesens Værker om Danmarks Historie.
— I hvert Fald enkelte af Professorerne har i deres Undervisning og per-
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sonlig staaet deres Studenter nær. Weghorst opfordrer saaledes gentagne
Gange i Lektionskatalogerne sine „Herrer Tilhørere“ (Dominos Audi
tores) til at opsøge ham i hans Hjem for at faa Forklaring paa Punkter
i Juraen, som de ikke forstaar; 1721 endog for at ytre Ønsker om be
stemte Emner for Forelæsningerne.1) Da Søren Lintrup, Professor i la
tinsk Litteratur, 1720 tog sin Afsked fra Universitetet for at blive Biskop
i Viborg, sendte en af hans Tilhørere, Fr. Lütkens, ham et Brev fuldt af
overstrømmende Tak for, hvad han skyldte hans Undervisning, og med
Beklagelse over hans Efterfølger Ludvig Holberg.2) Og Hans Gram var
som en Fader for sine Studenter, ogsaa i høj Grad med økonomisk
Støtte.3) Om Reitzers Betydning for mange af de unge, der kom til at be
tyde noget i dansk Aandsliv, er der før talt.
Endelig var flere af Holbergs Kolleger praktisk dygtige Mænd og men
neskelig værdifulde Personligheder. Det gælder f. Eks. indenfor Univer
sitetets Administration Prof. med. Franckenau og Chr. Worm; Chr. Worm
var tillige en af de virksomste af de københavnske Gejstlige, der be
gyndte et organiseret Arbejde for de københavnsk Proletarbørn, der drev
om uden Tilsyn og uden at lære noget. Paa en Tid, da Autoriteterne
endnu ikke tog sig af Byernes Fattigforsorg, var han en af de gejstlige,
der oprettede Fattigskoler ved St. Nicolai og Vor Frue Kirke (1706 og
1707) 4).
De fleste har været duelige Embedsmænd efter den Tids Fordringer,
enkelte ogsaa derud over. Til at vurderes under en Evighedens Synsvinkel
har kun en af dem slaaet til, og det var ikke i sin Egenskab af Univer
sitetsprofessor.
1) Lektionskatalogerne; de findes dels paa Universitetsbiblioteket, dels paa det Kgl.
Bibliotek, intet af Stederne dog komplet. — 2) Chr. Bruun i Danske Samlinger III,
398—400, 1867—68. Et Brudstykke anføres S. 345. — 8) Lauritz Gram : Vita Johannis
Grammii ed. B. Kornerup S. 21. 28.
4) Til Nicolai Skole indsamledes der i eet Aar 2248 Rdr. hos „nogle ubenævnte
Guds Børn“.

HOLBERG SOM PROFESSOR I METAFYSIK
Det Fag, som Holberg kom til at docere, da han i December 1717 blev
Professor ved Joh. Fr. Wandalls Død, var Metafysik.
Da dette Ord ofte urigtigt forklares som „Læren om det overnaturlige“,
undertiden med en let Tilsætning af holbergsk Ironi, skal det prøves kort
at gøre Rede for, hvad Faget drejer sig om. Helt godt bliver det ikke paa
en forholdsvis kort Plads.
Metafysiken var for de gamle egentlig Hovedvidenskaben. Den var lige
som Kronen paa de forskellige Fagvidenskaber. Den gav det mest almene
og omfattende for disse. Den beskæftigede sig med Spørgsmaal, som lig
ger paa den yderste Grænse af den menneskelige Erkendelses Række
vidde; nogle vil som f. Eks. Kant i hans „Kritik der reinen Vernunft“
sige, at de ligger hinsides den.
Et af Metafysikens Hovedproblemer havde allerede de græske Natur
filosoffer tumlet med, nemlig om der mon ikke bag de uendelige Mæng
der af forskellige og foranderlige Fænomener, som vi er omgivet af i
Naturen, ligger et enkelt uforanderligt „Princip“. De fleste af Naturfilo
sofferne mente Jo; Tingenes brogede Mangfoldighed kunde føres tilbage
til et enkelt materielt Princip, et Grundstof (åpx^)> som vi vilde kalde
det. Andre Tænkere som Platon havde i Modsætning til disse materialisti
ske Filosoffer ment, at Urprincippet for alt maatte være af aandelig Art,
nemlig de evige Ideer til Tingene. Der var ogsaa dem, der som Heraklit
mente, at der slet ikke eksisterede et saadant Urprincip, men at Tingenes
„stadig rullende og foranderlige Strøm“ var det egentlige og eneste „Væ
rende“.
Alle disse Spekulationer samlede Aristoteles, en af alle Tiders største
Videnskabsmænd og Systematikere, og formede dem til et System i sin
Metafysik, ligesom han selv forøgede dem med nye og geniale Bidrag i
Diskussionen. Efter Aristoteles ligger der bag alle de skiftende Ting et
Princip, der er saa altomfattende, at det kun kan betegnes med et Ud
tryk som „Det Værende“, men mindre personligt end Platons Gud. Spe-
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kulationeme over dets Væsen skaber imidlertid en Mængde andre Pro
blemer, som ogsaa er af fundamental Betydning for os, f. Eks. om Be
givenhederne sker efter en blind Natumødvendighed eller om de, som
Aristoteles mener, har en bestemt Hensigt; hvorvidt (o: i hvilke af Ari
stoteles’ Kategorier) vi Mennesker er i Stand til at opfatte „Det Værende“;
om Forholdet mellem det, som Aristoteles med en bestemt teknisk Be
tydning kalder „Form“ og „Stof“.
Aristoteles kom til sine Resultater ad Spekulationens Vej, ikke ad
Erfaringens. Han havde som hele Tiden en ubegrænset Tillid til den
menneskelige Fornufts Rækkevidde, og man havde jo paa hans Tid, lige
som langt senere, kun i ringe Grad Muligheder for eksperimentelle Un
dersøgelser. Men undertiden har han ad sin Vej foregrebet Synspunkter,
der i vor Tid er bleven aktuelle, f. Eks. inden for Biologien.
Aristoteles’ Metafysik blev Grundlaget for den middelalderlige skola
stiske Filosofi. Denne udformede med stor Skarpsindighed de aristoteliske
Lærdomme i kristelig Retning. Den er undertiden noget spidsfindig og
pedantisk, men man maa ikke overse, at den gav en fortrinlig Orientering
i Metafysikens Grundproblemer. I denne aristotelisk-kristelige Metafysik
indførtes en Mængde nye fundamentale Spørgsmaal, som om Forholdet
mellem Sjæl og Legeme, om den frie Vilje, om der kan føres Bevis for
Sjælens Udødelighed og Guds Eksistens. Det var væsentlig i denne aristotelisk-skolastiske Form, at Metafysiken doceredes paa Holbergs Tid, saa
ledes i Caspar Bartholins overalt benyttede Lærebøger, „Metaphysica mi
nor“ fra 1611 og „Metaphysica major“ fra 1629.
I Middelalderens Slutning beherskede Aristoteles al Videnskab. Han
var for Tiden slet og ret „Filosoffen“. Endnu paa Holbergs Tid herskede
Aristotelismens Metoder og Stof ved Universiteterne. Sorbonnen truede
1671 de Lærere, som ikke respekterede den, med Afsættelse. Men særlig i
det 17de Aarh. rettedes der skarpe Angreb paa den dels fra den nye Er
faringsvidenskabs Mænd som Bacon og dels fra nyere Rationalister som
Descartes, Hobbes og Leibnitz. Den stred mod deres Metoder, og man an
lagde nu en rent mekanisk Verdensanskuelse, hvorved Aristoteles’ hen
sigtsbestemte (teleologiske) Syn faldt. Det var ogsaa gaaet med Aristotelismen som med andre Retninger, der bliver kanoniske. Den doceredes
rent formalistisk som et ortodokst System, der ikke skulde diskuteres. De
unge fik ikke nogen Forstaaelse af Stifterens Storhed. I de toneangivende
cartesianske Kredse i Slutningen af det 17de Aarhundrede betragtedes den
almindelig som en Fortidslevning og en Hindring for fri moderne Forsk
ning. Saaledes ser den af Holberg beundrede Bayle paa den i Artiklen
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om Aristoteles i hans Leksikon „Gassendi — skriver han —har talt nok
mod Aristoteles’ Filosofi i Almindelighed til at overbevise enhver Læser,
der ikke er forudindtaget“. Han har gjort det af med hans Logik og
Fysik, og kun Frygten for Universiteterne har frelst hans Metafysik og
Etik. Og dette Syn deltes af Talsmændene for den ny verdslige Verdens
mandsdannelse, Holbetgs Læremestre Pufendorf og Thomasius. Som Hovedarnesteder for den gammeldags aristotelisk-skolastiske Dannelse be
tragtede alle disse Mænd Universiteterne. De holdt sig almindelig borte
fra dem; eller laa, hvis de som Pufendorf og Thomasius opnaaede Pro
fessurer, i bitter Strid med deres mere gammeldags Kolleger. Saaledes
var Stillingen, da Holberg paatog sig at docere Metafysik ved Køben
havns Universitet.
Holberg fortæller i sit Levnedbrev, at „da man ikke kunde faa Profes
soratet i Metafysik prakket paa nogen anden, kom man til mig“.1) Dette
er følgelig helt hen i Vejret. Han havde Kongens Løfte paa Professoratet,
og „man‘* kunde ikke derimod prøve at „prakke det paa andre“. Han
blev jo ogsaa, som Konsistorieprotokollen viser, faa Dage efter sin For
gængers Død kaldt op i Konsistorium for at aflægge Ed paa Universitetets
Love og lykønsket af alle Kollegerne. Derimod kan det være rimeligt, om
man ved Universitetet med nogen Betænkelighed saa just Holberg ud
valgt til at docere Metafysik, rimeligt havde det ogsaa været, om han selv
havde næret nogen Betænkelighed. Ti man gaar næppe Sandheden for
nær, naar man siger, at han i sit nye Fag var saa uvidende, som et
Menneske kan være. Han havde til Filosofikum faaet „mediocriter“
(maadeligt) i Faget og havde sikkert ikke siden givet sig af med det.
Han „forstod — som han paa sin gamle Alder med lidt Ruelse fortæl
ler2) — dengang ved Metafysik et Register over Kunstord og spids
findige Definitioner, som Disputatorerne betjener sig af paa Kathedre for
at lægge Snarer for deres Modstandere“. Naar han alligevel udtaler sin
Foragt over Metafysiken med saa stor Suffisance, skyldes det, at det kun
er en Modemening, han fremsætter uden ordentligt Kendskab til det, han
taler om. I hvert Fald er de Anskuelser han meget senere udvikler om
Aristoteles’ Filosofi, særlig Metafysiken, af en helt fantastisk Uvidenhed
og af en Frimodighed, som kun fuldkomne Dilettanter kan tillade sig.
Selv en Ting, som at man skal kende et Fags Terminologi for at kunne
forstaa dets Indhold, er her ikke gaaet op for ham. I en af sine Epist
ler 3) opkaster han det — efter hans foragtelige Udtalelser ogsaa ret nær
liggende — Spørgsmaal, hvorledes Aristoteles tidligere har kunnet op1) Levned S. 110. — 2) Tredie Levnedsbrev 1737. Levned S. 241. — 8) Ep. 420.
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naa saa stor Berømmelse og Indflydelse, naar han i Virkeligheden var en
saa ringe Forfatter. Hans Forklaring er den saare underlige, at der i den
barbariske „saa kalden Middelalder havde indsneget sig utallige van
skabte Lærdomme udi Kirken“. Gejstligheden maatte da, for at dække
deres Taabelighed overfor Folk, hylle dem i et Slør af „mørk og uforstaaelig Philosophie“; ti „Erfarenhed viser, at en Lærdom ofte bliver
admireret, just efterdi den er mørk og uforstaaelig“. En saadan Samling
mørke Taler fandt man til alt Held i Aristoteles’ Filosofi, „som Aristoteles
selv ikke haver forstauet, og som hans Udtolkere haver giort end meere
utydelige“. Hvad siger man, udbryder Holberg, f. Eks. om „den Defini
tion, han giver over Bevægelse: „Motus est actus entis in potentia, quatenus in potentia“. „Paa saadan Galimathias er Pris bleven sat, og andre
tydelige Definitioner foragtede, just efterdi de ere forstaaelige“ ; og „intet
kand være selsommere og barnagtigere end den Definition, som Aristoteles
giør over Qualitas; thi han siger: „Qualitas est, qua res qualis dicilur“;1)
hvilket er det samme, som een vilde sige, at Kulde og Heede er det
samme som kaalt eller varmt. Jeg vil ikke tale om andre“.
Holberg skulde efter Universitetsforordningen af 1691 foruden Meta
fysik ogsaa have doceret Logik. Efter de kun delvis bevarede Forelæs
ningskataloger er han imidlertid sluppet derfor, og Faget er som før
bleven doceret af Arne Magnussen.2) Det har været til Held for Studen
terne, ti Holbergs Uvidenhed i dette filosofiske Hovedfag var lige saa stor
som i Metafysiken. Med en mærkelig Aabenhjertighed og god Samvittig
hed fortæller han: „Hvis jeg skulde op til Examen Philosophicum, vilde
jeg uden Tvivl dumpe. Jeg kunde ganske vist gøre en Syllogisme, men
kun paa Slump; thi om den var i „Barbara“3) eller „Elisabetha“, vilde
jeg være uvidende om. Jeg har ganske vist hørt, at der findes noget i Ver
den, som hedder Philosophia instrumentalis, hvor Skolastikernes Skyts
gudinder, Logica og Metaphysica, regerer, men med dem har jeg aldrig
x) „Kvalitet (en af de aristoteliske Kategorier) er det, hvorved en Ting siges at
være af en vis Beskaffenhed“ — f. Eks. stor, i Modsætning til andre Kategorier som
Tid („idag“) eller Kvantitet („6 Fod“). Holberg er forarget over, at Sætningen fore
kommer ham at være en Tautologi. Skolastikerne var ganske paa det rene med, at
Definitioner af nævnte Art ikke er egentlige Definitioner, men „Erläuterungen“, som
Kant kalder den Slags Domme.
2) Efter Prof. Reitzers Indberetning til Kongen 1710 og i Lektionskataloget for 1718
docerer Arne Magnussen Logik (H. Matzen: Univ. Retshistorie I, Tillæg S. 54).
’) „Barbara“ var et af de Huskeord, ved Hjælp af hvilke man klarede de fire
Fomuftslutninger i hver af „Figurerne“ i den aristoteliske Logik. „Elisabetha“ var
der ikke noget der hed i denne Sammenhæng ; det er en Vittighed, som er skabt i Hol
bergs Fantasi i Tilknytning til det rigtige „Barbara“. Om disse Kunstord se Jens Krafts
Logik 1751 S. 220 Anm.
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haft nogen Omgængelse. Ti jeg tilstaar rent ud, at jeg selv den Dag idag
ikke ved, hvor mange Prædicamenta og hvor mange Prædicabilia Logiken
kan føre i Marken i Krigstider;1) med hvad Slags Krigslist og Krigs
maskiner Kathedre stormes, og med hvilke Slyngemaskiner en Præses
fældes. Jeg har tit tænkt paa at anvende nogle Dage paa disse Studier,
men Vorherre har aldrig givet mig Stunder dertil.“ I „Jacob von Thyboe“ (III, 4) er det et af Tegnene paa Magister Stygotius’ Pedanteri, at
han forarges over, „at der findes nu omstunder gamle Academici, der
ikke vide, hvor mange prædicamenta eller prædicabilia der er udi Lo
gica“. Der var altsaa ogsaa en Professor philosophiæ, der var uvidende
om det. Mærkeligt, ikke blot for en Professor og en gammel Academicus;
det vilde ogsa£V være mærkeligt for en ung Student, da „de almindelige
Lærebøger i Filosofi begyndte med at indskærpe denne Inddeling“.2)
Det var derfor ikke uden Grund, at de af Professorerne, der Var Til
hængere af den gamle Universitetsdannelse, betragtede deres nye Kollega
i Metafysiken med Mistro. Holberg havde det i høj Grad paa Fornem
melsen; han „skjulte snildt — som han selv mente — sit virkelige Sinde
lag“ og holdt endog som Indledning til sine Forelæsninger en „Tale til
Metafysikens Pris“. Snildheden og Lærdommen i den var dog ikke
større, end at Metafysikens (primæ philosophiæ) Forkæmpere „hørte den
med Vrede og syntes, at jeg snarere havde holdt en Ligtale end en Lov
tale“.3) Vi har ikke denne Tiltrædelsestale bevaret; allerede Litteraten
Wille Høiberg, der ved Holbergs Død foranstaltede en Udgave af hans
Smaapiècer, kunde ikke opdrive nogen Afskrift af den.4)
Det var imidlertid ikke blot Kollegerne, men ogsaa Studenterne, der
var lidet fornøjede med den nye Professor. Nogen dygtig Lærer var Hol
berg ikke, selv i Fag, hvor han var bedre hjemme og mere interesseret
end i Metafysiken. Fra et Tidspunkt, da han havde forladt dette forhadte
Fag og var bleven Professor i latinsk Litteratur, har vi et Brev, der
9 Prædicamenta (latinsk Oversættelse af det græske Kategorier) er Grundbegreber,
o: Hovedarter af Udsagn om Ting; de var de alleralmindeligste Almenbegreber,
hvorunder Tingene kunde henføres og var 10 i alt: „Væren“ (i Substans f. Eks. Men
neske), Beskaffenhed (qualitas f. Eks. hvid), Kvantitet (f. Eks. 6 Fod), Forhold
(relatio f. Eks. dobbelt), Tid (quando f. Eks. idag) o. s. v. „Prædicabilia vil sige afledede Begreber, Begreber om Begrebers indbyrdes Forhold. Man regnede med 5:
Slægt, Art, Forskel etc. Siger jeg: Manden er sort, har jeg gjort Brug af Prædikamentet Kvalitet. Siger jeg: Sort er en Farve, Farve er en Kvalitet, har jeg gjort Brug
af to Prædicabilia, nemlig Art og Slægt.“ (Carl Roos: Holbergs Comoedier 1923 I,
597). — 2) Carl Roos anf. Sted. — 8) Levned S. 52.
4) W. Høiberg: Kjøbenhavnske Samlinger af vore trykte og utrykte Piècer 1755.
Fortalen Bogstav m, 5.
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senere (S. 345) skal meddeles, fra en af hans Studenter, Fr. Lütkens, som
indeholder en meget skarp Kritik af ham som Lærer. Og i Konsistoriets
Forhandlinger fra Sommeren 1719 hører vi om et „Oprør imod Prof.
Holberg og Horrebow, da de eksaminerede“. Hovedmanden „Steenfeldt
og de andre oprørske Studenter“ stævnedes for Konsistoriums Domstol.1)
Vi ved ikke noget nærmere om dette „Oprør“. Da det imidlertid ikke
drejer sig om de sædvanlige Drillerier mod de nye Studenter under Stil
skrivningen men om Spektakler under de to nye Professorers Eksamina
tion, er det ret sandsynligt, at der bag det for Holbergs Vedkommende
ligger Uvilje over mangelfuld Undervisning og Eksamination.
Holbergs Haan mod den aristoteliske Logik og Metafysik fremstilles
almindelig som en fribaaren og moderne Aands Reaktion mod gammel
og støvet Lærdom. Dette Synspunkt lader sig ikke opretholde. Aristoteles’
Værker var ikke blot grundlæggende i hans egen Tid, men har øvet deres
Indflydelse lige ned til vore Dage. Hans Metafysik er ikke blot stadig
Grundlaget for den katolske Kirkes teologiske System, men har ogsaa i
det realistiske 19de Aarhundrede oplevet en Renæssance. Og hans Lære
bog i formel Logik — et Fag, der er grundlagt af ham — blev ligesom
Euclids Geometri Lærebog gennem Aarhundreder, ja er det endnu. Hoved
punktet i den, Læren om Syllogismen (Slutningslæren), ogsaa kaldet
Læren om de syllogistiske Figurer, læres den Dag idag til Filosofikum;
de angiver Hovedformerne for rene formelle Slutninger.
Det var ogsaa langt fra alle Tidens fremragende Mænd, der delte den
almindelige Uvilje mod den aristoteliske Filosofi. Den har f. Eks. en varm
Beundrer i Holbergs yngre Samtidige Jens Kraft, Professor ved Sorø
Akademi, en fremragende Matematiker og Fysiker og Forfatter af en Bog
om primitive Folks Kultur, der er et Aarhundrede forud for sin Tid.
Aristoteles’ Logik, siger han, er langtfra, som mange mener, „en ringe
Ting, som ingen Eftertanke er værd“. Den er i Virkeligheden „et af de
største Mesterstykker, som i en Videnskab nogensinde er bleven viist“.
Naar den „i vores Seculo har fundet saa liden Behag“, er Grunden, at
Tilegnelsen er „noget vanskelig“ og kræver ikke lidet Arbejde.2)
Det var jo naturligvis en ærlig Sag ikke at synes om de aristoteliske
Videnskaber og som saa mange, at regne dem for forældede. Men for,
saa stærkt som Holberg gør det, at tage Afstand fra dem, kunde der med
9 Acta consistorii 20 Maj 1719.
*) Jens Kraft: Logik 1751. S. 204 ff. med Anmærkninger. Her findes Forklaringen
paa de af Holberg saa spottede Slutningsformer i „Barbara“ og „Elisabetha“.
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Rette kræves, at man personlig kunde staa inde for sin Mening. Det
kunde Holberg ikke. Han havde ingen ordentlige Forkundskaber. Og til
at gøre det store og intense Arbejde, som Tilegnelsen af Terminologien
og Tankegangen i den aristoteliske Logik og Metafysik krævede, havde
han hverken Taalmodighed eller Evne. For Tænkning for Tænkningens
egen Skyld havde hat! ingen Interesse. „Han mangler — som Rasmus
Nielsen har udtrykt det — en teoretisk Tænkers logiske Lidenskab“. Den
havde f. Eks. Jens Kraft.

Holbergs Mangel paa Sans for abstrakt Tænkning, paa Dybde og Taal
modighed i sin Forskning er imidlertid kun Vrangsiden af hans Person
lighed. Til den svarer som altid hos Mennesker en Retside, som er det
egentlige hos ham; og de Udtryk, den faar, er saa værdifulde, at man
over den let glemmer denne Suffisance, hvormed han undertiden taler om
Ting, som han ikke forstaar. Denne Retside er hans Kærlighed til Livet
selv i al dets brogede Mangfoldighed og til det, der fremmer Livet. Hol
bergs Karakter er i sin dybeste Grund af denne Verden. Den har, som
Pufendorf fremhæver om sin Naturret, sin Grænse i det Dettesidige, noget
der ikke afkræftes af, at han ofte — eftersom Livet gik — søgte at hæve
sig over det.
Denne Kærlighed til Livet hernede kommer stærkt til Orde i den Ind
ledning til „Natur- og Folkeretten“, som han skrev i disse Aar, lige efter
Hjemkomsten fra den store Rejse. Tankerne og undertiden Ordene er
Pufendorfs, men den er ogsaa et Udtryk for Holbergs egne Anskuelser.
Holberg giver her en Oversigt og en Rangforordning for de forskel
lige Videnskaber. Maalestokken for deres Værd er for ham den Nytte, de
gør i Livet. Han deler dem i dem, der er nyttige, dem der er „ziirlige“, og
dem der hverken er nyttige eller ziirlige. Forrest blandt de nyttige Viden
skaber staar „Den moralske Filosofi“ (o: Naturretten), ti den danner
Menneskets Sind og opbygger og vedligeholder Samfundet; saa følger
Medicinen og Matematiken. Men denne sidste kommer kun med for den
praktiske Nytte, man kan have af den; ti ved den kan mange Ting, „som
til forn ikke kunde bringes til Veie uden med stor Besværlighed, nu med
ringe Møie forrettes“. Og endelig figurerer blandt de gode og nyttige
Videnskaber Historien for „dens mange herlige Exempler, hvorved et
Menneske saa meget opbygges“. Til de blot ziirlige Videnskaber, for
hvilke Holberg ikke har meget tilovers, hører Filologien med dens mange
formelle Distinktioner. Til sidst kommer de Videnskaber, som hverken
er nyttige eller ziirlige men kun „uduelige“, „saasom mange af de gamle
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Philosophiske Dogmata, som udi de Barbariske Tider havde opfyldt alle
Skoler og endnu dyrkes af mange med stoor Iver, hvorvel de meere
forvirre Sindet og hindre det at komme til nogen grundig Lærdom“.1)
Hvilke Videnskaber Holberg her har tænkt paa, behøver ikke at nævnes.
I sin Hast har Holberg blandt Videnskaberne glemt Teologien; han gør
da Forglemmelsen god ved næste Gang han omtaler „Den moralske Filo
sofi“ som den vigtigste blandt Videnskaberne hele to Gange — rigtignok
lidt en passant — at tilføje „nest Theologien“.2)
I sin Universitetsgerning higede Holberg da ogsaa stadig mod Histo
rien og Juraen, de Videnskaber, der kunde gøre de unge dygtige til prak
tisk Virksomhed som Embedsmænd i Statens Tjeneste. Denne Drift giver
han Udtryk for, saa snart han har faaet Foden indenfor Universitetet. I
Lektionskataloget8) averterer han, saa snart han er bleven Professor i
Metafysik, at han „skiftevis med Metafysiken vil fortolke de vigtigste
Rigers og Republikers Forfatning (statum publicum) og særlig det gamle
Roms og Grækenlands. Og det særlig i den Hensigt at lokke den for
nemme Ungdom (juventutem Patriciam) til at høre de offentlige Forelæs
ninger“. Det var Pufendorfs Program for hans Forelæsninger i Lund og
for hans Bog om de evropæiske Staters Historie, som Holberg her tog op.
I Maj 1720 slap Holberg fri for Metafysiken, ligesom den, som han
siger, „efter to Aars Trældom atter fik sin Frihed“. Holberg blev da Pro
fessor i latinsk Litteratur, idet Søren Lintrup forlod dette Embede for at
blive Biskop i Viborg; 4) men først 1730 opnaaede han ved Arne Magnussens Død sit egentlige Fag Historien, der — især i hans Behandling —
afspejlede Livet med alle dets haandgribelige Enkeltheder. Her havde
han, der aldrig fik Sans for abstrakt Tænkning, sin Styrke. Hans Kær
lighed til Livet satte sin skønneste Blomst i hans Digtning. Et af dennes
store Fortrin er jo, at den skyer al abstrakt Almindelighed og er mættet
med konkrete Træk fra det levende Liv. Derfor elsker vi den, men for
en Professor i Metafysik og Logik var det ikke noget Fortrin.
*) Natur- og Folkeretten S. Skr. I, 542. Paa dette Sted, der er skrevet før den
store Rejse, regnes Historien ikke som i Indledn. med til de nyttige Videnskaber. —
2) Sst S. 421. — 8) Holberg figurerer først i Lektionskataloget fra 1719, skønt han
fungerede 1718. I Kataloget for 1718 staar hans Forgænger Wandall endnu opført
som Professor i Metafysik; det var trykt allerede 1717, idet det akadejniske Aar be
gynder i Septbr. — *) Acta consistorii 11 Maj 1720.
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BITTER POLEMIK MOD EN KONKURRENT.
HOLBERG OG ANDREAS HOJER
Holberg siger, at da han ved sin Professorudnævnelse var kommen i
sikker Havn og bleven fri for Bekymring for Udkommet, var det hans
Hensigt at „leve Resten af den Tid, der maatte være ham forundt, i Fred
og Ro“ for at se at „komme til Kræfter efter sin langvarige Sygdom,
sine besværlige Rejser og saa mange Aars Bekymringer“; „men det var
anderledes bestemt i Skæbnens Bog“. Hån styrtede sig nemlig straks ind
i en bitter Strid med en anden yngre Videnskabsmand, Andreas Hojer.
der da var 28 Aar gammel, altsaa fire Aar yngre end Holberg selv. Og
han kastede sig ind i den med en ganske ubehersket Voldsomhed.
For at kunne forstaa og bedømme denne Strid, er det nødvendigt at
fortælle lidt om Andreas Hojer, der ikke sjælden til Forherligelse af
Holberg er bleven fremstillet som en blot og bar Intrigant og Stræber.
Der var sikkert noget af dette hos ham, især i hans yngre Aar, inden han
var kommen frem til de Stillinger, som han efter sin Begavelse mente
at kunne gøre Fyldest i. Men i hans meget sammensatte og ikke helt let
forstaaelige Karakter var der mange flere og meget værdifulde Træk.
Han var en baade i det praktiske og aandelige Liv højt begavet Mand.
Han var født 1690 i Karlum ved Tønder. Men skønt han saaledes ved
sin Fødsel var gottorpsk Undersaat, betegner han sig altid, ogsaa i Privat
breve til Tyskere, som Dansk; og da han senere kom i høje administra
tive Stillinger, bestræbte han sig for at skaffe det danske SpTog sin Ret i
Sønderjylland, noget man under hans Polemik med Holberg gør vel i at
erindre sig.1)
Af Faderen, der hørte til de frisindede Kredse, hvoraf Pietismen rum
mede flere, havde han faaet en udmærket og selvstændig Opdragelse. I et
Brev til Faderen takker han ham, fordi han ikke blot har givet ham en
god Skolelærdom, men ogsaa har lært ham det, der var vigtigere, nemlig
9 Holger Rørdam: Historiske Samlinger og Studier 1891 I, 338 og 347. I disse
Samlinger findes en Mængde højst interessante Breve fra Hojer.
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stadig at være arbejdsom, og især „fordi han i Tide har forvaret ham
mod Autoritetsfordommenes jammerlige Trældom“.1) I religiøs Henseen
de var han ligesom Faderens pietistiske Kredse en Modstander af den
lutherske Ortodoksi, fordi den ansaa Troen paa de rette Dogmer for Teg
net paa sand Kristendom og fordømte andre kirkelige Retninger. Hans
Ideal var en Kristendom saa rummelig, at der indenfor den ogsaa var
Plads til Katoliker og Kalvinister; og Tegnet paa den sande Kristne var
for ham ikke Rettroenhed men et fromt Liv. En Styrke for ham gennem
hele Livet var det, at han nærede en usvigelig Tro paa, at Gud ledede
alle hans Veje. Han fulgte derfor „Kaldet“, ogsaa da han fra ansete og
bekvemme Stillinger i sin Fødeegn 1734 kaldtes til anstrengende og mis
undte Poster i København; og han var overbevist om, at det var det
bedste for ham, da han 1739, kun 49 Aar gammel, pludselig under et
Besøg i Slesvig ved Døden blev revet bort fra Rigdom, et lykkeligt Ægte
skab og mange store Stillinger.2)
Faderen havde i Overensstemmelse med hele sin mod Selvstændighed
rettede Opdragelse sendt ham til det pietistiske men frisindede og moderne
Universitet i Halle. Han havde her med sin Jemflid lagt sig efter for
skellige Videnskaber. Han var af Hensyn til sit skrøbelige Helbred be
gyndt at studere Medicin hos den berømte Læge og Kemiker G. E. Stahl,
der angreb Tidens almindelige Kure med Aareladning og skarpe Læge
midler og i Stedet anbefalede at indskrænke sig til at støtte Naturens egen
lægende Kraft ved Motion, Vand og Nøjsomhed i Spise og Drikke —
ti Naturen er den viseste Læge.3) Men han havde, samtidig med sit medi
cinske Studium, hos Chr. Thomasius, Reitzers Lærer, lagt sig efter de
samme moderne Videnskaber, som Holberg havde lært at kende hos
Reitzer: Historie og Jura.
Ligesom Reitzer og Holberg var han efter sin Uddannelse en Modstan
der af den gamle teologisk-formalistiske Universitetsdannelse. Han for
agtede Disputatserne; han „havde — siger han — hverken haft Penge
eller Lyst til at holde Disputatser paa Universitetet“; han foretrak at
bruge sine Penge til at købe gode Bøger for fremfor til Trykning af
Disputatser. Ligesom mange andre begavede unge Mænd, bl. a. Holberg,
havde han Lyst til at gøre sig bemærket ved at opponere mod gamle
hævdvundne Meninger. Han ansaa overhovedet Opponeren for at være
„en nyttig Beskæftigelse“.4) Og han havde — hvad jo heller ikke var
9 Sst. S. 398. — 2) Brev om Hojers sidste Tid og Død af Rektor A. Hojer i Sles
vig 29 Aug. 1739. Sst. S. 513. — 3) Schultz’ Danmarkshistorie III, 637. — 4) H. Rør
dam anf. St. S. 402.
17*
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Holberg fremmed — Mod paa at irritere Folk ved at fremsætte para
dokse Paastande.
I Samtiden var man enig om at anerkende hans Initiativ, hans fæno
menale Arbejdsevne og praktiske Dygtighed, saaledes som den viste sig,
da han senere kom til at indtage fremragende Stillinger indenfor Admini
strationen og ved Universitetet. Derimod er Dommene om hans Karakter
ikke ubetinget gunstige. Han vandt sig trofaste Venner blandt de for
nemme Mænd, i hvis Tjeneste han traadte. Men han virkede usympatisk
og irriterende paa mange Mænd i Tiden og det af helt forskellig Ind
stilling. Han var utvivlsomt en Mand, der havde meget høje Tanker om
sig selv; han var paagaaende og nævenyttig, blandede sig stadig i andres
Sager; han var altid til Rede med Projekter og Ansøgninger, undertiden
om andres Embeder, hos Tidens Mægtige lige op til Kongen. Han var
ganske ukuelig, tabte aldrig Modet eller Humøret; naar han fik Afslag
eller Afsked, blev han aldrig fornærmet, var altid parat til at begynde
paa en frisk. „En paagaaende Mand, ivrig efter at fiske i rørte Vande
(audax et novarupi rerum cupidissimus)“ var Falsters Indtryk af ham.1)
„En klog og skarpsindig men derhos meget farlig og entreprenant Mand“
kalder Biskop Hersleb ham efter hans Død, samtidig med at han aner
kender „hans Evne til at give enhver Ting sin rette Tour og sætte den i
Skik“.2) Rostgaard maatte efter sit eget Sigende som Oversekretær, i det
danske Kancelli og Geheimearkivar Gang paa Gang ret haardhændet feje
ham til Side, fordi han vilde trænge sig ind i den ene Stilling efter den
anden ogsaa ved at fortrænge andre; til sidst vilde Hojer have Kongen
til at give sig Adgang til Geheimearkivet og et Arbejdsværelse der oppe;
„men jeg formaaede Hans Majestæt til at forskaane mig for hans Sel
skab paa dette Sted“.3) Alt dette kan synes vanskeligt at forene med
Hojers oprigtige Gudsfrygt og Hengivelse i Guds Vilje. Baggrunden for
det er hans Bevidsthed om sin store Dygtighed og Evne til at styre og
den Mangel paa Respekt for al Autoritet, hvori han var opdraget, ogsaa
for den højeste i den danske Hovedstad.
Under et Besøg i København 1713 var han bleven Huslærer for Geheimeraad J. G. Holsteins to Sønner og havde vundet denne mægtige og
Kongehuset nærstaaende Mands Bevaagenhed. Holstein stod ham da og
saa trofast bi i hans Forsøg paa at komme frem og i de Vanskeligheder,
hvori han blev indviklet under sine Forsøg paa at trænge sig frem og ved
at fremsætte paradoksale Meninger om Forhold, hvor sligt ikke taaltes.
*) Brev til N. P. Sibbern, Decbr. 1720 i Hist. Tidsskr. 1858 S. 323 Anm. — 2) Rør
dam anf. St. I, 340. — ’) Chr. Bruun: Fr. Rostgaard I, S. 168—69.
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Som andre unge begavede Mænd kom han hurtig ind i Reitzers Kreds,
rimeligvis snart efter sin Ankomst til København 1713, paavirkedes ved
Samtale med Reizer og benyttede hans Bibliotek; ved Salget af det til
Kongen var han senere Reitzer behjælpelig.1) Holberg og han maa ofte
have truffet hinanden i Reitzers Hjem.
Hojer havde egentlig tænkt at bane sig Vej i København som Medi
ciner. 1717 havde han ved Holsteins Indflydelse faaet Tilladelse til at
konkurrere om et medicinsk Professorat ved Universitetet, skønt han kun
var „Studiosus“. Han havde imidlertid ikke Held med sig denne Gang,
da hans Konkurrent var Kongens Livlæge Dr. med. Joh.s de Buchwald,
og heller ikke ved et senere Forsøg (1720) lykkedes det ham at komme
ind ved Universitetet som Mediciner. Han prøvede, efter at være kommen
tilbage til København fra et Ophold ved Universitetet i Helmstadt (1717—
18) med de to unge Holsteiner, at skabe sig en Stilling som praktiserende
Læge, men opgav det, fordi han ikke kunde taale at være Vidne til saa
megen Elendighed uden at kunne hjælpe.2) Ivrig, initiativrig og begavet
med en uhyre Arbejdsevne, som han var, holdt han sig imidlertid andre
Muligheder aabne. I Reitzers Hjem havde han faaet fornyet Interesse for
Historie og Jura, de to Fag han i Halle havde dyrket under Thomasius.
Ogsaa i dem kunde han øjne Muligheder for en Ansættelse ved Univer
sitetet, i Jura f. Eks. naar Reitzer trak sig tilbage, hvilket skete allerede
1723.
For at henlede Opmærksomheden paa sig, udgav han da 1718 baade et
historisk Arbejde og et juridisk. Det historiske var en paa Tysk skrevet
Danmarkshistorie,3) det juridiske var en paa Latin skrevet Afhandling
om „Ægteskaber mellem Nærbeslægtede“.4) Danmarkshistorien tilegnede
han Kongen, hvem jo ogsaa Holberg havde tilegnet sin „Natur- og Folke
ret“; den juridiske Afhandling tilegnede han Geheimeraad Holstein, der
oprindelig havde studeret Teologi og var stærkt kirkelig interesseret.
x) Holger Rørdam anf. St. II, 371 ff. — 2) „Jeg er ganske malade over Mad. Edin
gers Død, som formedelst en gammel skjult vomica in intestinis tenuibus og dertil sla
gen Gangræna døde i Nat. Saasom hun er den tredie Patient, der er død for mig, og jeg
i Aftes sildig saa hendes Elendighed tilligemed (Dr.) Johan Eichel, som har betjent
Huset længe før mig, kan jeg ikke faa de bedrøvelige Ideer af mit Sind, og er tit
fortrædelig, at jeg haver udvalgt mig en Levnetsmaade, som gjør mig til Elendighedens
Vidne og Bedrøvelighedens Træl“. Brev til Mag. Holger Olivarius 15 Sept. 1720.
Rørdam anf. St. S. 372.
*) Titlen lyder: Kurtzgefaszte Dännemarckische Geschichte ... aus den bewährte
sten Scribenten zu mehrerer Deutlichkeit in Fragen und Antworten verfasset und mit
nothigen Allegationibus versehen Flensburg 1718 (19), 596 Sider. — 4) Titlen lyder:
De nuptiis propinquorum jure divino non prohibitis ... Diagrama Andreæ Hoieri
Cimbri (Lemgo 1718).
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Men ved disse Planer kom Hojers Interesser til at støde sammen med
Holbergs. Holberg betragtede jo sin noget mislige Stilling som Professor
i Metafysik som noget rent foreløbigt og tragtede ligesom Hojer efter et
Professorat i et af de Fag, der var hans egentlige: Historie eller ved Reitzers Afgang: Jura. De to unge Videnskabsmænd kom altsaa til at staa
som Konkurrenter. Dertil kom, at Hojer i sin Danmarkshistorie en pas
sant omtalte Afsnittet om Danmark i Holbergs „Introduction“ paa en
lidt affærdigende Maade og i sin Afhandling om „Ægteskaber mellem
Nærbeslægtede“ forfægtede andre og mere radikale Synspunkter, end dem
Holberg havde gjort i sin „Natur- og Folkeret“. Holberg, der jo ikke blev
betragtet med synderlig Anerkendelse som Lærer i Metafysik, har vel
været særlig følsom for, hvad der kunde se ud som en Kritik af hans
Arbejder i de Fag, som han betragtede som sine egentlige og i hvilke
hans Fremtid laa.
De Linjer, hvori Hojer omtaler Holbergs „Introduction“, er næppe
ment som nedsættende. I Fortalen til sin „Dännemarckische Geschichte“
siger han, at man hidtil i dansk Litteratur har savnet en ikke for vidt
løftig, brugbar og læselig Fremstilling af Danmarks Historie af den
Slags, som han havde Brug for bl. a. til Undervisningen af de unge Hol
steiner, men kommer saa i Tanke om, at han dog vel i denne Sammen
hæng maa nævne Afsnittet om Danmarks Historie i Holbergs Verdens
historie, skønt den jo heller ikke svarer til hans Formaal. Han skriver
da: „Jeg kommer imidlertid i Tanke om, at jeg her maa nævne vor
Hr. Professor Holbergs for nogle Aar siden paa Dansk publicerede
Historiske Introduction; men heller ikke den har passet til mit For
maal, paa Grund af dens Korthed, Udeladelse af de fornødne Henvis
ninger og fordi den foruden for de sidste Tider næsten fuldstændig
følger Pufendorf.“ Holberg opfattede disse Ord som en Beskyldning
for Plagiat og tilmed Plagiat af den svenskvenlige og danskfjendtlige
Pufendorf. At han havde fulgt ham nøje i „Introductionen“ som Hel
hed ligesom i „Natur- og Folkeretten“, var jo sandt. Men for Afsnittet
om Danmark, som Hojer hentyder til, gælder det kun i ringe Grad;
ikke Pufendorf, men Snorre og Huitfeldt er her Holbergs Hovedkilder.
Hojer har her med en Hast, som iøvrigt langt fra var Holberg selv
fremmed,1) udstrakt noget, som passede vel paa „Introductionen“ som
1) I sit Angreb paa Hojers Danmarkshistorie bebrejder Holberg meget skarpt
Hojer, at han har ment, at Admiral Giedde havde været Admiral i Den skaanske Krig.
Dette er urigtigt, men lige saa urigtigt er det, naar Holberg hoverende siger, at dette
var umuligt, da Giedde da var en „skægløs Yngling“; han var i Virkeligheden 36
Aar.
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Helhed, til ogsaa at gælde Afsnittet om Danmark. I Afhandlingen om
„Ægteskaber mellem Nærbeslægtede“ omtaler Hojer slet ikke Holberg men
forfægter, som før omtalt, en anden Anskuelse end Pufendorf og Hol
berg, nemlig den, at Forbudet mod Ægteskab mellem Forældre og Børn
ikke lod sig begrunde ud fra Naturretten, medens Pufendorf og Holberg
kun havde villet indrømme, at det for Forbudet mod Ægteskab mellem
Sødskende var svært at finde Grunde i den menneskelige Fornuft. Hol
berg har vel imidlertid opfattet Hojers divergerende Opfattelse af dette
subtile Spørgsmaal som en indirekte Kritik.
Sikkert er det, at han 1719 mod Hojers to Arbejder udgav et Par Mod
skrifter, som var utrolig hadefulde og farlige for Hojer. Mod Hojers Dan
markshistorie en Afhandling „Dissertatio quinta1) de historicis Danicis“
(Den femte Afhandling om danske Historieskrivere) og mod hans Skrift
om „Ægteskaber mellem Nærbeslægtede“ en Dissertatio juridica de nuptiis
propinquorum in linea recta jure naturali prohibitis“ (Juridisk Afhand
ling om at Ægteskab mellem nærbeslægtede i lige Linje efter Naturretten
er forbudt). De er begge affattet i en Form som de Disputatser, som holdtes
paa Regensen. Holberg har for ret at vise Hojer sin Foragt ikke forsynet
dem med sit eget Forfatternavn; men som Præses og Defendens ved Dispu
tatserne har han anført et Par almindelig bekendte, ilde berygtede Aka
demikere. Som Præses for Afhandlingen om De danske Historieskrivere
er opført en gammel forsumpet, til Brændevin og Tobak hengivet, Stu
diosus perpetuus, Povl Rytter, der var bleven relegeret in perpetuum for
sin Deltagelse i den tistedske Besættelseshistorie; som Defendens en for
talrige Voldsaffærer dømt Student Christian Pedersen. Som Præses figu
rerer paa Afhandlingen „Om de forbudte Ægteskabsgrader“ Holbergs
gamle Kammerat fra Borchs Kollegium Peder Hviid, der for kun fem
Aar siden var bleven dømt fra Kald og Ære for at have skaffet sig Asdal
Kald ved Løfte om at ægte Patronens afdankede Maitresse for saa, da han
havde opnaaet Embedet, at gaa fra sit Løfte. Hvem Holberg har tænkt
paa med den Olaus Petri Norwegus, som han har anbragt i dette besyn
derlige Selskab som Defendens i Afhandlingen om de forbudne Ægte
skabsgrader, er usikkert.2) Holberg anfører selv, at disse Subjekter er
valgt som passende videnskabelige Modstandere for Hojer, og han lader
Povl Rytter motivere dette med, at „det vilde være upassende, om det
1) Naar Holberg har kaldt denne Afhandling for den femte, er det rimeligvis, fordi
han regner sine fire Foredrag paa Borchs Kollegium med. — 2) At Holberg, som Olsvig
mener, skulde have tænkt paa sig selv som Forsvarer af Norges Ære, er dog vist en
lidet rimelig Formodning i Betragtning af det Selskab, hvori „Ole Pedersen Normand“
her befinder sig.
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skulde være nødvendigt at anvende en navnkundig Mand til at rive Ma
sken af Forfatteren“. At Holberg, som norske Forfattere mener, ved Petrus
Norvegus skulde have tænkt paa sig selv, er derfor umuligt. Af de an
vendte levende Modeller blev Povl Rytter forbitret over at være benyttet
paa denne Maade, men lod sig forsone, da Holberg forklarede ham, at
Skriftet mod Hojer „var et hæderligt Forsvarsskrift for Fædrelandet“1)
— et Argument, som er en Henrik værdigt.
I det følgende skal der gøres Rede for Holbergs Polemik mod Hojer.
Hans to Angrebsskrifter har vel i ingen Henseende nogen litterær Be
tydning. Men de oplyser visse Sider i Holbergs Personlighed og et inter
essant Overgangsstadium i hans Forfattervirksomhed.
Hojers „Dännemarckische Geschichte“, som Holberg angriber i sin Af
handling „Om danske Historieskrivere“, er et dygtigt Værk for Ti
den. Skønt det følgelig paa flere Punkter er forældet, kan det endnu
læses med Fornøjelse. Det er udarbejdet og skrevet i Fritimerne mellem
Hojers Lægegerning og Undervisning, men er et Vidnesbyrd om Forfat
terens næsten utrolige Arbejdsevne, Overblik og Klarhed, Egenskaber
der senere var Særkende for hans Arbejde som høj administrativ Embeds
mand paa mange Omraader. Hovedlinjerne i Fremstillingen er trukket
fast op; Stof, der er interessant ipen vilde bryde Linjerne, er henvist til
Noterne. En kildekritisk Metode var dengang jo endnu kun i sin første
Vorden. Men et naturligt kritisk Instinkt lader ofte Hojer vurdere Kil
derne rigtigt. Arne Magnussen og Torfæus var begyndt at rydde op i
Saxos lange Række af fabelagtige danske Konger, der strakte sig helt til
bage til Tiden før Roms Grundlæggelse, saa at de først kom til at begynde
med Skjold ved Kristi Fødsel.2) Hojer saavelsom Holberg har vel faaet
Kendskab hertil gennem Reitzer, der bekostede Udgivelsen af Torfæus’
store Norges Historie. Holberg har ikke turdet antage denne nye historiske
Teori, og motiverer besynderlig nok sin Uvilje ikke med, at den er urig
tig, men med at den „ey hos alle finder Bifald“;3) han har næppe heller
sat sig rigtig ind i den. Hojer følger den derimod og endog med den skep
tiske Bemærkning, at „den synes vel at komme Sandheden nærmest“;4)
derimod maa der, siger han, skænkes de sidste Bøger af Saxos Historie den
største Tiltro paa Grund af Absalons Medarbejderskab.0) Ved de haarde
Domme om Kristian II „maa stadig — skriver han — erindres, at alle
1) Levned S. 112. Om Povl Rytter og Christen Andersen se Boyes Holbergiana III,
173 ff. — f ) I Torfæus’ „Series Dynastarum et regum Daniæ“ 1702. Om denne se Carl
S. Petersens Danske Litteraturhist S. 796 ff. — 8) Introduct. S. Skr. I, 260. —
4) Dännem. Gesch. S. 4. — 5) Sst. S. 40 Anm.
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disse Efterretninger hidrører fra hans Fjender“.1) Hojers Danmarks
historie er Resultatet af stor Læsning og er mættet med Kendsgerninger;
den beretter muntert baade om Statshistorien og om mange Sider af den
indre Historie. Han er paa det rene med, at mange vil se anderledes paa
Tingene end han og at der er meget at rette i hans Bog; men hvis „dette
slette Arbejde“ driver andre til at skrive en bedre Bog, „vil jeg tro, at jeg
ogsaa saaledes har vist mit kære Fædreland nogen Tjeneste og ikke an
vendt min Tid ilde“.
Der findes i Hojers Bog Udtalelser, som — selv om de er rigtige —
kan virke taktløse og for ungdommeligt selvfølende. Saaledes betoner han
stærkt Upaalideligheden og Unøjagtigheden hos de gamle Historieskrivere
som Saxo og Huitfeldt for at fremhæve, hvor stort og besværligt hans
eget Arbejde har været. Eller han siger, for at vise, hvor fornødent et
Arbejde som hans er, at der selv hos dannede Danske hersker en saa
„tyk Uvidenhed“ om Danmarks Historie, at de ikke er paa det rene
med „om f. Eks. Dronning Margaretha har regeret før eller efter Chri
stian II“, og „om det ikke maa regnes som en médisance, at det Glorværdigste Kongelige Hus skal nedstamme fra de Tyske Oldenburgiske Gre
ver“. Han fortæller om Sider af Kongernes Liv og Personlighed, som
Samtiden ikke syntes det stemmende med Ærbødigheden for Kongehuset
at omtale, f. Eks. om Dronning Margrethes „kæreste Mignon Abraham
Broderson“ og Christian IV’s Friller; om Valdemar Atterdag siges det,
at han var „en meget slet Kristen“. Hojer taler ogsaa ret aabent om Be
givenheder i Statshistorien, der laa for nær og var lidt prekære, saaledes
om Enevældens Indførelse og om Christian V’s Tilfangetagelse af den got
torpske Hertug Christian Albrecht og Besættelsen af hans Land.
Holbergs Polemik mod Hojer er meget utiltalende. Hans Forsøg paa
at gendrive Hojer er ofte ret sofistiske; sandfærdige i det de siger, men
usandfærdige ved at fortie noget væsenligt. Det er jo f. Eks. rigtigt, at
man ikke i et populært Oversigtsværk som „Introductionen“ kan forlange
videnskabelige Henvisninger ; men Holberg glemmer, at han ved de mange
ofte efter andre afskrevne lærde Henvisninger selv har villet give sin
Introduction et videnskabeligt Skin. Hojer begaar en Fejl, naar han just
betegner Holbergs Afsnit om Danmark som bygget paa den svenske
Pufendorf, men han har Ret i — og har vel ogsaa ment — at Introduc
tionen ellers som Helhed hviler paa Pufendorf.
Langt værre er det, at Holbergs Skrift for den største Dels Vedkom
mende er et baade perfid og ondsindet Forsøg paa at oparbejde en Stem9 Sst. S. 140 Anm. 1.
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ning mod Hojer som en danskfjendtlig og landsskadelig Mand, der af
Ondskab, Vankundighed og Dumhed prisgiver Danmark og dets Historie.
Naar hans Bog, som saa mange andre Bøger af danske og dansksindede
Forfattere i Tiden er skrevet paa Tysk, det ene af Fællesmonarkiets Sprog,
er det efter Holberg „som om han frygtede, at de Danske ikke kunde
læse deres eget Lands Historie i deres Modersmaal“ ; i Virkeligheden be
tegnede Hojer sig som før nævnt, skønt han ved Fødsel var gottorpsk
Undersaat, altid som Dansk ogsaa i Privatbreve til Tyskere. Han har,
skriver Holberg, „bygget sin Bog paa slette og upaalidelige Historie
skrivere, især holstenske og svenske“ — hvilket langtfra er Tilfældet1) —
„derved har han gjort sig forhadt hos sine Landsmænd, og Hadet er for
tjent“. Han tilsøler, siger Holberg, Nationens store Mænd; „vor store Helt
og Fyrste Valdemar (Atterdag), der har gjort det danske Navn udødeligt,
afmaler han som en ugudelig og blodtørstig Tyran; Dronning Margrethe,
hvis Ihukommelse evig vil være os hellig, sparer han lige saa lidt ...
man skulde tro, at det var Molesworth selv“; Molesworth var en engelsk
Forfatter, der en Snes Aar i Forvejen (1693) havde skrevet en mod Dan
mark meget fjendtlig sindet Bog, som Regeringen havde bestræbt sig for
at gendrive ved Modskrifter. Med tydelig Adresse til Kongen om at gribe
ind mod Hojer fortæller Holberg forarget, at Hojer „har vovet at dedicere
dette urene Værk til vor Konge“; „jeg vil ikke undersøge enhver Ting,
især ikke (Hojers Behandling af saa farlige Emner som) Historien om
den indførte eller rettere sagt den genindførte Enevoldsregering, Ulfeids2) og Griffenfelds Historie, det som er passeret i Holsten i Chri
stian V’s Tid3) ... Dette vil jeg rent forbigaa (!). Derimod ønsker jeg
vort Land, vor Tidsalder og Hans Mayestæt vor Konge, Landets Fader,
til Lykke, der har sat en Ære i at kaste Foragt paa alt dette“. Det vrim
ler med Karakteristiker af Hojer som „denne elendige Historieskriver“;
„denne Skolemesters Forfængelighed og Skrivesyge“, „en Skoledrengs
Skælden“; han synes kun at have „omgaaedes Folk af den laveste Klasse
... i Krohuse og blandt Vognmænd i Flensborg“. Eller Udraab som: „Sig
mig da, Domine Andrea, tror du, at det her drejer sig om Piller og Kly
sterer?“, med Hentydning til Hojers Virksomhed som Læge.
Omtrent samtidig med Holbergs Angreb paa Hojers Danmarkshistorie
blev der nedsat en Kongelig Kommission for at undersøge Bogen og ind9 Kun fra Tiden om 1600, hvor Huitfeldt standser, og hvor der ikke fandtes
danske Fremstillinger, bygger han for en stor Del paa Pufendorfs De rebus gestis
Caroli Gustavi og Friderici Wilhelmi; men altid med megen Kritik i danskvenlig
Retning.
2) Dännemarck Gesch. S. 469 ff. — 8) Sst. 535 ff.
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give en Beretning om den til Conseillet. Den kom til at bestaa af den
Kongelige Bibliotekar og Livlæge Joh. Conrad Wolfen og Geheimearkivaren Fr. Rostgaard. Koncepter og Kladde til dens Indberetning er be
varet. Dens Dom om Bogen kom — uden at berøre dens Fortrin — til at
lyde paa, at den for meget havde benyttet svenske og tyske Kilder, hvor
ved den var bleven uretfærdig mod Danmark; at den med Urette havde
frakendt Saxo og Huitfeld Troværdighed. Forfatteren havde ikke taget
de Hensyn, som en dansk Undersaat bør tage, naar han skriver om Dan
mark og ganske særlig om Slesvig. Hans Omtale af danske Kongers For
hold indeholder saarende og pikante Expressioner, hvilket strider mod
den Agtelse, man bør have for Kongenavnet, Kongefamilien og den dan
ske Nation. Bogen kan i hvert Fald ikke gives Ungdommen i Hænde.1)
Resultatet af denne Kendelse var, at Bogen blev undertrykt i flere Aar.
Om Tiltalen eller Kendelsen staar i Forbindelse med Holbergs Skrift,
kan ikke afgøres.
Derimod har Holbergs anonyme Skrift bidraget ikke lidt til den store
og for Hojer lidet smigrende Opmærksomhed, som hans Værk og dets
Skæbne vakte i lærde Kredse her hjemme ligesom i Tidens lærde Tids
skrifter. Det er Holbergs Bedømmelse, der gaar igen i Breve fra Chr.
Falster og hans Korrespondent i Glückstadt Nie. Sibbem fra September
1719 ligesom i en misbilligende Anmeldelse i „Teutsche Acta Eruditorum“ fra 1720.2)
Samme Aar fik Holberg Lejlighed til at rette et nyt Angreb mod Hojer.
I det rettede han Beskyldninger mod Hojer for Ting, der var endnu far
ligere end dem, han var bleven beskyldt for i Anledning af Danmarks
historien, nemlig for Udbredelse af usædelige og ugudelige Anskuelser.
Hojer havde, som før omtalt, under sin Rejse i Tyskland med de unge
Holsteiner 1718 ladet trykke en latinsk „Afhandling om, at Ægteskaber
mellem Nærbeslægtede ikke er forbudt efter den guddommelige Lov“. I
den vil han bevise, at Forbudene mod Ægteskab mellem selv saa nært
beslægtede som Sødskende indbyrdes eller Forældre og Børn, hverken
lader sig begrunde ud fra Naturretten o: den menneskelige Fornuft eller
fra Moseloven, der kun var bindende for Jøderne.
Behandlingen af disse Emner er ikke noget, der er ejendommeligt for
9 Chr. Bruun: Fr. Rostgaard S. 165ff. — 2) Sst. S. 164. „Den har vakt stor Be
vægelse hos os baade ved Hoffet og Universitetet“; den er brugbar „men vanzires ved
en uforskammet og hovmodig Fortale, i hvilken Forfatteren søger at sætte de danskes
historiske Navn saa meget lavere, for at han derved kan rose sig selv desto mere“.
(Falster).
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Hojer. De diskuteredes med Interesse af Tidens Jurister, ikke mindst de
store Naturretslærere. Pufendorf havde 1672 i sin „Natur- og Folkeret“
forsigtigt hævdet, at de bestaaende Landsloves Forbud mod Polygami1)
og Ægteskab mellem Sødskende2) næppe kunde begrundes ud fra Natur
retten o: den menneskelige Fornuft saaledes som Mord, Tyveri og Ægte
skabsbrud. Holberg havde i det væsentlige fulgt ham i disse Paastande i
sin Bearbejdelse af hans Natur- og Folkeret.3) Den ivrige Thomasius var
gaaet endnu et Skridt videre. Han havde uden forsigtige Forbehold i
flere Skrifter — f. Eks. „de crimine bigamiæ (1685) — anlagt sam
me Synspunkt paa Bigami, Polygami og forbudte Ægteskabsgrader. I
sin „Institutiones jurisprudents divinæ“ (1688)4) havde han endog
hævdet, at heller ikke Forbudet mod Ægteskab mellem Forældre og Børn
lod sig begrunde ud fra Naturretten. Heller ikke ud fra Moseloven lod
et saadant Forbud sig begrunde, da Moseloven jo kun var bindende for
Jøderne.
Man skulde nu mene, at den Slutning, som Læserne skulde drage af
hele denne Argumentation, var, at Ægteskaber mellem Forældre og Børn
og Sødskende indbyrdes skulde være tilladelige. Men det er langt fra
Tilfældet. Alle de nævnte Forfattere er stærkt Modstandere af en saadan
Tanke. Det de ivrer imod er, at Begrundelsen for Forbudet skulde kunne
udledes af Naturretten eller af Moselovene. Den eneste virkelige Be
grundelse, der kan gives, er — som Hojer med et lidt ubestemt Udtryk
siger — ud fra „Doctrinen om almindelig Hæderlighed og Dyd, Kristen
dommens hypotetiske Forskrifter og Doctrinen om offentlig og privat
Klogskab“.5) Nu kunde man synes, at det kunde være en ret ligegyldig
Ting, om Forbudet mod Ægteskab i de forbudne Grader begrundedes ud
fra Moseloven, Naturretten eller „Doctrinen om almindelig Hæderlighed
og Dyd“, naar Forbudet dog skulde overholdes.
Sagen er imidlertid, at det, som det for Naturretslæreme i Virkelig
heden kom an paa, slet ikke var hverken Forbudet eller dets Begrundelse.
Det de ønsker, er for det første at komme den Anskuelse til Livs, at Ret
ten i moderne Tider skulde bygges paa Moselovens Forskrifter. Ved deres
Diskussion maalte de Moseloven og Landslovene med Naturrettens Maalestok. Derved rokkede de ved deres Autoritet som ufejlbare Kilder; de
sank ned til at være Kilder af kun relativ Værd Side om Side med andre.
Det, de egentlig vil, er noget, der er meget vigtigere : de vil frigøre Retten
1) De jure naturæ et gent. VI, 1 § 17 ff. — 2) Sst. § 28. — 8) Natur- og Folkeretten
S. Skr. I, 635. — <) III Cap. 2 § 220 ff.
6) Fra et Resumé af Indholdet af „Diagramma de nuptiis propinq.“, som Hojer
1726 giver i et Brev til Dr. Joh. Fabricius i Helmstadt. Rørdam anf. St. I, 403.
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for Teologien. Rettens Kilde skal til enhver Tid være den menneskelige
Fornuft, ikke Overlevering.
Men foruden dette Hovedformaal med deres Kritik har Naturretslærerne
et andet mere øjeblikkeligt og praktisk Formaal. De vil Landslovenes
utrolig indviklede og haarde Bestemmelser om Seksualovertrædelser, sær
lig Ægteskab i de forbudte Grader, til Livs. Begrebet forbudte Ægteskabs
grader var nemlig den Gang saa vidt omfattende, at vi ikke rigtig gør
os nogen Forestilling derom. Det havde sin Oprindelse i Moseloven
(Levit. XVIII, 6), der forbød næsten ethvert Ægteskab mellem beslæg
tede, hvor fjæmt end Slægtskabet var. Holberg taler i fuldt Alvor, naar
han efter Thomasius siger, at „om Adam kom udi Verden igien, kunde
han ikke tage sig nogen Hustru, efterdi alle Quinder have deres Ud
spring af ham“;1) de utallige mellemliggende Generationer havde ikke
udslettet det for Ægteskabet for nære Slægtskab. Moselovens Forbud var
yderligere bleven skærpet i den kanoniske Lov til f. Eks. ogsaa at om
fatte Daabssødskende og var derfra gaaet over i dansk Lovgivning, til
sidst i den da nye Christian V’s Danske Lov.
Hvor vidtrækkende Forbudene var paa Hojers Tid, faar vi et Indtryk
af gennem de Forespørgsler, som Regeringen sendte Konsistorium, naar
særlig subtile „Slægtskabsforbindelser“ forelaa. Der spørges f. Eks. om,
hvorvidt Ægteskab kan tillades mellem en Ansøger og en Kvinde, som
tidligere er bleven besvangret af Ansøgerens Hustrus Halvbroders Søn
(og altsaa paa den Konto er beslægtet med ham) og senere af Ansøgeren
selv (ie/5 1670). Straffen for Overtrædelse af Forbudene var overordentlig
strænge, oftest Døden. Det samme var Tilfældet med Seksualforbrydelser
som Ægteskabsbrud. Befindes f. Eks. en Ægtemand tredje Gang i aabenbare Hor, mens Hustruen lever, skal han efter „Danske Lov“ miste sit
Hoved. Hvis Brøden er begaaet med en Ægtekvinde, skal hun „stoppes i
en Sæk og druknes“.2)
I Løbet af 17de og 18de Aarhundrede havde man i selve Regeringen
her hjemme haft Fornemmelsen af, at disse drakoniske Forbud og Straffe
i Virkeligheden var lidet tidssvarende. Men man turde ikke foretage Æn
dringer i Lovene, da de jo gik tilbage til selve Moseloven. Man søgte da
i Stedet at slippe uden om dem ved allehaande subtile Fortolkninger af
Lovene. Til Tilvejebringelsen af dem søgte man Bistand hos Konsisto
rium, der jo skulde afgive Responsa i vanskelige Tilfælde. Det faar da
ogsaa Gang paa Gang Forespørgsler om Tilladeligheden af Ægteskab i
de fjernere forbudte Grader. Men især spørger Regeringen om, hvorvidt
9 Natur- og Folkeretten. S. Skr. I, 635. — 2) Danske Lov VI, 13, 24—25.
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man kan slippe uden om Dødsstraffen for Sædelighedsforbrydelser, og
det ikke blot naar det drejer sig om, at en gift Mand har gjort sig skyl
dig i Lejermaal tre Gange, men selv naar det f. Eks. drejer sig om Blod
skam mellem Sødskende. Og Konsistorium, ogsaa Teologerne, er oftest
til Rede med Grunde for at vise Mildhed, tit ret spidsfindige og over
raskende i Gejstliges Mund. Der spørges f. Eks. om Ole Oleson kan par
donneres paa Livet; han er dømt til Døden, fordi han, skønt gift, har
begaaet Lejermaal tre Gange (31. Sept. 1726) x). Hans Bartholin argu
menterer da: „Hs. Maj. kan vel pardonnere ham, endskiønt Moseloven
holder adulterium duplicatum at burde straffes med Døden;“ Moselovens
Bestemmelser overholdes jo i mangfoldige Tilfælde ikke — siger han —
f. Eks., naar den fastsætter Dødsstraf for den, der „bander sine Forældre“,
eller for, naar en „gaf sig ud for at være en jomfrue och var det icke“,
eller naar en Præstedatter lod sig beligge. Han finder tilmed ved en Gen
nemgang af Akterne ud af, at Ole Olesons Synd ikke synes at være Adul
terium duplicatum men kun adulterium simplex.2)
Dette er den Baggrund fra Tiden, hvorpaa Hojers Skrift skal ses, hvis
vi skal forstaa dets Fremkomst. Det er næppe skrevet for at fremsætte
paradoksale Meninger eller for at forarge — skønt sligt ikke var Hojer
helt fremmed i hans unge Aar. Han har gennem det villet fremdrage nye
Synspunkter i Naturretten, der forekom ham af Betydning. Der skal nu
kort gøres Rede for Tankegangen og Bevisførelsen i Skriftet.
Hojers Disputats gengiver i det væsentlige Thomasius’ Synspunkter,
skarpt og med en lærd Begrundelse. Den hævder, som Indholdsfortegnel
sen angiver, at der overhovedet ikke findes Grader i Ægteskabet, som er
forbudt efter Naturretten; at der overhovedet ikke eksisterer nogen posi
tiv guddommelig Ret, der gælder for alle Mennesker, saaledes som man
havde ment det om Moseloven; at Moselovens Forbud (Lev. XVIII, 6 ff.)
kun gælder for Jøderne. Til Slut opregner han den store Skare af Lærde
indenfor den kristne Kirke, Teologer og Jurister, der har givet hans Me
ninger deres Tilslutning.3)
I sin Disputats søger Hojer dels at gendrive de Grunde, der er anført
til Forsvar for Forbudene, dels anfører han fra Det gamle Testamente
Eksempler, der skal bevise, at Jøderne ikke har næret Afsky for Ægte
skab i de forbudte Grader.
Ogsaa i Bibelen hævder Hojer, at Forbindelser mellem Sødskende ind9 Corisistoriums Cirkulærer (Universitetsarkivet, Rigsarkivet). — *) Adulterium
duplicatum er Hor, hvor begge Parter er gift. Lauritz Nørregaard: Danske og norske
Private Ret. 1784—97 IV, 316). — ’) S. 73—83.

Christian Thomasius (1655—1728). Professor juris ved det moderne Universitet i
Halle, som han er Skaber af. Han øver ved sine Værker, sine Forelæsninger og sin
uforfærdede, aabne og glade Personlighed en uhyre Indflydelse i Tiden. Reitzer og
Hojer har studeret under ham. Holberg aflægger ham Visit 1708. Han er Skaberen
af Oplysningsfilosofien med dens Maal her i Livet, Almennytte og Lyksalighed. Han
kæmper for Statens og Videnskabens Frigørelse for Teologien og Kirken. Hans
Dannelsesideal er den fintdannede Verdensmand, ikke den tyske Lærde. Billedet efter
hans „Introductio in philosophiam moralem“. Udg. 1706. (1. Udg. 1692). Det skal
trods den ringe Udførelse have været overmaade lignende.
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byrdes og mellem Forældre og Børn omtales uden nogen Fordømmelse.
Adams og Evas Sønner og Døtre giftede sig med hinanden; hvis Gud
havde anset denne Forbindelse for forargelig, vilde jo intet have været
ham lettere end at skabe to Menneskepar — et Argument som ogsaa
Pufendorf og Holberg anfører; Sara var Abrahams Søster og Hustru.
Og paa samme Maade diskuteres Forbudene mod Bigami og Polygami.
Men lige saa lidt som Pufendorf og Thomasius ønsker Hojer at de for
budte Former for Samliv skal tillades; „det er baade klogt og retfær
digt, at Forbindelser mellem nærbeslægtede baade i lige Linie (o: For
ældre og Børn) og i Tværlinie (o: Sødskende) forhindres ved borgerlige
Love og tvinges ved borgerlige Straffe“; ja han tilraader endog, at Dis
pensationer ikke bør gives saa let som almindelig sker.1) Det er aabenbart for ham som for hans Forgængere Begrundelsen af Forbudene, det
kommer an paa, skønt det ikke direkte siges. Forbudene skal ikke begrun
des ud fra Moseloven. Det han vil, er at Retten skal frigøres fra Teologien,
Hvad Hensigt Hojer har haft med at offentliggøre denne Afhandling,
der skulde skaffe ham saa megen Fortræd, er ikke helt sikkert. Han var
paa det rene med, at Ventilering af den Slags Spørgsmaal var ilde set
i herskende Kredse. Baade Pufendorf og Thomasius havde været Gen
stand for heftige Angreb fra Gejstlige og Universitetslærere paa Grund
af deres Udtalelser; og i sin Afhandling siger Hojer selv, at han „maa
vende sig mod den Bagvaskelse, som Anskuelser, der ikke er gængse, maa
underkaste sig, selv om de er sande“.2) En Hovedaarsag til Offentliggørel
sen har dog sikkert været, at han trods alt har ment med denne moderne
juridiske Afhandling at habilitere sig til et juridisk Professorat. Tanken
herom har overvundet hans Betænkeligheder. Da Disputatsen var udkom
men i en lille tysk By, Lemgo i Lippe, kunde han vente, at der næppe
vilde komme flere Eksemplarer til København, end han selv ønskede at
disponere over. Hvis det skulde komme til Angreb, har han sikkert stolet
paa sine gode Forbindelser i Universitetskredse, Professorerne Lintrup
og Reitzer, der ogsaa, da det kom til Stykket, støttede ham, men især paa
sin Beskytter Geheimeraad Holstein. Denne stod Kongefamilien nær og
havde Aaret forud udvirket, at Hojer, skønt kun „Studiosus“ uden nogen
akademisk Grad, fik lov til at konkurrere om et Professorat i Medicin. En
Opmærksomhed mod Kongen, der 1712 havde ladet sig vi til Anna Sophie
Reventlow, endnu medens hans første Hustru levede, er det aabenbart,
naar Hojer i Slutningen af sin Disputats — efter ellers at have fordømt
Bigami — undtager saadanne Tilfælde, hvor „der af et saadant Ægte
skab kan haabes paa en væsentlig Fordel for Staten. I et saadant Tilfælde
9 Diagramma. S. 83 ff. — 2) Sst
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mener jeg, at det er lovligt og fromt at tilstede, hvad Gud intetsteds har
fordømt“. Hojer henviser da som et Fortilfælde til Filip af Hessens
Dobbeltægteskab, der billigedes af Luther, Melanchton o. a., og giver An
visning paa et Værk, hvor disses Responsa findes trykt.1) Naar Kongen
i den følgende Tid, trods Uvilje over Hojers Værker, lod Hojer slippe
saa uventet billigt, har vel hans Holdning i denne Sag bidraget dertil.
Naar det ikke gik saa stilfærdigt af med Disputatsen, som Hojer havde
haabet, skyldtes det, at den bl. a. faldt i Hænderne paa Holberg, som
straks udnyttede den til et nyt og farligt Angreb.
Holbergs „Juridisk Dissertation om, at Ægteskab mellem Beslægtede i
lige Linie er forbudet ved Naturens Lov“ udkom 1719. I Karakter og
Tone ligner den i det hele Angrebet paa Hojers Danmarkshistorie.
Holberg kalder sin Dissertation for juridisk, fordi han kun vil beskæf
tige sig med den juridiske Side af Hojers Argumentation. Hojers teologi
ske Argumenter vil han overlade Teologerne, og han haaber, at de vil
tage sig af dem med fornøden Nidkærhed. Og af Hojers juridiske Paa
stande vil han atter kun tage sig af den mest ugudelige og forvorpne,
nemlig den at Forbudet mod Ægteskab mellem Forældre og Børn ikke
skulde kunne begrundes ud fra Naturretten. Derimod maa Holberg
(o: Pufendorf) ligesom i sin „Natur- og Folkeret“ indrømme, at det vil
være vanskeligt naturretligt at begrunde Forbudet mod Ægteskab mellem
Sødskende,2) ligesom han mener, at Polygami er tilladt af Gud.3) Af
Holbergs Paastande er nogle rammende; Hojer har f.Eks. paastaaet,
at ikke alle Folkeslag nærer Afsky mod Ægteskaber mellem Forældre
og Børn, denne Afsky er altsaa ikke almindelig og bundende i Naturen.
Holberg svarer: der er ogsaa Folk, især Nomader, som ikke nærer nogen
Afsky for at begaa Tyveri og Røveri, ja ligefrem holder disse Ting for
tilladelige. Men disse Forestillinger er ikke Norm, og Forbud mod dem
kan saare vel begrundes ud fra Naturretten.4) Til andre Tider er Bevis
førelsen spidsfindig. Undertiden nøjes Holberg med efter gammel Skik
i Stedet for Bevis at henvise til antike Forfattere, som om de var en
ufejlbarlig Kilde,5) en Bevisførelse han andensteds omtaler med ufor
stilt Munterhed.6) Ellers er ogsaa denne Afhandling fuld af Grovheder.
„Mig synes — skriver Holberg f. Eks. — at I snarere træder i Fodsporet
x) Hojer: Diagramma S. 86 med Anm. — 2) Overs, af Holbergs Dissertatio i Boyes
Holbergiana III S. 122. — ») Sst. S. 139. — «) Sst. S. 125. — «) Sst.
•) Om det Argument for „Fruentimmerets Herlighed“, àt en druknet Kvinde
af Blufærdighed altid vender Ryggen op, bør man først examinere om det er sandt
„og ikke lade sig noye med Plinii Vidnesbyrd“. Fortalen til Zille Hansdotters
Gynaipologia.
Den unge Ludvig Holberg
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af det taabelige Fruentimmer Anna Ovena Høyer1) (hvis I nedstammer
fra hende, saa er Daarskaben Jer medfødt) end paa den store Jurist fra
Halle (o: Thomasius), hvis Abe I er“. Og. tilsidst udslynger han: „Her
med slutter jeg da, min kære Hr. Hojer, og overgiver Eder i Theologernes Hænder ... Der staar kun tilbage at tale et Par Ord med Eder i
Fortrolighed og at spørge Eder: hvilken ond Aand har drevet Eder til at
udstrø slige fordærvelige Skrifter? ... Hvad vilde I ikke vove, hvis I var
Borger og Indvaaner i en af de Stater, hvor man har Lov til ustraffet at
udplapre alt, hvad man faar Lyst til (o: hvor der ikke er Censur), naar
I her i vort Norden, hvor hin Frihed indskrænkes ved en Mængde sunde
Love, ikke blues ved at udstrø slige paradokse, ugudelige og slette Me
ninger?“ Holbergs Lovprisning af den af ham forhadte Censur er ret
karakteristisk for hans Maade at angribe Hojer paa. Hans indirekte Hen
vendelse til Teologerne om at gribe ind svarer ganske til hans ikke helt
redelige Lovprisning af Kongen, fordi han i sin Overlegenhed har ignore
ret den „urene“ Danmarkshistorie.
I December 1719 satte Gejstligheden sig da ogsaa i Bevægelse. At Hol
berg har bidraget dertil ved saa kraftigt at gøre opmærksom paa Ugude
ligheden og Usædeligheden i Hojers Skrift, er vel uden for al Tvivl. I
hvert Fald henvendte Sjællands Biskop, Professor theologiæ, C.W. Worm,
sig til Kongen med en Meddelelse om, at Skriftet var udkommet og med
en Redegørelse for dets forargelige Lærdomme ; der burde saa meget mere
skrides ind, som andre ucensurerede og usædelige Skrifter offentlig falbødes paa Gaden. Resultatet heraf blev, at Hojer efter en kongelig Be
faling blev indstævnet for det teologiske Fakultet til d. 28de Maj 1720
for at blive examineret om, hvorvidt han fastholdt de i hans Skrift frem
satte Meninger.2) Den mærkelige Frimodighed, hvormed han optraadte
i en Sag, der Almindelighed vilde være overordentlig farlig, kan foruden
ud fra hans Frygtløshed og Snarraadighed kun forklares ved, at han
havde mægtige Beskyttere og Raadgivere bag sig, foruden Holstein Mænd
som Reitzer, og sin nære Ven Prof, theol. Lintrup, Holbergs gamle Rektor.
Samtiden var ogsaa paa det rene med denne Sammenhæng.8) Under „Eks
aminationen“ i Fakultetet fastholdt Hojer i alt væsentligt sine Paastande;
„omendskiønt der kunde være et og andet i samme Sager, hvori han nu
9 Religiøs Svermerske og Digterinde. 1584—1655. Født i Ejderstedt. — 2) Doku
menterne i Sagen er aftrykt i Holger Rørdam: Saml, og Studier II, 313—54.
8) Falster skriver netop paa denne Tid (20 Dec. 1720) i et Brev til N. P. Sibbern
om Hojer, som han har truffet hos Reitzer: „Han har store og mægtige Patroner, for
hvis Anseelse og Magt Biskop Worm nylig er bleven tvungen til at give efter i sin
Undersøgelse om „Nærbeslægtedes Ægteskaber“.“ Werlauff: Holbergiana i Hist.
Tidsskr. 1855 S. 323.
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kunde have anden Meening, end han tilforn havde haft, saa fandt han
dog ikke Aarsag nok, hvorfor han skulde frafalde noget i Hovedsagen“.
Og i den følgende Tid blev Hojer ved at sende Skrivelse paa Skrivelse
til Kongen med Apologier, Klager over Teologerne og Fordringer om,
at ogsaa Jurister skal raadspørges ved Siden af Teologerne; og mærkelig
nok vandt han Skridt for Skridt Terræn. Skønt Biskop Worm og Profes
sor theol. Hans Bartholin vilde have ham forvist Kongens Riger og
Lande, endte Sagen med, at der 1. November 1720 udstedtes en kongelig
Ordre til det teologiske Fakultet, hvori det befales at tilholde Hojer:
„at han samme Skrift skal lade omtrykke og derudi forklare de mange
mørke og anstødelige Steder og klarligen tilstaa, at han ingenlunde for
svarer Blodskam ... og derhos føye en Præfation, i hvilken han giver tilkiende, at det giør ham ondt, at han med meerbemeldte sit Skrift har
imod sin Villie og Forsæt givet Anstød, og reent ud bekiende, at intet
mindre har været hans Tanke end at forsvare de farlige Meeninger, som
paa visse Steder kunde flyde og følge af Ord og Expressioner som de
ligge, og skal da samme Skrift tilforn in facultate theologica & juridica
vorde censureret“. Et Udkast til en saadan renset Udgave foreligger fra
Hojers Haand. Men Sagen døde hen, uden at den forlangte Afbedelse
udkom. I et latinsk Brev til en Ven, Mag. Holger Olivarius, fra 4. Januar
1721, skriver Hojer: „min Sag med Theologeme er mere sovet ind end
endt, saaledes at mine Forklaringer, som er billigede af Reitzer ... alle
rede i to Maaneder har været i Kongens Hænder og ikke synes at skulle
meddeles Theologeme, der — som det synes — selv ikke ugerne ønsker,
at Sagen skal begraves. Og jeg tvivler ikke om, at Kongens Naade en Dag
vil tildele mig en offentlig Hæder til Gengæld for saa store Forurettelser,
saaledes som ßaaJÄev«; (□: Kongen) igaar naadigst lovede mig“. (Rør
dam I, 373). Hojer slap altsaa uformodet uskadt ud af Affæren med sine
to Skrifter.

Holberg bevarede hele Livet en meget stærk Uvilje mod Hojer; han
havde jo, som hans Biograf Scheibe siger, „svært ved at tilgive eil For
nærmelse“. Denne Uvilje dukker atter og atter frem i hans Skrifter paa
en næsten sygelig Maade. I sit første Levnedsbrev fra 1727 refererer han
Striden med Hojer paa flere Sider, saaledes som den da stod; for ham.
Herefter var han selv i det hele tilfreds med sin Optræden; han var efter
sin Mening bleven grovelig fornærmet af Hojer og havde kun svaret for
holdsvis lemfældigt; „Hojer maatte finde sig i at .blive gendrevet lem
fældigt, skønt han havde tilføjet mig en grov Fornærmelse (atrox iiiju18*
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ria) “. Der var — siger Holberg — dem, der mente, at hans Kritik havde
været for haard og haanende; „og maaske ikke med Urette; men saaledes
er min Karakter, at jeg siger Sandheden paa en skæmtefuld Maade; dog
afholdt jeg mig fra Skældsord og skaanede maadeholden Forfatterens
gode Navn og Rygte, da jeg ikke var ophidset mod Skribenten men kun
mod hans Skrift“. Sikkert næppe andre end Holberg selv vil finde hans
Behandling af Hojer skæmtefuld og skaansom. Selv Hojers Navn er det
ham en Vederstyggelighed at nævne. I den første Udgave af Levnedsbre
vet bekvemmer han sig endnu til at skrive hans Forbogstaver „Dm. A.H.“;
men i den næste Udgave fra 1736 har han ogsaa slettet dem og kalder
Hojer „en vis dansk Skribent“. I forskellige af sine Skrifter tager han,
uden at nævne Hojers Navn, Afstand fra hans Meninger om de forbudte
Ægteskabsgrader;1) ligesom han, stadig uden at nævne nogen bestemt
men saaledes, at enhver kan se, til hvem der sigtes, kommer med Side
hug til ham. Selv ud over Graven strakte Holbergs Uvilje sig. Hojer, der
jo almindelig antages at have Hovedfortjenesten af Indførelsen af den
juridiske Eksamen 1736, udgav samtidig en Afhandling om, hvad en
dansk Jurist burde lægge Vægt paa, „Idealet af en Dansk Jurist“2)
(„Ideæ jurisconsulti Danici“). Han hævder heri bl. a., at Juristen ikke
bør lade sig nøje med sit Fagstudium, men at han som Baggrund for det
maa have et Grundlag af bred almindelig Dannelse. Skønt Holberg vel i
Almindelighed delte dette Syn paa Studier, parodierede han straks Hojers
Afhandling i en Epistel (Nr. 293) om „Idealet af en god Skomager“. Og
saa han bør jo have en bred almindelig Viden; „han maa være verseret
udi Physica“ for at kunne bedømme, hvilket Læder der mest krymper
eller udvider sig; han maa være Theologus for at kunne lave sine Sko
efter de forskellige Sekters Behov: tynde til de danselystne Ortodokse
og stærke for Fanatikerne (o: Pietisterne), „for at de med desto større
Eftertryk kan træde paa Verdens Forfængelighed“ o. s. v. Epistlen er skre
vet omkring 1736, men den blev gemt hen til efter Hojers Død (1739) ;
1750 udgav Holberg den blandt sine andre Epistler.
Hojer indlod sig paa sin Side ikke i nogen Polemik med Holberg i
Anledning af dennes to Stridsskrifter. Han har vel følt, at han ikke
kunde tage den op i den Form og i den Tone, som Holberg havde anlagt.
Derimod benyttede han i Juli 1721 sin Stilling som Redaktør af Tids
skriftet „Nova literaria Hafniæ“ til i en rosende Anmeldelse af Falsters
9 I den nye Udgave af „Natur og Folkeretten“ fra 1728 (II, 32—34) ; i Danmark
og Norges Beskr. S. Skr. V, 601.
2) Den er 1744 oversat og forøget af P. Sommer under Titlen „Forestilling paa
en Dansk Jurist“.
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Satirer at rette nogle Angreb paa „Peder Paars“ og Holbergs Person, uden
dog at nævne Navne; men herom skal senere fortælles.1) Hvad Hojer
har ment om Holbergs to Skandskrifter fremgaar af nogle uudgivne Op
tegnelser af ham, der er vedføj et det nedenfor omtalte anonyme Forsvar for
ham. „Jeg har — skriver han — aldrig kunnet bringe det over mit Hjerte
at kalde samme Skrift („De historicis Danicis“) en Pasquil; i mine Øjne
er det intet uden en medynkværdig Galskab.“2) En Uvilje blot nogenlunde
af samme Styrke, som den Holberg vedblev at nære mod Hojer, synes
denne ikke at have næret mod Holberg; han anførte saaledes Holbergs
„Danmarks Riges Historie“ i sine juridiske Forelæsninger, medens Hol
berg ikke har kunnet bekvemme sig til at vedgaa, at han skylder Hojers
„Dännemarckische Geschichte“ et interessant Brev fra Christian IV, som.
han aftrykker i sin Danmarkshistorie.3)
I Samtiden var der Folk, der som Christian Falster tog ret skarpt Af
stand fra Holbergs Polemik. „Afhandlingen om danske Historieskrivere“
synes Falster „i høj Grad at mangle Salt og mere at passe sig for en
Skændegæst end for en retsindig Skribent. Dens kedsommelige og i Sand
hed latterlige Argumenter har jeg hverken Lyst eller Tid til at omtale
udførligere“.4) I Afskrift er bevaret en anonym Kritik af Holbergs Skrift.
Hojer har kendt den og undrer sig med Rørelse over, at en fremmed har
villet paataget sig „at forsvare en ham ukendt Person“.6) I moderne Tid
har en Forfatter som E. C. Werlauff paa sin forsigtige Maade udtalt, at
Holbergs Forhold til Hojer „maa erkiendes for at henhøre blandt de
Partier af den ellers udødelig fortiente Mands Liv, som man vel kunde
ønske at savne“.6) Til Holbergs Undskyldning kan vel anføres, at Hojers
Personlighed til Trods for hans mange fremragende Egenskaber, som før
omtalt, har virket irriterende og stødende paa saare mange i Samtiden.
Paa Holbergs fine Nerver har dette været Tilfældet i en særlig Grad.
Til Forstaaelsen af væsentlige Sider af Holbergs Personlighed er Stri
den med Hojer af ikke ringe Betydning. Den er et typisk Eksempel paa,
x) Holbergs mindre poetiske Skrifter ved Liebenberg 1866 S. 347, hvor Hojers
Anmeldelse er aftrykt.
2) Boyes Holbergiana III, 172. — ®) Christian IV’s Brev fra 1626 til Hertug Georg
af Liineborg har Hojer efter en gammel Kopi af Georg Calixtus anført i sin Dänne
marckische Gesch. S. 318. Holberg aftrykker det i sin Danmarks Riges Hist. S. Skr.
VII, 524. Han kan næppe have nogen anden Kilde dertil end Hojer; men han kan ikke
bekvemme sig til at omtale det. — Hojer citerede ogsaa Holberg i sine juridiske Fore
læsninger. (Daae: Nogle holbergske Analekter 1873 S. 10). — 4) Chr. Bruun: Om
Ludvig Holbergs trende Epistler 1895 S. 85 Anm. 1. — ®) Boyes Holbergiana III, 172,
hvor Indholdet af dette Skrift er refereret. — 6) Sst. S. 167.
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hvor uhyre følsomt den store Satirikers Sind var for Kritik af andre.
Ogsaa for hvilke Dimensioner Fornærmelser antog i hans Fantasi. Dette
er vigtigt, naar man skal vurdere hans mange Klager over Forfølgelser.
Efter Holbergs eget Sigende er Striden med Hojer endelig et ikke
uvigtigt Udgangspunkt for hans poetiske Virksomhed.

PAA „SALEN“ HOS SUKKERBAGER GELSKIRCHEN
PAA KØBMAGERGADE
Hvor Holberg har boet i de nærmeste to Aar efter Hjemkomsten fra
sin store Rejse 1716, ved vi ikke. Rimeligvis har han kun haft Raad til
at leje et Værelse et Sted i Byen. Men da han i December 1717 blev
Professor, blev hans Kaar saaledes, at han kunde indrette sig noget
mere standsmæssigt. Hans Stilling blev ogsaa saadan, at han begynder
at opføres i Skattelisterne, selv om han ikke betaler Skat; gennem dem
kan vi fra nu af følge hans forskellige Boliger lige til hans Død.1)
Egen Husholdning førte han dog den Gang ikke, saa lidt som lang Tid
senere.
I hvert Fald fra 1719 og til den store Brand 1728, altsaa under hele
sin store digteriske Produktion, boede han til Leje hos „Sukkerbager“
Jacob Gelskirchen paa Købmagergade. Hos ham fik han ogsaa sin For*
plejning. Gelskirchens Hus, der brændte 1728, laa nøjagtigt, hvor det
nuværende Nr. 26 ligger, da Nr. 18. Det var en grundmuret Bygning
med samme Leddeling af Façaden som nu: Port ind til Gaarden paa
samme Sted som nu og fem Fag Vinduer som nu. Da Huset kun beboedes af Sukkerbageren og den logerende, har det vel kun været to
(højst tre) Etager højt med Kvist. Her boede Holberg paa „Salen“, der
som almindeligt i Tiden var indrettet til at leje ud til standsmæssige
Lejere. Paa samme Vis som Holberg logerede paa Købmagergade i hans
umiddelbare Nærhed andre ugifte Mæiid i ansete Stillinger: Justitsraad
Neve og Kancelliraad Loumand paa „Salen“ lige overfor i Nr. 92 og 97,
og paa samme Side Justitsraad Hiort og Justitsraad Carstensen i Nr. 21
og 22?)
*) Kilderne til det følgende er Skattemandtallene i Rigsarkivet og Raadhusarkivet; Københavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Kbh. 1906; Kirkebøger
og Skiftet efter Jacob Gelskirchen (Sj. Landarkiv). Henvisningerne til disse Kilder
findes i en Afhandling af mig: „Om nogle Holberg nærstaaende Personer“ i „Holbergaarbog“ 1922 S. 143 ff.
2) Indkvarteringsmandtal for 1727 (Raadhusarkivet).
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Holberg har rimeligvis haft en stor trefags Midterstue af samme Stør
relse som den nuværende og maaske et mindre Kammer.1) I Stuen havde
Sukkerbageren sin Butik, hvorfra der solgtes Brød og „Masepaner“, der
dog ikke bagtes i Huset, men hos en Ven af Ejeren, Bagermester Blöcher.

Saaledes skrev Holbergs gode og omsorgsfulde Værtinde fra hans store poetiske Pro
duktions Tid sit Navn under Skiftet efter hendes Mand 1725: Catrine S (alig) Gelskerken. Ikke let læseligt og omgivet af to Fingeraftryk og af talrige Blækklatter, der
stammer fra hendes uvante Brug af den spruttende Pen. Under hendes Navn har
Gelskerchens Søn af første Ægteskab, Friederich Geelskerchen skrevet sit Navn.
Københavns Skiftekommissions Behandlingsprotokol 1725—29. Sjællands Landsarkiv.

Gennem Porten kom man som nu ind i en lang Gaard eller Gennem
gang ud til Pilestræde. Den kaldtes som langt senere „David Skole
mesters Gaard“ efter en tidligere Ejer, Skole- og Regnemester David
Reich, der havde levet paa Frederik Ill’s Tid.
Holbergs Vært, Sukkerbager Gelskirchen, var da Holberg flyttede ind
hos ham, en noget ældre Mand, rimeligvis af tysk Afstamning. Han var
en velstaaende Mand; ved hans Død 1725 beløb Boet*sig til den anselige
1) Da Huset var af Grundmur og Façadens Leddeling var som den er nu, er det
rimeligt, at Huset efter Branden er bygget op med Benyttelse af de gamle Mure, og
at ogsaa Leddelingen indvendig i Hovedsagen har fulgt de i det ydre givne Linjer.

274

Paa „Salen“ hos Sukkerbager Gelskirchen paa Købmagergade.

Sum af 4883 Rdr. Han var anden Gang gift med en betydelig yngre
Kone, Catrine Klemmensdatter, der vel omtrent har været jævnaldrende
med den nye Logerende. Hun var en dygtig Kone; trods Familiens gode
Kaar nøjedes hun med en Medhjælp af en Dreng og en Pige. Derimod
var hendes boglige Dannelse ikke stor; hun skrev — under Skiftet efter
Manden — sit Navn med Besvær. I Ægteskabet var der, da Holberg
flyttede ind, to Børn, en Dreng Jacob paa ti Aar og en et Aar yngre
Datter, Johanne Margrethe. Fra sit første Ægteskab havde Gelskirchen
tre Børn, to Sønner, der var myndige, Johan Ludvig og Frederik, og en
umyndig Datter. Familiens Omgang bestod trods de gode Kaar af jævne
Folk, Smaahaandværkere, mest Kolleger, især af den udbredte Bager
familie Blöcher. Fra den hentede Sønnen Frederik sin Hustru; de boede
i eet af Husene i David Skolemesters Gaard.1) Ellers er det ved deres
Barnedaabe, hvor man almindelig søgte fine Faddere, Haandværkere,
en Messingarbejder, en Brændevinsbrænder, højst en „Studiosus“, der
figurerer.
Her boede Holberg altsaa og fik sin Forplejning i hele den Tid, hans
store digteriske Produktion fandt Sted. Her har Stuerne været Vidner
til den poetiske „Besættelse“, der greb ham. Her er Skæmtedigtene, Peder
Paars, de store Komedier og Metamorphoseme bievne til. Herfra har
han ladet dem trykke og indbinde, averteret dem til Salg i „Extraordi
naire Relationer“, opmagasineret dem i sine Stuer, der vel til Tider lidt
har lignet en Boghandel, pakket dem i Kasser og sendt dem i Kommis
sion hele Danmark og Norge over. Herfra er hans Gang gaaet de korte
Ture til Universitetet og Grønnegadeteatret. En vanskelig Tid i hans Liv,
da Nerverne flere Gange var spændt til Bristepunktet. Naar det gik godt,
skyldtes det sikkert for en ikke ringe Del Madam Gelskirchens gode
Pleje og venlige Omgang. Vist er det, at han i hendes Hjem slap af med
den Hovedpine, der i de to første Aar efter Hjemkomsten plagede ham, og
som var saa voldsom, at han „maatte afholde sig fra al Tænkning og
kun kunde læse historiske Bøger og Aviser“; og at han blev saa rask, at
han kunde udholde sin baade kvalitativt og kvantitativt uhyre digteriske
Produktion.2)
Men rent fraset den gode Forplejning og venlige Omgang har Suk
kerbagerens Gaard ikke været noget kedeligt Sted for en Mand, der som
Holberg havde Glæde af at studere Livet og Mennesker. I den lange
smalle Gaard med dens toetages Bindingsværkshuse rørte sig et bevæget
Liv. Her boede mange Slags Folk, mest fattige med mange Børn, en
x) Københavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 S. 83. — 2) Levned S. 176.
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Sejlmager, en Skomager og en Kok paa Slottet. Men mest prægedes
Gaarden ligesom langt op i det 19de Aarhundrede af sine Hyrekuskebedrifter. Der boede paa Holbergs Tid fem Hyrekuske hver med et Spand
Heste, en Karosse og Staldrum.1) Her hvor Landet var Byen nærmere end
nu, kunde Holberg studere sjællandske Bønders Tale og deres Forhold til
Kone, Børn og Dyr — Jeppe og hans brogede Hest siger Vilhelm Ander
sen. Ogsaa morsomme københavnske Originaler havde Holberg paa nært
Hold. Lige overfor ham i Nr. 39 boede Torvemesteren Karl Kaspar
Nagel, noget af en Jacob von Thyboe. Han havde tjent som Garder til
Fods blandt de danske Lejetropper i Irland og Braband og „imidlertid
bekommet — foruden sine Torveblessurer — mangfoldige Saar“. Hans
uhyre Røst, hans Temperament og Kræfter virkede som en Storm. I
Februar 1717 havde han saaledes — som Politimester Ernst indberetter
til Kongen — fra sin Bolig paa Købmagergade faaet Øje paa en drukken
Lakaj, der med sin Kaarde havde saaret en fredelig forbipasserende og
beredte sig til at stikke en anden den i Ryggen. „Han udkom da med
blotte Næver, opholdt med svar Røst det forehavende Stød, kastede La
kajen omkuld, tog hans Kaarde fra ham, og lod ham arrestere samt den
blesserede bringe til Barberen.“ Ved en tidligere Lejlighed havde han
med sin Røst og Huseren med en Bonde paa Torvet udenfor Nørreport
vakt „saa stor Allarm og Konfusion“, at Toldkontrolløren ikke i Fred
kunde forrette Kgl. Majestæts Tjeneste, og da Kontrolløren beklagede
sig derover, var Nagel geraadet i Raseri og havde „med sin Stoks Op
løftelse og med mange uforskammede Ord ham ilde begegnet“. Nagel
kan ligesom Officererne i Bergen i Holbergs Barndom have bidraget til
at gøre den græske stortalende Soldat til et levende Menneske for Hol
berg.
I sine komiske Værker har Holberg ugenert ladet flere af sine køben
havnske Samtidige figurere med Navns Nævnelse; af Naboerne saaledes
i „Peder Paars“ den frygtelige Torvemester Nagel, og lidt længere oppe
ad Købmagergade Tobakshandlerne Madam Lovise Rosset og Urtekræm
mer Baltzer Povlsen. Ogsaa i den henfarne David Skolemester har han
gydt Liv og forsynet ham med en festlig Kone og en Goldamme. Utæn
keligt er det ikke, at Synet af Livet i den fine Galanteribod i Nabo
huset3) kan have spillet ind og virket med til, at den vægelsindede
Fru Lucretia er bleven Indehaver af en saadan Bod — hvad følgelig
ikke vil sige, at vedkommende Personer er bleven benyttet som Modeller.
J) Skattemandtal (Raadhusarkivet). — 2) Oluf Nielsen: Kbh. paa Holbergs Tid
S. 118 og 348. — 3) Københavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 S. 82.
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Hvor vel Holberg befandt sig ved Opholdet hos Gelskirchens, ses af, at
han Gang paa Gang sagde Nej til at overtage ledige Professorresidenser.1)
1725—26 var han atter et Aar borte paa en Rejse til Paris, og Gelskirchen
var død lige før hans Bortrejse i Maj 1725. Men ved sin Hjemkomst
flyttede han atter ind til Enken, der havde beholdt Gaarden ; og han blev
boende der lige til Branden 1728 fortærede Gelskirchens som saa mange
andre københavnske Huse. Da han flere Aar senere (1737) skrev sit
andet latinske Levnedsbrev, mindedes han med Tak og Venlighed sit
Ophold hos Gelskirchens i Ord, der er meget hjærteligere, end de ellers
falder den kølige Mand i Pennen: „Det gjorde mig mere ondt, at jeg
maatte skilles fra mit gamle Logemente og fra mine gamle Værtsfolk
og maatte miste mit gamle Studere Kammer, hvor jeg udi den fornøyeligste Roelighed havde tilbragt saa lang Tiid af min Alder i blandt
mine Bøger og Skrifter. Det bedrøvede mig meere, at jeg maatte forlade
dette Sted end det, at jeg mistede mine Midler... Alle Ting var der vel
indrettede for mig; jeg kunde hvile og jeg kunde arbeide; jeg kunde
sove og jeg kunde vaage; jeg kunde tage mig alvorlige Ting fore og jeg
kunde tage mig Bagateller fore; alt, baade smaat og stort, pleiede at
gaa sin bestemte Gang som i en Kreds.44 2)

HOLBERG PRØVER, OM HAN OGSAA HAR GAVER
SOM DIGTER
Hos store Kunstnere er det vel almindeligt, at de allerede tidligt har
ytret Lyst og Anlæg for den Kunst, der blev deres Livsgeming. Det er
saaledes, for blot at nævne et Par Eksempler, Tilfældet med Billed
huggere som Michelangelo og Thorvaldsen, med Komponister som Mo
zart og Beethoven og med Digtere som Goethe og Schiller.
Holberg var derimod 33 Aar gammel, da han første Gang, og da efter
eget Sigende halvt i Spøg, prøvede, om han mon ogsaa kunde gøre Vers.
Mange romantiske Digtere omtaler deres første digteriske Forsøg som en
Indvielse, Udslaget af en Rus. Holberg omtaler sin første Prøve i Poesien
paa en lige saa uhøjtidelig Maade som om han vilde skildre en pludselig
opstaaet Tanke om mulig at lære at spille L’Hombre eller at lave Sned
kerarbejde. Han havde jo indtil da, skriver han, kun givet sig af med
1) Acta consistorii 2% 1720, n/s 1720, 22/s 1721, 24/< 1723.
2) Epistola see. latina S. Skr. IX, 169. Levned S. 193.
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Historie, Jura og Sprog. For Poesi havde han „i den Grad haft Afsmag,
at han gabede ved Oplæsningen af selv det allerziirligste Digt“. Han
havde vel læst latinsk Poesi, men „kun som et nødvendigt Onde, ikke
for Fornøjelsens Skyld, men for at blive dygtigere i Latinen, ligesom
den syge hver Dag sluger besk Medicin, ikke fordi den smager ham, men
fordi Lægerne siger, at det er sundt“. Naar han forsøger sig i Digte
kunsten er det, som han lidt flot siger, kun, „fordi vi Mennesker finder
Behag i Afveksling i, hvad vi tager os for, ligesom Jorden i Sædskifte“.1)
Det, der egentlig gav Stødet til, at han forsøgte sig i Poesien, og da
specielt i Satiren, som han begyndte med, mener han dog har været Stri
den med Hojer. „Ved at hvæsse min Pen mod Satiren (o: Hojers rappe
Bemærkninger om hans „Introduction“) var jeg selv bleven en Satiriker.“
Lysten til Afveksling og Striden med Hojer kan jo imidlertid kun have
givet det endelige Stød til Holbergs Forsøg i Digtekunsten. Bag alt dette
og som det væsentlige ligger den Oplevelse, som han havde haft i Tiden
mellem sine historisk-juridiske Arbejder og dette sit første poetiske For
søg: Bekendtskabet med den rige franske Litteratur. Gennem den var hans
Øje for første Gang bleven opladt for, at Poesien har en Værdi i sig selv
langt ud over det at være en Øvelse i Sprogfærdighed. Og denne Op
levelse med en moderne Litteratur har aabenbart ogsaa ladet den gamle
latinske Poesi fremtræde i et nyt Lys, gjort den til levende Liv for ham.
Nogen ubetinget Tiltro til, at han selv kunde skabe Poesi, har han op
rindelig ikke haft. Han tiltror sig endnu ikke Evne til at kunne skrive
et Værk ud af sit eget Indre. Han vælger et klassisk Mønster som For
tegning, nemlig en af den latinske Digter Juvenals Satirer fra den ro
merske Kejsertid, den berømte 6te, hvori Digteren drøfter Ægteskabets
Problem og — ud fra sit Kendskab til Roms Kvinder — fraraader sin
Ven Postumus Uricidius at fuldføre det, han staar i Begreb med: at
gifte sig. Naar Holberg har valgt at efterligne just denne Satire, er Grun
den vel for en Del, at denne Satire i hans Tid var saa anset; en Snes Aar
før Holbergs Pariserophold (1694) havde selve Boileau efterlignet den
i sin 10de Satire, hvori han ud fra et lignende Synspunkt som Juvenals
fraraader sin Ven Alcippe at gifte sig. Men en Grund til Holbergs Valg
af just denne Satire har sikkert været, at Spørgsmaalet om at indgaa
Ægteskab var bleven brændende for ham selv. Han var nu økonomisk
saaledes stillet, at han kunde gifte sig, og det manglede ikke paa Anvis
ninger fra kvindelige Bekendte, baade paa Enker og Jomfruer. Han har
paa dette Tidspunkt selv tumlet alvorligt med Spørgsmaalet.
9 Levned S. 114.
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Hans Digt ligner i hele Anlæget Juvenals og Boileaus; det har Over
skriften „Poeten fraraader sin gamle Ven Jens Larsen at gifte sig“. Ogsaa
Enkeltheder har Holberg taget fra sine Forgængere, mest Juvenal;1)
blandt den ideale, men sjældne Hustrus Dyder nævner saaledes Juvenal
ogsaa Frugtbarhed; den ypperste Hustru er efter Juvenal saa frugtbar,
som den „snehvide So“, som Æneas efter Spaadommen skal træffe i La
tium, Moder til 30 Grise (Æneiden III, 389). Holberg er bleven saa for
elsket i denne Morsomhed, at han ikke blot har anvendt den i dette Digt,
men gentagne Gange i „Peder Paars“. Men trods al Lighed er de tre Digte
dog ganske forskellige; de afspejler tre forskellige Kulturer; hos Juvenal
møder vi den romerske Kejsertid i en kulsort Fremstilling; hos Boileau
den forfinede Overklasse i Ludvig XIV’s Paris; hos Holberg Frederik IV’s
smaaborgerlige København. Digtene afspejler ogsaa tre helt forskellige
Personligheder og Former for Vid.
Før der fortælles om Holbergs Skæmtedigt, skal der ganske kort for
tælles om hans to Forgængeres Værker.
Juvenal har hørt, at hans Ven Postumus vil gifte sig. Men, siger han,
hvis du absolut vil af med Livet, hvorfor vælger du da den seneste og
kvalfuldeste af alle Dødsmaader: Ægteskabet. Har du da ikke et Reb,
som du kan hænge dig i; er der ikke Femtesale eller Broer at springe
ud fra? Du ved jo dog fra dit eget lidet ærbare Liv, hvordan Roms Kvin
der er. Selv om du af Forsigtighed tager dig en Hustru fra Landet, vil
hun straks blive fordærvet i Rom, i Teatrene med deres usædelige og op
hidsende Pantomimer og ved de endnu værre Scener ved Bona Deas nat
lige Mysterier. Senatorfruen Hippia — ved du — har forladt sit Hjem
for at løbe helt til Ægypten med en Bokser; andre Kvinder køber sig
Skuespillere, Sangere, Citharspillere og Negre til Elskere. Der er dem,
der fordriver deres Fostre, underskyder Børn og forgiver deres Mænd.
Som afskrækkende Kvindetyper nævnes de lærde Damer, der diskuterer
Tidens Modevidenskaber som Litteratur, Grammatik og Rhetorik; Sports
kvinderne, der optræder offentlig som Fægtere, og overtroiske Koner, der
løber fra den ene orientalske Spaamand og Troldkvinde til den anden.
Derfor, Postumus, lad være at gifte dig.
Ogsaa Boileaus Ven Alcippe staar i Begreb med at gifte sig. Han er
1) Efterligninger findes f. Eks. paa følgende Steder: Juv. V. 1 = Holberg
(Georg Christensen) S. 312 (i Guldalderen var Kyskheden større end nu) ; Juv.
V. 165 = Holberg S. 316 (en dydig Hustru er éaa sjælden som en sort Svane) ;
Juv. V. 46 = Holberg S. 315 (Aareladning som Middel mod Forelskelse); Juv.
V. 186 = Holberg S. 313 (alt gaar paa sin udenlandsk hos Konerne) ; Juv. V. 478
= Holberg S. 313 (den hysteriske og ondskabsfulde Hustru).
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bleven ked af sit galante Liv og længes efter rolig og hjemlig Hygge, en
Kone, der kalder ham „petit Coeur“, og efter Børn, som han tror, at han
er Fader til. Boileau fraraader ham det. Ikke fordi han som den giftige
Juvenal tror, at der ikke eksisterer dydige Kvinder; i Paris skal der jo
være tre, og naar Vennen bliver gift, vil der være fire. Men hvor længe
vil selv en landlig Kones Uskyld vare, naar Manden fører hende ud i det
mondæne Liv med dets Fristelser: Operaen og Teatrene, hvor baade Tra
gedie og Komedie præker, at man bør ofre alt for Kærligheden, og hvor
den slibrige Moral gøres tillokkende ved Lullys søde Musik. Eller Sel
skabslivets Forførelser: Spillebordet; de unge Officerer, der kalder sig
Venner men er Elskere; Dueller og Ruin. Og ligesom Juvenal fremfører
ogsaa Boileau et stort Galleri af slemme Kvinder : den „bizarre“, der altid
kives med Manden og skælder paa Tjenestefolkene; den skinsyge, der op
sporer alle Mandens Veje; den bomstærke, der spiller syg; den lærde
Dame, der studerer Matematik hos Roberval og Sauveur og overværer
Verneys Dissektioner; Precieusen, der i sin Salon samler alle Paris’ daar
lige Digtere, □: Boileaus Uvenner, der fremføres ved Navn; den devote
Dame med hendes Skriftefader, der viser, at alle hendes Synder i Virke
ligheden er Dyder. „Ja, saa har du vel ogsaa udtømt Emnet?“ siger Ven
nen. „Nej ingenlunde,“ svarer Digteren. „Ja, men hvis min Engel bliver
til en Djævel,“ siger Vennen, „saa lader jeg mig skille fra hende.“ Det
gaar ikke saa let, som du tror. Du bliver ruineret ved Skilsmisseprocessen
og er parat til at hænge dig. Derfor, hvis du ikke ynder Omveje, saa op
giv lige saa godt i Forvejen hele dette Forsøg.
Anlæget i Holbergs Satire er som sagt ganske som i Juvenals og Boi
leaus.1) Digteren hører, at hans gamle Ven Jens Larsen er faldet paa at
gifte sig. Han er bleven 70 Aar, men er nogenlunde velkonserveret; han
kan læse Ritualen uden Briller og han er ikke saa aflægs, at man kan
spille Lanter paa hans Isse. Han vil ligesom Boileaus Alcippe have en,
der kan passe ham og dele hans Sorger, kalde ham „lille Hjerte“ („petit
0 Spørgsmaalet om Ægteskabets Fordele og Farer var før Holberg paa Dansk
behandlet i en Satire af Tøger Reenberg: „Samtale mellem Timander og Philemon“
fra 1696 (Poet Skr. 1, 69). Reenberg citerer baade Juvenal og Boileau og anfører
ogsaa en Del af Boileaus Typer paa slemme Kvinder i næsten samme Orden. Men i
Modsætning til de to Forfattere er han, der levede et lykkeligt Familieliv, en ivrig
Forsvarer af Ægteskabet. Gennem Philemons Mund søger han med alle Grunde,
religiøse, moralske og materielle at overtale Kvindehaderen Timander til Ægteskab;
han kender en Kone med en Gaard paa 200 Tdr. Land og 10,000 Rdr.; hun er af
den gode gamle Slags Kvinder, der passer sit Hus og sit Sytøj, gaar i Kirke, taler
og 1er sjælden; har ingen Interesse for „Claus Pors og Romanen“. Holberg har næppe
kendt Reenbergs Digt. Jul. Paludan i Hist. Tidsskr. 7. R. III, 260.
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Coeur ou mon Bon“) og hele Dagen spørge: „Lille Jens, hvori har du
Behag?“ Men Digteren fraraader ham det. Han vil ganske vist ikke som
den forgiftige Juvenal skære alle Kvinder over en Kam. De var mäaske
bedre i Guldalderen („da Odin først fik Skiæg“), men der er saamænd
ogsaa dydige Kvinder endnu; i hvert Fald er de ikke værre end Mændene ; det er kun „gamle Huuspostiller“, der altid raaber om deres Udue
lighed og Pyntesyge. Naar Poeten alligevel fraraader Ægteskab, er det
for det første, fordi al Forliebelse er en kortvarig og frygtelig Rus; mod
den hjælper ingen Piller, ikke engang alle Hofapoteker Beckers Krukker
(maaske kunde en Aareladning hjælpe). Saa snart den første Hede er
ovre, ser Pernille pludselig helt anderledes ud; den afkølede Ægtefælle
„klaaer sig forundret bag Øret som Munkes sorte Kat, der venter Uvejr“.
Han savner pludselig sin Frihed og raaber, men for seent: „O Himmel,
jeg er soldt“; men intet hjælper, „en Qvinde skiftes ey som Horbows
Almanack; den, dig i Kløer faaer, den stedse dig beholder“.
Men er Forelskelse og Ægteskab altid en betænkelig Sag, er det det i
endnu højere Grad for en Mand af Jens Larsens Slags. Han er for det
første for gammel, og Kærlighed i et gammelt Legeme er som en Kakkel
ovn i et Snehus. Og saa har han et Sind, der mindst af alt passer til
Ægteskab; det er tungt og bedrøvet, han er menneskefjendsk, han bider
Fingre for hver Skilling, han skal af med, han er jaloux; han kan næsten
ikke taale sig selv, end sige andre, kan end ikke lide at se en Flue paa
Væggen. Og „du, som desforuden ey en Høne giör med Æg — end sige
dygtig er en Kone at forsyne — mon du dig bilder ind, en Pige er en
Dyne — der bruges ikkun til at giøre Sengen varm“. Men selv om han
faar en Kone, der er begavet med alle Dyder, saa er Ægteskabet fuldt af
Kvaler; Ængstelse for Børnene saa længe de er smaa, og Tusind Sorger,
naar de bliver ældre og styrter sig ud i alle mulige Taabeligheder og Ex
cesser. Og saa er en slig dydig Kone saa sjælden som en sort Svane. En
ung Kone gifter sig ikke med én gammel Mand af Kærlighed til ham,
men til „Jens Larsens Guld og Croner med anden gangbar Mynt og Obli
gationer“. Hvis den gamle Mand vil bevare Skinnet, maa han tro, at han
ser dobbelt, naar han finder en anden Mand i Seng med hende, og at det
regner, naar hun slaar Vand i Hovedet paa ham. Derfor gift dig ikke,
Jens Larsen.

Dette Holbergs første digteriske Forsøg er i mange Henseender interes
sant som Udgangspunkt for hans store poetiske Virksomhed. Flere Ejen
dommeligheder for den træder skarpt i Øjnene, naar man sammenligner
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det danske Digt med dets to betydeligfe Forgængere. Der er i det en gan
ske anden Luft end i Digtene fra Neros Rom og Ludvig XIV’s Paris. De
Kvinder, som Holberg anfører som afskrækkende Eksempler for Ægte
skabskandidaten, hører til en ganske anden Klasse end det højfornemme
Klientel, der hos Juvenal søger Hjælp mod deres Mænd hos Giftblander
sken Locusta, holder dyrt betalte Elskere fra Samfundets Underverden
og deltager i de uhyggelige Mysterier i Bona Deas og Isis’ Templer.
Heller ikke ligner de de parisiske Fruer, der hos Boileau bringes paa Af
veje ved Hasardspil i de fornemme Huse eller ved Corneilles Tragedier
og Lullys indsmigrende Musik og som holder snobbede litterære Saloner.
De slemme Kones hos Holberg bebrejdes det ganske vist af „de gamle
Huspostiller“, at de kan være pyntesyge og holde af et Parti Lanter; til
Nød kan de ogsaa gøre en gammel Ægtemand til Hanrej ; men det, der
mest og udførligst bebrejdes dem, er Udygtighed til at forestaa et Hus,
saa at der næppe findes en, „der stege kan en Steg, der lave kand en Kage
— der elte ret kand Dey, et fattigt Brød kand bage — der lave kand en
Sauce, der kaage kand en Grød — der ret forstaaer hvad er at legge Fisk
i Blød“. Borgerlige Koner fra Frederik IV’s borgerlige København.
Ogsaa væsentlige Ejendommeligheder i Holbergs Forfatterfysiognomi
møder os allerede i denne Satire. Der er saaledes den uhyre Hurtighed,
hvormed han arbejder; Digtet paa dets 17 store Sider er færdigt paa et
Par Dage. Indfald, Billeder, Sammenligninger vælder frem af hans Ho
ved. Andre Digtere maa ofte sidde og anstrenge sig for at faa en Idé.
Holberg kan næsten ikke holde op. Han ligner heri en Digter, der ellers
staar ham fjernt, som Grundtvig; eller en Komponist som Schubert. Naar
han skal skildre, hvorledes den over sit Ægteskab bedrøvede Per Jensen ser
ud, strømmer der muntre og aktuelle Sammenligninger fra hans Pen: „som
Espen Advocat, naar bilagt bli’r en Trætte — som Morten Spillemand —
mod Fastetider, naar hans Plov ey drives kand — som „Paradises“ x)
Vert, naar Politiens Svenne — gudfrygtig blive og vil Ont af Staden
gienne — som Jesper Kromand, naar han udi Kirken hør — at Præsten
Drukkenskab til syndigt Levned giør“ o. s. fr. Skiemtedigtets Farve er
erkekøbenhavnsk. Ligesom hos Juvenal og Boileau nævnes med Navn
kendte Lokaliteter og Personer som Hofapoteker Becker og Holbergs
Kollega Professor Horrebow. Ogsaa møder vi allerede i dette første Digt
Holbergs muntre Vid, i sin ejendommelige danske Form mindre beslæg
tet med Boileaus elegante franske Esprit end med Juvenals underfundige
Lune, naar det for en Gangs Skyld som i den meget dristige niende Sa*) De to „Paradiser“, Vestre og Østre, var ilde berygtede Værtshuse.
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tire faar Lov til at udfolde sig frit og ikke overvældes af Forargelsens
sorte Galde.
Som senere giver Holberg sig heller ikke her i sit stærke Arbejdstempo
Tid til at gennemarbejde Digtet, til at forkorte, hvor det tiltrænges, og
til at stille Vers sammen, der hører sammen. En Vanskelighed for Hol
berg var altid Verseformen, som han trods sin Musikforstand ganske
manglede Sans for. I dette Digt er han endda i sin første prøvende Løbe
bane som Versifikator. Vennen, som han raadspørger om sit Digt, aner
kender Indholdet, men dadler Kendskabet til Versekunsten; „han viste
mig imidlertid de prosodiske Regler i dansk Poesi, som jeg siden iagt
tog nøjagtigere“, tilføjer Holberg beroliget. Han skulde imidlertid sta
dig paa dette Punkt, hvor Tiden dog ellers ikke var fordringsfuld, opleve
megen og berettiget Kritik.

ET PAR PROBLEMDIGTE
(De to første „Skæmtedigte“).

Det heldige Udfald af Holbergs første Forsøg i Digtekunsten, Poemet
om Ægteskabet, gav ham Blod paa Tanden. Efter det prøver han sig
videre frem med, hvad han kalder „nogle lette Exercitier, som ginge
temmelig lykkelig af“. Disse lette Exercitier er rimeligvis de to første
af den Samling „Skæmtedigte“ som han udgav 1722.1) Emnerne for
dem er mørke. Det ene handler om Menneskenes bundløse Fordærvelse
(„Democritus og Heraclitus“), det andet om deres Ustadighed og Væ
gelsind („Apologie for Sangeren Tigellio“). Navnet „Skæmtedigte“, som
Holberg kaldte dem med et fra den ældre danske Litteratur kendt Navn,
passer kun meget lidt paa dem. Med større Ret kunde man kalde dem
Problemdigte. De behandler nemlig fundamentale Problemer om den
menneskelige Karakter, som ivrigt drøftedes i Datidens Videnskab og
Digtning.
Deres sorte Livssyn tyder paa, at de er skrevet før „Peder Paars“2)
og de sidste muntre Skæmtedigte, ligeledes deres sproglige Ubehjælp
somhed og det, at de 1721 kom i Separatudgaver før de blev optaget i
den større Samling Skæmtedigte i 1722.
Disse to Skæmtedigte gjorde, efter hvad Holberg siger, ikke Lykke
1) Vilh. Andersen: Ill. Dansk Litteraturhistorie II S. 35. — 2) „Peder Paars“
omtales flere Gange i disse Digte; disse Steder maa altsaa være indskudt senere.
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ved deres Fremkomst; „Folk vilde ikke købe dem“ i de ældste Separat
udgaver. Disse er da ogsaa — vel paa Grund af det ringe Salg — om
trent forsvundne. Af Separatudgaven af „Democritus og Heraclitus“
eksisterer der kun ganske faa Eksemplarer, af Separatudgaven af „Apo
logie for Sangeren Tigellio“ er slet ingen bevaret. Grunden til denne
Folks ringe Interesse for disse Digte mener Holberg har været, at de
behandler filosofiske Problemer, som Folk syntes var „for høye og
uforstaaelige“. Som en anden Grund nævner han deres Sortsyn, „den
Bitterhed, hvormed de ridiculerer det menneskelige Kiøn“, i Modsætning
til „Peder Paars“ og de senere Skæmtedigte, der gjorde Lykke ved deres
Munterhed. Heri har Holberg sikkert Ret. De hører heller ikke til hans
ypperste Værker. Men Holberg har ogsaa Ret i, at de trods alt fortjener
at studeres. De betror os for det første noget væsentligt om Holbergs
Sindstilstand i de første Aar efter Hjemkomsten, som han senere skjuler
bag Levnedsbrevenes muntre Fortælling. Den har ofte været sort i de
Aar, da han endnu ikke var kommen til Kræfter efter Rejsen med dens
Sygdom og Afsavn, da Fremtiden en Tid syntes uvis, da han optraadte
i den uværdige og lidet flatterende Rolle som Professor i Metafysik, og
da han var oprevet af den onde og usømmelige Strid med Hojer. Men
mest fortjener disse to Skæmtedigte at studeres, fordi de giver Holbergs
Syn paa nogle af Livets vigtigste Forhold, et Syn, som han i det væsent
lige bevarede hele Livet igennem og som han blev ved at give nye Udtryk
i andre Værker: Komedier, Fabler, Læredigte, historiske Biografier.
Mest gælder det den anden Satire om „Vægelsindet“. I det fandt Hol
berg Nøglen til noget centralt i sin egen Karakter, i Menneskenes
Karakter i Almindelighed og i den historiske Udvikling. De to første
Skæmtedigte giver, som Vilhelm Andersen har udtrykt det, Holbergs
Filosofi over Livet og hans Psykologi, ligesom den tredje Satire („Cri
tique over Peder Paars“) giver hans Æstetik. Derfor skal der dvæles noget udførligere ved dem.

1. Den første Satire. Om den menneskelige Naturs Ondskab.
(„Democritus og Heraclitus“).
Den første Satire behandler et Problem, som vi maaske vil synes er noget
for unuanceret stillet, nemlig hvorvidt Mennesket af Naturen i sin
dybeste Bund er godt, eller om det er uhelbredeligt ondt. Holberg havde
beskæftiget sig med dette Problem før i sit Liv, nemlig i sin før-poetiske
Periode, da han studerede Historie og Naturret. Han har haft en rig
Den unge Ludvig Holberg
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Litteratur fra Fortiden at støtte sig paa, da han skrev sit Digt. Spørgsmaalet var atter og atter bleven drøftet af Videnskabsmænd og Digtere.
Det var et af Grundproblemerne for de store Naturretslærere. Ud fra
deres forskellige Meninger derom havde de formet deres Teorier om
Aarsagen til, at Menneskene havde dannet Samfund. Der var, som tid
ligere omtalt, nogle statsretlige Forfattere som Grotius, der hævdede, at
Menneskene i deres dybeste Grund var gode og sociale, og at det var
ud fra et medfødt Samfundsinstinkt, at de havde sluttet sig sammen i
Stater. Andre som Hobbes, der havde oplevet Cromwellskrigenes Uro og
Grumhed, hævdede, at Samfundet var opstaaet, fordi Menneskene af
Naturen var saa onde og asociale, at de som Ulve vilde ødelægge hin
anden i indbyrdes Krig, hvis de ikke opgav Friheden, sluttede sig sam
men og gav sig ind under en Hersker med stærk Magt, der kunde holde
dem i Tømme. Men Spørgsmaalet havde for Statsretslærerne ikke blot
teoretisk Betydning som Forklaring paa Samfundets Oprindelse. Det
var følgelig ogsaa ud fra deres Syn paa det, at Regenterne maatte afgøre,
hvorvidt man i Tillid til Undersaattemes gode og sociable Natur kunde
give dem en Del Frihed, eller hvorvidt de paa Grund af deres Siethed
maatte holdes nede med haard Haand som Dyr. Holbergs store Lærer
Pufendorf var endt med at slutte sig til Hobbes’ pessimistiske Syn; og
Holberg havde selv i sin „Natur- og Folkeret“ gentaget Pufendorfs Me
ning: Statsmagt, Love, Straf og Embedsmænd er indrettet, fordi Menne
skets Sind er ondt og maa tøjles.1)
Men ogsaa i Skønlitteraturen havde Holberg Gang paa Gang set
Spørgsmaalet om Menneskets Grundnatur behandlet. En Foregangsmand
var her Juvenal. I sin 15de Satire skildrer han efter sin Vane Menne
sket med de sorteste Farver. Det er efter ham ikke blot ondt. Men dets
Ondskab og Taabelighed er langt større end Dyrenes, skønt det i sit Hov
mod anser sig for Skabningens Krone. Dyrene angriber dog ikke —
siger han — andre Dyr af deres egen Art, medens Menneskene i deres
Rovbegærlighed og Blodtørst bekriger og dræber hinanden. I nogle
Sætninger, der vel er ret omdisputable, men som ikke des mindre
atter og atter afskrives af Jurister og Poeter lige ned til Pufendorf,
Boileau og Holberg, fremhæves Dyrenes større Fredsommelighed paa
Menneskets Bekostning: „Der er større Enighed mellem Slanger (end
mellem Mennesker). Vilddyrene skaaner dog deres egne Lige, som er
kendetegnet ved de samme Pletter. Naar har en Løve, fordi den var stær
kere, berøvet en anden Løve Livet? I hvilken Skov udaander nogensinde
*) Holberg: Natur- og Folkeret. S. Skr. I, 539.

Titelblad til Holbergs Første Skæmtedigt: Democritus og Heraclitus 1721. Det bærer
et Citat af Juvenals 10de Satire Vers 29. „Af Vismændene lo den ene altid, saa snart
han- var gaaet udenfor sit Hus, den anden græd derimod.“ Dette Titelblad viser,
hvor tarvelige i Udstyret særlig Holbergs første Værker var, og hvor liden Sans han
havde for en Bogs Skønhed.
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et Vildsvin for et andet Vildsvin med stærkere Tænder? Den indiske
Tiger holder Fred med en anden Tiger, selv om den er rasende. De
vilde Bjørne holder Fred indbyrdes. Men Mennesket .. .<61) Og som
Menneskene er grusommere end Dyrene, er de ogsaa taabeligere, mest
ved deres Overtro. Juvenal havde selv under sit Ophold i Ægypten
undret sig over Ægypternes Dyrkelse af Aber og Fugle, deres religiøse
Frygt for at smage Løg. Hos Dyrene vil man intet finde af den Slags
Uforstand. Ogsaa disse Beviser for Menneskets Underlegenhed under
Dyrene gentages f. Eks. af Boileau og Holberg.2)
I Renæssancen bredte denne Betragtning af Menneskets Natur sig
særlig gennem Montaigne.3) Størst Betydning for Holberg faar dog den
Form, som Boileau giver den i sin elegante og lunefyldte 8de Satire,
„Sur l’homme“. Ogsaa for ham er Menneskene paa alle Omraader værre
og taabeligere end Dyrene. Ærgerrighed, Gerrighed, Kærlighed og Had
leder dem til skadelige og besværlige Ting, skønt de kunde leve roligt
og lykkeligt. Og som et Eksempel paa menneskelig Ondskab og Taabelighed, der i Ludvig XIV’s Tid vel ikke var helt ufarligt at nævne, frem
føres en Erobrerkonge som selve Aleksander den Store. „Taabeligt og
i den Tro, at han var en Gud, gav han sig til at fare afsted som en
Røver uden Hjem og Arne, idet han i sit Spor slæbte Krigens Rædsler
og fyldte hele Jorden med sin grænseløse Taabelighed i Stedet for som
en vis og god Fyrste at styre sit eget Rige.“ Hvor lykkeligt vilde det
ikke have været, om Makedonien havde haft Galehuse til at spærre den
Slags Mennesker inde i. — Mennesket anfører, siger Boileau, som Be
viser paa sin Overlegenhed over Dyrene, at det har opfundet Statsdan
nelser, Regeringer, Bymure, Love og Galger. Disse Ting er tværtimod
Tegn paa dets Underlegenhed under Dyrene. De behøver ikke den Slags
Ting; de angriber aldrig deres Lige, udplyndrer dem ikke og anlægger
ikke Processer mod dem. Ser man nogensinde en Ræv stævne en anden
Ræv for Generalprokurør Rolet, fordi den var ude efter en Høne? Og
har man nogensinde hørt, at en Hjorteko i Brunsttiden slæbte en Hjort
for Tamperetten og anklagede den for Impotens, medens Dommerne
beordrer en uanstændig Undersøgelse af, om Hjorten har ret „Kapitelsmaal“.4) Dyrene klarer sig uden alt det, som er Menneskenes Stolthed:
Domstolene med deres Retskneb, Lægernes Morderkunst og Universite9 Sat. XV, 159. — 2) Boileau Sat VIII, 270. Holberg: I Sat. 282. — ») Essays
II, 12.
4) Holberg anvender let varieret Vittigheden i „Peder Paars“ I, 3, 88 og 3. Skiemtedigt V. 3. Til Georg Christensens Note i hans Udg. af P. Paars og Skiemtedigtene
S. 371 sign. Noten til Boileau: Sat. VIII, 145. Dresden 1746 S. 111.
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ternes latterlige Lærdomsprøver og Ceremoniel. Selv Æslet, det mest
foragtede af alle Dyr, vilde, hvis det fik Talens Brug, udtrykke sin For
undring og le, hvis det saa Repræsentanterne for Menneskets Lærdom,
Lægekunst og Retfærdighed: en Universitetsprocession bestaaende af en
Eskadron pelsklædte Pedanter fulgt af Rektor omgivet af Pedeller, eller
„en Morder i Doktorkappe med Døden paa Nakken ile til en Syg“ eller
Rettens Betjente i stort Følge føre en Mand hen for at slaa ham ihjel.
Hvad vilde Æslet sige andet end, at „Mennesket er kun et Dyr“.

Holbergs første Satire er et Led i en stor evropæisk Litteraturgenre,
af hvilken nogle Hovedværker er omtalt i det foregaaende. Meget i den
er ogsaa Fællesgods, saaledes som Tilfældet er med enhver Tids Kunst,
og det baade i Emne, Behandling og Tankegang; ogsaa Enkeltheder er
Iaant fra Forgængerne.1) Holberg vil som sine Forgængere vise, at Ond
skab og Taabelighed er det stærkeste og tilgrundliggende i Menneskenes
Karakter. Selv Dyrene er langt bedre, og hvis de fik Mæle som Bileams
Æsel, vilde de sige, at Barmhjertighed ikke findes hos Menneskene men
kun hos Dyrene. Ogsaa Tirader som Juvenals om, at Løven ikke rører
en anden Løve og at Pardeme skaaner Dyr med Parderpletter, mø
der vi.
Men trods alt har Holbergs Satire sit eget Ansigt, og den kan — trods
Forfatterens sædvanlige formelle Ubehjælpsomhed — saare vel ved sine
andre Fortrin hævde sin Plads ved Siden af sine store Forgængere. Den
graver i sit Sortsyn ofte dybere og fremdrager væsentlige Sider af den
menneskelige Uretfærdighed, som Forgængerne og Samtiden ellers ikke
havde synderlig Blik for.
Af saadanne Former for Uretfærdighed nævner Holberg den sociale
Ulighed, Livsgodernes ulige Fordeling: en har Raad til at strø Skæpper
af Hvedemel ud i sin Paryk, medens en anden ikke har det tørre Brød;
en gaar klædt i Purpur og Gyldenstykke, medens en anden pjaltet maa
løbe om for at faa solgt tre Snørebaand for en Skilling. Som en af
Ondskabens frygteligste Former fremdrager han her ligesom senere i
sine historiske og moralske Skrifter Krigen. For dens Romantik og for
de store Erobreres Glorie har han kun Uvilje til overs; han mener, „at
9 F. Eks. Holberg V. 4 = Juvenal XV, 142 ff; Holberg V. 47 = Juvenal XV, 153
o. s. v. Holberg siger selv i Forordet til Skæmtedigtene, at han har „dediceret den
første Satire til en Magister for derudi at imitere Boileau, som skrev sin store Satire
til en opdigtet Doctor af Sorbonne.“ Boileaus Satire er formet som en Dialog mellem
Doktoren, der forsvarer Menneskenes Karakter, og Digteren, der angriber den. Hol
berg har derimod ikke udført Samtaleformen.
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de som opofre Folk og myrde — fortiene ey det Navn af Folkets Hyrde“.
Den da moderne og haarde Soldatereksercits, som Frederik Vilhelm I af
Preussen havde indført, er ham for Formaalets Skyld inderlig imod;
hvor hæsligt og latterligt er det ikke at se „en Hoben gamle Folk i fire
Rader staae — at giøre krumme Spring; nu links, nu reks (rechts) at
gaae; — at holde Stokke (til Geværeksercits) nu paa Skuldre, nu ved
Side. — nu derfor staae paa Pæl (til Straf), nu paa en Træhest ride“.
Men heller ikke de Regerede, Folkets store Masse, er bedre end de Sty
rende. Dybest i dens Sjæl lurer Grumhed og Ondskab. I Virkeligheden
er Forholdet det, at Dyrene ikke behøver Love for at leve i Fred. Men
neskene derimod trænger til haarde Lovgivere som Drakon, til Love
„skrevne med Drageblod“, til Dommere, Bødler, Pinebænke og Galger
for at holde deres onde Natur i Tømme. Hvis Menneskene ikke havde
disse Skræmmebilleder, vilde alt opløses i Kaos. „Før Frihed ikkun
ind, løs vore Baand og Kjeder, — Brutalitet man meer blant Dyrene ey
leder, — en Biørn, en Ulv os da poleret kommer for, — naar Riset kun
er brudt, og Straf ey meer kand temme, — strax seer man Mennesker i
Mennesk-Blod at svemme. — Naar Øvrighed har Magt, og Lov sin Styrke
mist, — see, af Societet om findes mindste Gnist.“ Det var denne Tanke,
han senere formede dramatisk i „Jeppe paa Bierget“; Bonden, der plud
selig bliver fri for Undertrykkelse og Frygt, og viser sin sande Natur
som en Nero.
Nyt er det ogsaa, at Holberg, naar han skal give Eksempler paa den
Form for Taabelighed, som viser sig i Overtroen, ikke særlig henter sine
Eksempler fra den antike Orakel- og Varseltro, men fra sin egen Tid —
han hører ogsaa her til „de moderne“. Flest Eksempler finder hans antikatolske Sind følgelig i Romerkirken: Dyrkelsen af „raadne Ben“,
o: Helgenlevninger, og „den skæggede Mand i Rom“, der lyser Folk i
Band ikke blot for at spise Kød i Fastetiden, men ogsaa fordi de bruger
deres Fornuft til at ræsonnere. Ogsaa Dyrkelsen af Hostien anføres som
et Eksempel paa taabelig Overtro og paa en Maade, der kan have videre
Sigte end den katolske Kirke; „man giorde“ — skriver han — „Guder
før af graa Steen, Planker, Fjel — nu meere kunstig man dem giør af
Hvedemeel“. Hvor vilde ikke Cicero le, hvis han saa en Procession til
Ære for „et lille Stykke Brød“.
Dristigst er Holberg, naar han i sit Sortsyn gaar saa vidt, at han som
Eksempel paa Menneskenes Taabelighed og Overtro anfører selve Troen
paa et guddommeligt Forsyn. Denne Tro, siger han, er lige saa anmas
sende og taabelig, som hvis en Orm vilde vente, at Gud for dens Skyld

Social Ulighed. Krig. Forsynstro. Typer paa Narre.
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vilde bøje de ubønhørlige Naturlove og gøre et Mirakel, eller hvis en
Mide vilde tro, at den Ost, hvori den boede, var hele Universet (V. 725).
Jorden var jo efter Kopernikus’ Tid bleven reduceret fra at være Ver
dens Centrum og Genstanden for Guds særlige Forsorg til at være som
et Sandskorn i Universet. Tanken har Holberg oftere varieret i anden
Form, f. Eks. i den 81de Fabel. Vi møder her et Udslag af den dybe og
omfattende Vantro, som havde grebet Holberg efter Frankrigsrejsen, og
som han endnu ikke havde faaet Bugt med ved Hjælp af Grotius’, Huets
og Abbadies apologetiske Værker (S. 193).
Morsomt er det, at Holberg i sin Gennemgang af de menneskelige
Taabeligheder ikke nøjes med almindelige Eksempler, men ogsaa an
fører en lang Række Typer paa taabelige Mennesker. Der er saa mange,
at de danner et helt Alfabet lige fra A til Z. De er en Slags Forløbere
for Komediernes Serie af taabelige Mennesker. Blandt dem findes ikke
blot hans gamle Ven og nuværende Fjende Hans Gram i en Pedants Lig
nelse, men ogsaa Holberg selv med hans maniske Skrivesyge og Higen
efter Berømmelse. „H.(olberg) kand ey holde op at excerpere, skrive.
— Hans Doctor siger, at det ham hans Død vil blive. — Det hielper ey,
hans Værk han dog fuldende vil — for at indlægge Navn, som han ey
føler til.“1) Holberg døde jo ikke af sit Skriveri, men det kostede ham
faa Aar efter hans Helbred og hans tidligere „Overflødigheds Blomst“.
Da Holberg saaledes gennem sine mange Eksempler har vist, hvor
ondt og taabeligt Mennesket er, rejser kan det Spørgsmaal: Er Menne
sket og Livet, som det nu engang er, til at græde over, saaledes som den
gamle græske Filosof Heraclitus sagdes at have gjort, eller det saa taabe
ligt, at det kun med en anden Filosof Democritus er til at le ad.2) Begge
Dele, svarer Holberg. „Den er Philosophus, om hvilken man kand sige:
— nu leer, nu græder han, nu begge giør tillige; — der i hvert Øyeblik
tungsindig er og kaad.“ Den, der kan det, er den, der har det omskifte9 Nemlig naar han er død.
2) Ikke Boileau, men flere andre Forfattere har rejst Spørgsmaalet i samme Form.
Saaledes Juvenal, hvis 10de Satire Holberg citerer paa Titelbladet af sin 1ste Satire,
Montaigne (I, 12) og Hans Lauremberg i Begyndelsen af sit utrolig plumpe 2det
Skiemtedigt fra 1652. „Naar jeg betencker hvor al Folcket plager sig — og spiller
offver alt Comedi’ idelig — Hvad skal jeg meene da, naar jeg monn’ saadant see? —
Om jeg da græde skal eller der offver lee. — Mand skrifver rettelig om tvende vise
Narre, — den ene griined steds, den anden monne biarre. — Heraclitus steds græd
ret som et lidet Barn — der sine Buxer slemt beklickede med Skarn. — Democritus
hand loe at hannem Bugen ryste... Skuld jeg begræde det som andre bryder her?
— Man bleff vist udleet... Derfor det bedre er, at mand med leend’ Mund — Med
Tidkort siger ud sit Hiertis rette Grund.“ Om Holberg har kendt Lauremberg er
tvivlsomt. Laurembergs Skiemtedigte ved Jul. Paludan 1889 S. 26.
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lige og bevægelige Digtersind, der kan se Tingene fra mere end en
Side. Holberg kunde endnu ikke le ad Menneskene, da han skrev sine
første Satirer. Han lærte det i de sidste, i „Peder Paars“ og især i
Komedierne.
2. Den anden Satire: Om den menneskelige Naturs Vstadighed.
(„Apologi for Sangeren Tigellio“).

I Slutningen af „Fru Marie Grubbe“ fører som bekendt J.P. Jacobsen
den unge Ludvig Holberg og den fattige gamle Marie ind i en Samtale om
Udødeligheden. Det foregaar 1711, da Holberg under Pesten i København
logerede hos hende i Burrehus paa Falster. Holberg spørger hende, om
hun da ikke tror paa Opstandelsen og Gengældelsen efter Døden, og Marie
Grubbe svarer dertil: „Ja, hvordan skal jeg egentlig opstaa? som det
unge uskyldige Barn, jeg var, da jeg først kom ud mellem Folk og Ingen
ting vidste og Ingenting kjendte; eller som dengang, jeg æret og mis
undt som Kongens Yndling var Hoffets Zirat; eller skal jeg opstaa som
den gamle, fattige, haabløse Marie Færgemands ... og skal jeg svare til,
hvad de andre, Barnet og den livsranke Kvinde de synded’, eller skal en
af dem svare for mig? Kan I sige mig det, Hr. Magister?“ Det Jacobsen
her tager op til Behandling, er jo det ofte drøftede Spørgsmaal, om der
virkelig eksisterer en Kontinuitet, noget blivende i Personligheden fra
Vuggen til Graven. Eller om Menneskets Personlighed i Aarenes Løb med
Stofskiftet forandredes helt, om den endog kan skifte fra Time til Time
efter Øjeblikkets skiftende Stemninger, saaledes at man pludselig kunde
staa ligesom overfor en helt fremmed Person.
Spørgsmaalet havde været drøftet lige siden Oldtidens Dage. Og ikke
uden Grund. Det havde jo ikke blot teoretisk, men ogsaa praktisk Betyd
ning. Ti af Svaret afhang det, om man kunde stole paa sig selv og paa
andre. Det er dette Spørgsmaal, om den menneskelige Naturs Stabilitet
eller Ustadighed, som Holberg behandler i sin anden Satire. For et Men
neske med hans Trang til at forstaa sig selv og andre og med hans svin
gende Natur maatte det være et Spørgsmaal af fundamental Betydning.
Var der mon bag alt det svingende noget stabilt — noget af det, som de
gamle Metafysikere søgte bag Tingenes evindelige Skiften (se S. 244) —
eller var han et Siv, der svajede for hvert Luftpust?
Før vi beskæftiger os med Holbergs Indsats til Spørgsmaalets Løs
ning, vil vi kort betragte hans Forudsætninger og hans Forgængere i Be
handlingen af Problemet.

Om den menneskelige Naturs Ustadighed.
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I Antiken havde der gennemgaaende1) ikke været nogen Tvivl om, at
der i Menneskets Karakter var noget, der trods alle Svingninger var bli
vende, var „det egentlige Menneske“. Efter Platon var det, der karakteri
serede det egentlige Menneske netop „den fornuftige og rolige Sinds
stemning, der altid bliver sig selv lig“.2) Efter Stoikerne var „Bestan
dighed“ (constantia), den Devise Holberg optog i sit Segl, en af de men
neskelige Hoveddyder. Og den antike Billedkunsts Menneskefremstilling
giver jo netop dette i sig selv hvilende og konstante som det normale og
væsentlige hos Mennesket, hvormed den træder i Modsætning til det øje
blikkelige i Stilling og Udtryk, som vi f. Eks. møder i saa meget af Ba
rokkens og Rokokoens Menneskefremstilling. Indenfor Antiken har Horats i et Par af sine Satirer3) moret sig med at give dette Ideals Mod
sætning i Sangeren Tigellius, en stemningsfuld Kunstnernatur, der altid
bevæger sig i pludselige Modsætninger. Snart løber han, som om Fjen
den var i Hælene paa ham, snart skrider han frem som i en Procession
med Junos hellige Kar. Snart kan end ikke Kejseren bevæge ham til at
synge, snart er han ikke til at standse, naar han uopfordret begynder ved
et Gæstebud. Men Horats fremstiller ikke dette bevægelige Kunstnersind
som noget fint eller interessant. Det fremstilles til Advarsel for Læseren
som noget naturstridigt. Tigellius er for ham et „Monstrum“.
Et Brud med Oldtidens Menneskefremstilling indtræder med Renæs
sancen. Med dens Interesse for Individet med dets Ejendommeligheder
følger en voksende Interesse for den menneskelige Psykologi, ikke først
og fremmest i dens store Linier men i dens individuelle Forskelligheder.
Man gør den Opdagelse, at ikke blot er Menneskene højst forskellige
indbyrdes, men at ogsaa det samme Menneske til forskellige Tider kan
være forskelligt fra „sig selv“; „snart en Gud og snart en Satyr“. Ja,
man begynder at tvivle paa, at der overhovedet findes noget stabilt i Men
neskets Karakter, at der overhovedet eksisterer noget Normalmenneske,
der „altid er sig selv lig“, saaledes som Oldtidens Litteratur og Kunst
havde lært det.
I Senrenæssancen giver et Par Individualister som Montaigne og hans
Ven Præsten Pierre Charron (1541—1603) Gang paa Gang Udtryk for
dette Syn. „Jeg tror“ — skriver Montaigne4) — „at Stadighed falder
Folk langt sværere end noget andet, mens Mangel paa Stadighed ikke
volder dem nogen særlig Bekymring. Vi plejer at følge vore Luner i Øst
U Af de græske Naturfilosoffer havde jo, som før omtalt (S. 244) Heraklit hæv
det, at der ikke bag Tingenes foranderlige Strømmen eksisterede noget altomfattende
Princip. — 2) Staten III, 139. — ’) Sat. I Bog. 3 og 4. Vilh. Andersen i „Tider og
Typer“, Erasmus II, 56 ff. — 4) Essays, II, 1.
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og Vest, i Nord og Syd, alt eftersom Vinden blæser. Vi tænker ikke over,
hvad vi vil, førend i det Øjeblik vi vil det. Og vi skifter Mening som
hint Dyr, der antager Farve efter det Sted, hvor man sætter det. Hvad
vi i et Øjeblik har sat os for at gøre, forkaster vi i næste, og snart er vi
igen tilbage, hvor vi begyndte. Vi gaar ikke, vi lader os føre med Strøm
men som Ting, der flyder afsted, snart blidt, snart voldsomt, eftersom
Vandet er i Ro eller i Oprør. Enhver, der gransker sig selv til Bunds, vil
i sit Indre, ja endog i Evnen til at dømme finde dette Vægelsind og denne
Splittethed.“ Montaignes Ven Charron har i sin Bog „La sagesse“, som
Holberg i hvert Fald senere kendte nøje, et helt Kapitel om „Ubestan
digheden“. Heri skriver han: „Mennesket er en mærkelig ubestemt og
foranderlig Ting, om hvilket det er risikabelt at fælde en sikker og al
mindelig Dom. Den største Del af vore Handlinger er udsprunget af en
eller anden tilfældig Anledning. Mennesket er af alle Dyr det, som det
er vanskeligst at finde Bund i og at lære at kende; det mest underfun
dige og indviklede. Der er hos det saa mange Kamre og Baglokaler, hvor
fra snart et Menneske, snart en Satyr dukker frem. Snart er det en Gud,
snart en Flue; det 1er og græder ad samme Ting; det er tilfreds og util
freds; det vil og vil dog ikke.“
Ogsaa Holbergs Forbilleder Pufendorf x) og Boileau deler dette Syn.
Boileau, der dog ellers var en Forsvarer af Antiken, nægter ligefrem
at dennes Menneskeideal, „Bestandigheden“, eksisterer.2) Men baade hans
og Pufendorfs Behandling af Spørgsmaalet er ret kort. De behandler
begge Ustadigheden som en af Ytringsformerne for den menneskelige
„Ondskab“.

Interesse for Spørgsmaalet om den menneskelige Karakters Stabilitet
eller Ustadighed har Holberg først faaet paa Pariserrejsen, hvor han fik
Øjnene opladt for saa mange andre menneskelige Forhold. Da han skrev
sin „Natur- og Folkeret“ før Rejsen interesserede Spørgsmaalet ham saa
lidt, at han i denne Bog undlod det Sted hos Pufendorf, der behandler
det. I Paris kom han i den danske Konvertit Borman i intim Forbindelse
med et saa rendyrket Eksemplar af de „Vægelsindede“, at han maatte
blive opmærksom paa denne Menneskearts Ejendommeligheder. „Han
De jure naturæ et gentium II, 1 § 7 (= Holberg: Naturret I, 3, 3).
2) Boileau: Sat. VIII, 19ff. og 255ff. „Hvad er Visdom? En Bestandighed i Sjæ
len, som intet kan forstyrre og som ikke opflammes af nogen Lyst. Men hvem kender
mindre end Mennesket Brugen deraf. Mennesket springer ustandselig fra en Tanke
til en anden... Det som det afskyer den ene Dag, attraar det den næste. Alt be
hager det og mishager det Dets Sind er muntert uden Grund og bedrøves uden
Grund.“
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gik“ — skriver Holberg i Levnedsbrevene — „i Sangeren Tigellius’ Fod
spor og faldt fra den ene Yderlighed til den anden; han var snart nøj
sommere end Diogenes, snart overdaadigere end (Gourmanden) Apicius;
snart flunkende fin, snart snavset; lugtede snart af Pomade og stank snart
som en Buk“, snart var han begejstret for Katolicismen, snart for Prote
stantismen.1)
Gennem Oplevelsen af denne Mand, som han med inderligt Ubehag
studerede, ogsaa vel fordi megen Litteratur gennem Oplevelsen blev le
vende for ham, er Holberg imidlertid kommen til Forstaaelse af en væ
sentlig Side af sin egen Karakter. Han har med Undren og Skræk op
daget, at ogsaa han havde en Rem af Huden, at ogsaa han selv i meget
hørte til de „Vægelsindedes“ store Klasse. Ikke at han som Borman var
upaalidelig i sine Meninger eller overfor indgaaede Forpligtelser. Men
i saare meget svingede Tilstandene i hans legemlige og sjælelige Befin
dende pludselig og uden paaviselig ydre Grund. „Snart kommer der en
saadan Mathed over hele mit Legeme, at jeg kryber afsted som en Myre,
snart er jeg saa rask til Bens, at ingen i saa Henseende er min Over
mand, snart har jeg ondt i Hovedet og snart i Benene; snart har Syg
dommen sit Sæde i Maven, og saa føler jeg snart Hede, snart Kulde i
Indvoldene, snart er der for megen Syre og snart slet ingen ... De Af
fekter, som mit Sind skiftevis beherskes af er Glæde, Sorg; Frygtsomhed,
Kækhed; Sløvhed, Fyrighed; Nidkærhed, Kulde.“2) Ordene er næsten
helt de samme som dem, hvormed han senere i Komedien om „Den Væ
gelsindede“ lader Tjeneren Torben skildre sin vægelsindede Frues Til
stand.3)
Ved denne Forstaaelse af sig selv er han bleven paa det rene med, hvad
der er Kilden ikke blot til megen legemlig og sjælelig Lidelse for ham,
men ogsaa til mange af de vanskelige Situationer, hvori Livet havde bragt
ham, f. Eks. vel Striden med Hojer. Og fra det Øjeblik bliver Studiet
af dette hans „Vægelsind“ og Forsøg paa at finde Midler imod det en
Hovedsag for ham hele Livet igennem, noget af psykologisk Interesse,
meget af Selvopholdelsesdrift. I sine Skrifter tager han Gang paa Gang
Problemet op til Behandling i alle mulige litterære Former. Han stu
derer det i en hel Komedie — vist den første, han har skrevet — og i
flere andre Komedier optager han Motivet. Han behandler det i Metamorphoserne, Epigrammerne, Universitetstalen 1731, „Moralske Tanker“,
Heltindehistorierne, Fablerne og Epistlerne.4)
9 Levned S. 60. 61. — 2) Levned S. 176—77. — 3) „Den Vægelsindede“ I, 6. —
4) „Barselstuen“ (ældste Udgave) III, 5; Jacob von Thyboe“ IV, 9. „Uden Hoved
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Den første Gang, Holberg tager Problemet op til Behandling er i det
andet Skæmtedigt, der er et „Forsvar for (den vægelsindede) Sanger Ti
gellius“. Men det er for Holberg ogsaa et Opgør med sig selv og et For
svar for sig selv og for det moderne Menneskes Vægelsind. Han ved
kender sig det og hævder, at det — langt fra at være en Abnormitet —
er det normale. Det antike Menneskeideal, Manden der „altid er sig selv
lig“, er derimod det abnorme, et saadant Menneske er ikke et Menneske,
men en Maskine. I Striden mellem „de gamle og de moderne“ staar han
her, som overalt i de unge Aar, paa de modernes Side.
Satiren er anlagt som en Dialog mellem Digteren og en Ven. Digteren
træffer Vennen leende og spørger ham om Grunden. Jo, svarer Vennen,
jeg har nylig hos Horats læst om et højst besynderligt Eksemplar af
Menneskeheden, Sangeren Tigellius, der er helt uberegnelig i sin Usta
dighed, snart vanvittig ødsel og snart gerrig som Plautus’ Euclio; snart
sover han af Ladhed hele Dagen, snart vaager han af Flid om Natten;
„nu løber han, som Ild i Rumpen paa ham stod, — nu som til Ligfærd
han gaar sagte Fod for Fod.“ Men, siger Vennen, et saadant Væsen
eksisterer jo blot ikke i Virkeligheden; det maa være en Skabning af
Digterens Fantasi, et uvirkeligt Monstrum; „en artig Tanke kun det er
i Poesi — opdigtet Character paa ret Bizarrerie.“ Nej, du tager ganske
fejl, svarer Digteren. Han er tværtimod Normen for et Menneske. Denne
Karakterens Ustadighed findes hos alle. Den samme Mand løber den ene
Aften i Per Madsens Gang og kan den næste Aften ikke taale, at Pigen
reder hans Seng; en anden er „nu bange for en Skiemt som Fanden for
et Kaars — nu findes i hans Seng Jan Tambour og Per Paars“. „Ach!
hvis at Vinduer paa Hierterne kun vare — man lidt Tigelliansk fandt
moxen i hver Mand.“ Det er ikke de vægelsindede, der er abnorme og
„monstra“, men tvertimod de Mennesker, der altid er ens, f. Eks. I min
ærede Herre; „I temperered er, I aldrig bliver vred — i Alting man
jo ser en stor Bestandighed — af ingen Hændelser I altereret bliver —
naar heele Stad er gal, I sidder stil og skriver — man derfor Eder som
Machine nu beleer — man store Dyder vel, men Menneske ey seer.“ Ja,
Digteren mener ligefrem, at „den gyldne Middelvej“ („det store Medi
um“), som var Antikens Ideal, overhovedet ikke eksisterer. „Det store
Medium man ingen holde seer — thi i hvert Menneske en selsom Chaos
og Hale“ IV, 10. „Lykkelige Skibbrud“ V, 5. — Latinske Epigr. I, 63 (om Capion)
og III, 37. — Metamorph. I, 2. — Universitetstalen i Boyes Holbergiana III, 143. —
Mor. Tanker S. 199 og 392. S. Skr. S. 232 og 342. — Heltindehist. Sign, mellem Mar
grethe Valois og Berenike. — Fabler 10, 101, 211. — Epistler 70, 72, 92, 393, 509 b.
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er — af Frygt, Formastelse, Koldsindighed og Iver — af Daarskab,
Gravitet, Bravour, Couj onerie — af Vantro, Overtro, af Lyst, Misantropie — af Attraae og Foragt, af Rundhed, Gierrighed — af Ild og lis,
af Hevn og Medynk, Krig og Fred.“ Den eneste Definition, man kan
give af et Menneske, er den, som Pufendorf slog sig til Ro med efter at
have gennemgaaet og forkastet alle Definitioner: et Dyr, man ikke kan
definere.
I sin Gransken over Aarsagerne til dette hurtigt omskiftelige Sind, der
jo indebærer megen Lidelse baade for den vægelsindede selv og for hans
Omgivelser, kan Holberg for Spøg komme med en mytologisk Forklaring.
I „Den Vægelsindede“ forklarer Tjeneren Torben det ved en Sjæle
vandring, som han har læst om i en tysk Bog. Samtidig med „at min
Madame blev fød, kan det være, at en Ræv, en Gaas, et Egern, en gam
mel Kat, en Hjort, en Skildpadde, en Fisk, en Skade, en Ulv, et Lam ere
døde, og deres Siæle allesammen har taget Logemente udi Madammen.“
Eftersom hver af disse Sjæle er ovenpaa og fører Regimentet, skifter
hendes Sind.
Men i alvorlige Øjeblikke finder Holberg ud af, at de skiftende Sinds
stemninger ligesom de forskellige legemlige Tilstande kun skyldes fysi
ske Aarsager. Og han forklarer dem rent medicinsk ud fra den Form
for Patologi, som var den herskende lige fra den græske Læge Galenus
i det andet Aarhundrede efter Kristus, og som vedblev at raade lige til
Virchows Cellularpatologi afløste den i det 19de Aarhundrede. Efter
den skyldtes Sygdomme og andre abnorme Tilstande i Legeme og Sjæl
Abnormiteter i Forholdet mellem Legemets fire Kardinal væsker : Blod,
Slim, gul og sort Galde. Helbred og Sindstilstand, forklarer Holberg i
Overensstemmelse med denne Lære, veksler „alt eftersom de onde Vædsker sætter sig fast snart i en Del af mit Legeme, snart i en anden.“1)
Ogsaa sjælelige Tilstande som Satirikerens Reformiver skyldes kun
Væskernes unormale Sammensætning: „L. melancholisk er, naar Galden
opererer, — da gaar han Huus fra Huus og alting reformerer. — Han
tror det er en Dyd; som Cato sig anseer, — skiønt han har andet Sind,
naar Galden stille er.“ 2) Ja, selv saadanne Ting, som hvorvidt han be
skæftiger sig med historiske eller skønlitterære Arbejder afledes af
rent fysiske Aarsager,3) eller den Maade Menneskene tager Døden
paa.
Da Aarsagerne til „Vægelsindet“ er af denne Art, prøver han under
tiden at hjælpe sig mod det ved Kure af rent legemlig Art; afførende
9 Levned S. 177. — 2) 1 Satire (G. Christensen S. 275). — 8) Levned S. 176.
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Piller ser han hyppig kurere for Irritabilitet;1) og en kort Tids Selv
beherskelse kan lade Krisen drive helt over.
Men som Aarene gik, følte han mere og mere, at selv om man kendte
Aarsagerne til Sindets Omskiftelser og
ogsaa nogle Midler derimod, var
„Vædskernes“ Regimente dog for
stærkt til, at det lod sig gøre at om
skabe sin Natur. „Man kand vel nogen
lunde tvinge sine Affecter; man kand
ogsaa vide, hvilke Regler som recommenderes at iagttage dertil. Men hvor
Blodet er hidsigt og Vædskerne udi i
Legemet skarpe, hielpe saadanne Reg
lers Iagttagelse kun lidet. Naar Ilden
kommer i Krudtet, maa det springe, og
naar Vædskerne ved en eller anden
Hændelse begynder at fermentere, vil
le de blive ved, indtil de have udkaaget. Jeg for min Part haver hos mig
selv fundet saadant (o: at overvinde
sin medfødte Natur) at være et forgiæves Arbejde.“2)
Holbergs Segl under Kammerraad
Holberg er vel paa det rene med, at
Joh. Eschild Falsens Testamente
so/6 1731. Foroven en forstørret
selv om Vægelsindet er noget almen
Tegning deraf. I Seglet ses en nøgen
menneskeligt, er det dog mere udpræ
Klippe, der hæver sig op af Havet;
get hos nogle Mennesker end hos andre.
Bølgerne brydes mod den. Den er
Symbol paa Ordet „Bestandighed^
Mest udpræget er det hos Kvinder. I
oven over. Fra Skyer for oven udsin lidet læste Digtsamling „Metamor
gaar Straaler mod Klippen (Solen
phoses“ forklarer han den vægelsin
eller Vinde). Til venstre en By med
Taame. En Tremaster og to Baade.
dede Kvindes Oprindelse gennem en
Under Ordet Bestandighed L. H.
Myte. Hun er opstaaet ved en Forbin
Efter Poul Bredo Grandjean : L. H.’s
delse mellem to modsatte Naturer: en
borgerlige Segl i Personalhist. Tidsskr. 10. R. 2. Bind.
varmblodig Hyrde og en koldsindig
Eg; „en selsom Kvindeart — som attraar alting og forkaster alting snart — som i et Øjeblik for ingen Ting
kan græde — i andet Øjeblik for intet kan sig glæde — og kun bestan
dig er i Ubestandighed.“ 3) —Men, siger Holberg, der findes ogsaa Mænd
med samme Temperament. Det er dem, der som Holberg selv har Kunst
nersindet, omskifteligt og foranderligt som Aprilsvejret. Holbergs stærkt
i) Sst. S. 177. — s) Ep. 393. — ’) 1,3 (Liebenberg S. 28).
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udprægede „Vægelsind44 med alle dets Lidelser var den Pris, han betalte
for sin Gave som Digter. Han har maaske ikke fundet den for høj. I
hvert Fald tegner han i sit næste Værk „Peder Paars44 Normalmennesket,
Manden, „der altid er sig selv lig,“ som et latterligt Væsen, et „Mon
strum“ som Horats kaldte Tigellius. Han har ikke ønsket at ligne ham.
Opdagelsen af „Vægelsindets“ Betydning som Forklaring til mange
legemlige og sjælelige Fænomener hos ham selv og andre faar ogsaa
Betydning for Holbergs Historieopfattelse. Gennem det syntes han, at
han fik en dybere Forstaaelse af flere af Historiens store Personligheder,
først og fremmest dens mærkelige Kvindeskikkelser: Berenike, Margrethe
af Valois, Elisabeth og især Dronning Christine af Sverige, der ligesom
den vægelsindedes Urtype i „Metamorphoserne“ „kun var bestandig i
sin Ubestandighed.“ Men ogsaa selve Verdenshistoriens Løb forekom
ham at bevæge sig i „Vægelsindets“ pludselige Overgange fra den ene
Modsætning til den anden; efter en Periode, hvor Overtro har hersket,
følger en vantro Tid; efter Tyranni følger Anarki, efter Forfinelse Bar
bari.1)
Mærkeligt er det, at Holberg i disse Aar, da han først opfatter
„Vægelsindet“ som noget væsentligt i sin Karakter, og da han ved
kender sig det, anbringer Ordet ,ßestandighed“ som Motto i sit Segl.
Om hans Tanke dermed kan vi kun anstille Formodninger. Mulig ligger
der deri — trods alt — et Memento om at stræbe efter Bestandighed.
Mulig har han ogsaa dermed villet sige, at skønt han trods al Kamp
ikke helt kunde blive Herre over sit skrøbelige Legeme, sine fine Nerver,
sine Affekter, kort sagt sin „Ubestandighed“, var der dog et meget væ
sentligt Punkt, hvor hans Vilje sejrede over al Skrøbelighed, og hvor
han var bestandig.2) Det var i sit Arbejde for Litteraturen, for Viden
skaben, for Klarhed og Redelighed, for Landets og sin egen Berømmelse.
Her svigtede han aldrig.

„PEDER PAARS“
Holbergs Opdagelse af, at han ogsaa var Digter, har virket helt over
vældende paa ham. I sin tredje Satire skildrer han, hvorledes den nyopdagede Evne helt betager ham. Han har ligesom faaet Øjnene opladt.
Nu ser han overalt morsomme Motiver, som han før ikke har været op
mærksom paa. Han drives viljeløs om „som en Maskine“ af Begejstringen,
9 2 Satire S. 285 (G. Christensen). — 2) Kåre Foss i Festskrift til Francis Bull
1937 S. 89.
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der tvinger ham til at skrive, hvor træt han end er. Han vil nu ikke
nøjes med de mindre Opgaver, han har sat sig i Skæmtedigtene, men vil
give sit Fædreland en Litteratur af store Værker, der kan maale sig med
Udlandets bedste. „Jeg gaar nu — skriver han — med en uhyre Selv
sikkerhed igang med at skrive hint meget bekendte heroisk-komiske Digt,
som nu læses, citeres og huskes udenad baade af Svenskere og Tyskere,
som af Kiærlighed til at læse dette Digt har lært sig Dansk.“
Det meget bekendte heroiske Digt, som blev Holbergs næste Værk, er
„Peder Paars.“ Ligesom den første Satire bliver ogsaa dette store Digt
skrevet i en utrolig Hast, besat som han var af „Musen“. Han har ikke
Tid til at vente med Udgivelsen, til han har det hele færdigt, men udgiver
det Stykkevis, efterhaanden som han bliver færdig med det. I Efteraaret
af det bevægede Aar 1719 kommer en første Bog. Snart efter to til og
1720 en samlet Udgave med en fjerde Bog, der afslutter Værket, dog
uden at bringe det til Ende efter den oprindelige Plan.
1. Den historiske Baggrund. Genren.

Efter sin Form er „Peder Paars“ en af den Slags Parodier paa Old
tidens Heltedigte, der er bleven forsøgt langt tilbage i Tiden, men som
rundt om i Evropa var bleven særlig moderne i den sidste Halvdel af
det 17de Aarhundrede. Man havde før den Tid kritikløst, ligesom man
havde gjort det i Oldtiden, betragtet de gamle Heltedigte som en,Slags
hellige Bøger, hvoraf man kunde hente al Slags Belæring for Livet,
moralsk og praktisk. Deres Helte regnedes ligesom Personerne i Bibelen
for Mønstre til Efterligning paa Visdom, høj Moral og Statskløgt, ja
endog paa Indsigt i Strategi og Økonomi. Naar Svend Aagesen ret skal
anskueliggøre Thyre Danebods fremragende Egenskaber, ved han ikke
at gøre det mere virkningsfuldt end ved at sige at hun „havde Nestors
Kløgt, Ulyssis Snildhed og Salomons Visdom.“ Ogsaa „Peder Paars’“
senere Forfatter anfører, før sin moderne Omvendelse, i sin Tilegnelse
af „Introductionen“ som de bedste Mønstre til Efterligning for den unge
Kronprins Christian (VI) Achilles, Kyros og Scipio. Naar Don Quichote
skal nævne de ypperste Forbilleder for en ret Ridder, „i alle vigtige
Kunster og Videnskaber, som tjener til Staternes højeste Blomstring“,
nævner han ved Siden af Roland og Amadis af Gallien, Ulysses og
Æneas (I Cap. 25).
I Tiden efter Renæssancen, da den uridderlige, fornuftige Borgerstand
afløste Krigsadelen som herskende Stand, begyndte man imidlertid —
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trods al Beundring for Oldtiden — at faa Øjnene op for, at Oldtidens
Helteidealer ikke stemmede saa helt med moderne Tiders Moral og Dan
nelse og at vende sig noget kritisk mod deres Værd. Det gik mange, som
det senere gik Holberg, der maatte bekende, at han egentlig ikke kunde
opdage den ophøjede Visdom og Moral, som man fandt i de gamle
Digte. Nestors lange Taler, som skulde rumme al Visdom, „kom ham til
at svede“; Achilles havde dog ret beset „ingen anden Adkomst til Helte
navnet end sine stærke Arme og differerede kun lidet fra en stærk og
brutal Arbeidskarl“. Og lige saa ilde stod det til med „den fromme
Æneas’“ saa ofte fremhævede Dyd; han „voldtog jo under Ægteskabs
løfte Dronning Dido og forlod hende siden“; „saadant passerer — siger
Holberg — i hvert Fald ikke for Heroismus ved vore Tamperretter“ (Ep.
302). Og var Handlingen i de gamle Digte med Gudernes stadige Ind
griben i Grunden ikke barnagtig Overtro, der saare lidet passede til at
besynges i Helteeposets høje Stil? At Heltedigtene repræsenterede en
primitiv Kultur, og at denne i sin Menneskelighed var god nok, selv om
den ikke dækkede det 17. og 18. Aarhundredes Dannelsesidealer og
videnskabelige Syn, havde man endnu ikke faaet Øje for. Det var først
Romantiken, der fik Sans for det primitive i Livet og lærte at forstaa
de svundne Tider ud fra disse selv og ikke ud fra sin egen Tids Idealer.
Man begyndte derfor i 17. Aarhundrede som Drenge at pille de gamle
Idealer fra hinanden og at gøre Løjer med Fortidens Gudebilleder.
I Tiden fra omkring 1650 opstaar der en hel Litteratur af Digte, der
har til Formaal at latterliggøre Oldtidens Heltedigte. Man forsøger dette
ad to Veje. Enten genfortælles de gamle Sagn i en lav og plump Form,
den saakaldte Travesti; eller man gengiver ganske dagligdags og trivielle
Emner i Heltedigtenes høje Stil, den saakaldte Parodi, Et af de første
Digte af denne Art og et af dem, der vakte mest Opsigt, var den „Tra
vesti“, som den værkbrudne Digter Scarron, Ludvig XIV’s Forgænger i
Ægteskabet med Mad. Maintenon, udsendte 1648. Æneiden genfortæl
les her i en Slags Slobrokstil med stadig Indblanding af moderne For
hold: „Den fromme Æneas“, forlader her Troja med „sin Hr. Fader
Anchises, en smuk gammel Mand med graat Skæg“; Juno, „en Gudinde,
der er lige saa arrig eller snarere mere arrig end en Stedmoder“ for
følger ham; tilsidst finder han en behagelig Tilværelse i Latium med
„en Indtægt paa mere end 50.000 Rdl. om Aaret“; fra Latium stammer
„Rom, den skønne By, der er tre Gange større end Sevilla“.1) Stilen var
den Gang ny og beundredes meget; efter at den er bleven gentaget
*) Oeuvres de Monsieur Scarron, Amsterdam 1752. IV, 1—2.
Den unge Ludvig Holberg
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utallige Gange lige ned til Offenbachs Tid, kan man ikke ret goutere
den især gennem Scarrons uendelig mange mekaniske Vers.
Mere frisk end Travestierne af denne Art har Tidens Parodier holdt
sig. Bag dem ligger jo den Tanke, at de gamle Digtes Begivenheder og
Helte i Virkeligheden har været ganske jævne og dagligdags og kun
er bleven højtidelig ved at iklædes Eposets høje Stil, dets Versemaal,
Billeder og Apparater af Guder og Gudinder. En af de ældste Parodier
fra moderne Tid er Italieneren Alessandro Tassonis „Den røvede Spand“
(Secchia rapita) fra 1622. I den er det ikke Rovet af en skøn Kvinde
som Helene, der giver Anledning til en lang og forfærdelig Krig som
den trojanske, men Rovet af en Træspand. Krigen om denne føres mellem
Modenas og Bolognas Indbyggere, og Skildringen af den er fuld af
megen Morskab.
Morsomst af de parodiske Heltedigte er Boileaus „Korpulten“ (Le
Lutrin). Den har ogsaa her mest Interesse, fordi Formen særlig har
paavirket Holbergs Skildring i „Peder Paars“; derfor skal der dvæles
lidt udførligere ved den. De første fire af dens seks Sange udkom
1674, de to sidste 1683. Den handler om en Strid, der paa Gudinden
„Uenigheds“ (Discorde) Anstiftelse opstaar mellem Kannikerne ved
Sainte Chapelle i Paris; i Spidsen for det ene Parti af dem staar den
mægtige Prælat (Trésorier) ved Kirken, i Spidsen for det andet Kan
toren. Stridens Genstand er her en Korpult, hvis Anbringelse i Kapellet
bliver Tegnet paa, hvem af de to Førere der har Magten. Ligesom i de
andre parodiske Heltedigte besynges denne Strid i pragtfulde heroiske
Vers (Alexandrinere) og Gudinder som „Uenighed“, „Sladder“, „Blød
agtighed“ og „Chikane“ griber stadig ind i Handlingen. Digtet inde
holder, foruden den muntre Fortælling om Krigen, dristige Skildringer
af aktuelle Brøst i Styrelsen i Tidens Frankrig: Retsplejens Uretfærdig
hed og Krogveje (V, 33), Folkets Trældom og især Kannikernes Verds
lighed og Dovenskab. Paa Skildringen af det sidste skal der gives et Par
Prøver bl. a. fordi de har paavirket Partier af „Peder Paars“ (Fogdens
magelige Liv, Søvnens Bolig, Bogslaget) og viser Afhængighedens Grad.
I lang Tid, fortæller Digtet, levede Sainte Chapelles Gejstlige i en
velsignet Fred; „dets Kanniker mæskede sig, blussede og skinnede af
Sundhed, i en lang og hellig Leddiggang. Uden at staa op af deres
Senge, der var blødere end deres Hermelin, lod disse fromme Dovendyr
andre synge Fromesse for sig; de vaagede kun til gode Middage og
overlod i deres Sted lønnede Kantorer Arbejdet med at prise Gud“.
Gudinden „Uenighed“ harmes over denne Fred og fremstiller sig for

Fra Boileaus „Le Lutrin“. Bogslaget paa Palais de Justices Trappe mellem de to stri
dende Partier af Sainte Chapelles Gejstlige. Prælaten vinder Slaget ved at lyse Vel
signelse over Modparten; dens Krigere søger at flygte for at undgaa at skulle knæle,
men forgæves. Stik af Bemigeroth i „Oeuvres de Nicolas Boileau“. Dresden 1746.
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Prælaten, der — ligesom Fogden i „Peder Paars“ — tager sig et let
Blund før Middagsmaden i det mørke Indre af sin Alkove, hvor pompøse
Forhæng holder Dagen ude; „Ungdommen straaler i hele sin Blomst
paa hans Ansigt, og hans Hage falder i en dobbelt Etage ned paa hans
Bryst“. Gudinden „Uenighed“ forestiller ham i en gammel Præsts Skik
kelse, at hans Rival* Kantoren, medens han sover, tilriver sig hans Myn
dighed: „han synger Oremus, han laver Processioner og han uddeler
Velsignelse i hele Skyller“; særlig det sidste Tegn paa den biskoppelige
Magt vaager Prælaten skinsygt over. Han farer op som en Tyr og vil
straks begive sig over i Kapellet, skønt Middagsmaden lige er færdig.
Men „den forstandige Gilotin, hans tro Almisseuddeler“ formaner ham
til Besindighed: „hvilket Afsind — siger han — hvilken blind Kaprice
kalder Jer til Gudstjeneste nu, da Middagsmaden lige er færdig? Hold
dog mere paa Eders Værdigheds Glans. Er det mon for at slide og
slæbe, at I er Prælat? Hvortil dog denne usømmelige og unyttige Iver?
Er det for at holde Fastedag eller Aftenmesse? Brug dog Eders Fornuft
og husk vel, at en opvarmet Middag aldrig er synderlig værd“. Prælaten
lader sig af dette kloge Raad tale til Fornuft og begynder efter et Krigsraad en uhyggelig Krig mod Kantoren. En af de mest dramatiske Episo
der i denne er et stort Slag mellem de to Partier, da de hver med sin
Fører mødes paa Trappen til Palais de Justice ved Boghandler Barbins
Butik. I Kampens Hede trænger de ind i den og bruger dens Bøger som
Kasteskyts i Kampen, hvor der efterlades saarede paa begge Sider.
Boileau benytter her ugenert Lejligheden til en bidsk Karakteristik af
sine Uvenner blandt Samtidens Forfattere, hvis Værker tjener som
Kasteskyts; Mademoiselle Scuderis Oversættelse af „Den tro Coloandre“
(1668) forlader ved denne Lejlighed for første Gang Boghandlerens
Hylde og ser Dagens Lys; et „frygteligt“, „rædselsfuldt“1) Bind af hendes
Roman „Artamène ou le Grand Cyrus“ strejfer i Farten Boirudes Ansigt
for hvislende at ramme den usalige Sidrac i Maven; et Heltedigt om
Karl den Store er ved sin Kedsommelighed et farligt Vaaben; ved den
blotte Berøring med det kommer Kapellanen Garagagne først til at gabe
og snart til at falde hen i en dyb Søvn. Frygteligst er, ligesom den „tykke
sølvbeslagne Homerus“ i Peder Paars, en uhyre juridisk Bog, i hvis
Bind af sort Pergament der i tre Søm hænger Resten af en Metallaas;
for den falder mange Krigere. Da Sejren er ved at hælde til Kantorens
Parti, finder den snilde Prælat paa eri Krigslist, der afvæbner Mod
standerne: han giver sig med tre Fingre til at lyse Velsignelsen over dem
Yndlingsudtryk i Romanen.
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en for en; de bliver derved nødt til at kaste sig paa Knæ for ham; de
søger forfærdede at unddrage sig denne Forsmædelse ved Flugt, men
Prælaten forfølger dem ubarmhjertigt i deres Smuthuller med sin Vel
signelse; ikke een undslipper; „et de leur vain projet les Chanoines
punis — s’en retournèrent chez eux éperdus et bénis“. Boileau har neu
traliseret Virkningen af sin dristige Spot mod Emner, hvor den ellers
ikke taaltes, ved fin Smiger overfor Ludvig XIV (II, 123) og overfor sin
Beskytter, den mægtige Præsident Lamoignon — det er ved hans kloge
Mægling, at den gejstlige Strid ender i Fordragelighed. Ogsaa Versenes
lette Elegance og Vid skaffede ham Tilgivelse. Endnu Dagen før sin
Død morede Colbert sig over Digtets lige udkomne sidste Sange, som
Abbed Gallois læste op for ham.1)
Samme kritiske Syn som overfor den klassiske Heltedigtning begyndte
den borgerlige Fornuft ogsaa at anlægge overfor den store Litteratur
af Ridderromaner, som baade i Frankrig, Italien og Spanien var blom
stret op i Slutningen af Middelalderen og Begyndelsen af Renæssancen.
De var sene og meget forvanskede Udløbere af de gamle franske og
keltiske Sagnkrese. De handlede om ideale vandrende Riddere, der drog
til fjæme fortryllede Lande og hemmelighedsfulde Slotte for at kæmpe
med andre berømte Riddere, overvinde Kæmper og Troldmænd og befri
indespærrede Prinsesser. Berømtest af dem var de lange spanske Amadisromaner, som Garcia Ordonez de Montalvo efter franske Motiver for
fattede i Tiden omkring Aar 1500; de beretter om den fuldendte Ridder
Amadis af Galliens Bedrifter. De var Yndlingslæsning i alle finere Krese
i Tiden helt op til Henrik II’s Hof i Frankrig. Særlig yndede var disse
Ridderromaner (Libros de Caballeria) i Spanien, hvor Aarhundreders
Krige mod Maurerne, Korstogene og Opdagelsesrejserne til de fjærne
Guldlande havde opelsket en Krigerkaste, der var helt afvænnet med
Dagliglivets Arbejde og kun drømte om Eventyr.
Det tungeste Angreb paa Genren var Cervantes parodiske Ridderroman
„Don Quichote“ (1605 og 1615). Cervantes vilde Ridderromaner til
Livs og ødelægge det romantiske Slør, hvormed de skjulte Virkeligheden,
fordi han ansaa det for en Ulykke for sit Folk og for de enkelte Menne
sker. Han havde selv haft ikke faa Draaber af Don Quichotes Blod i sig
og havde i Livet erfaret, hvad det kostede at begive sig ud i krigerske
Eventyr og uselvisk at kæmpe for ridderlige Idealer overfor mægtige
Voldsmænd.
*) Boileau: Oeuvres. Amsterdamudg. 1746 II, 138.
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I sin Parodi paa Ridderromanerne fortæller han om den idealistiske
og fattige Adelsmand „Alonzo Quixano, hvem man for hans jævne og
gode Vandel kaldte den Gode“; han bliver forvirret i Hovedet af at læse
de mange Ridderromaner om Don Belianis, Ridder Tiranto, Rinaldo og
Amadis af Gallien og beslutter sig til som de at leve de vandrende Rid
deres ideale Liv, bekæmpe Voldsmænd og støtte de svage. Som Ridder
antager han Navnet Don Quichote de la Mancha. Al Virkelighedssans
er forsvundet fra hans Hoved, hans Indbildning omskaber ganske daglig
dags Ting til Romanernes Fantasiverden: Vejrmøller bliver til firearmede Kæmper, Værtshuspiger til Prinsesser og et Par Faarehjorder, der er
indhyllet i Støvskyer, bliver for ham til to fjendtlige Ridderhære, den
ene anført af Pentapolin, Konge af Garamantes, den anden af den
rasende Hedning Alifanfaron, Hersker over den store 0 Trapobana, som
er forelsket i Pentap olins vidunderskønne Datter, som han ikke maa
faa, medmindre han afsværger sin muhammedanske Tro og bliver Kristen.
I sine Forsøg paa som vandrende Ridder at bekæmpe Voldsmændene og
hjælpe de svage løber Don Quichote overalt Panden til Blods mod Virke
ligheden: Møllernes Vinger og Faarehyrdernes Kæppe slaar ham ynke
ligt til Jorden. Men lider Don Quichote end Skibbrud i Virkelighedens
Verden, er der ét Omraade, som han behersker suverænt; det er Kend
skabet til hele den udvortes Etikette, som i Romanerne er det vigtigste
Kendetegn paa en sand Ridder; han ved nøjagtig, i hvad Stil de lange
Taler skal være, som en Ridder bør holde; hvad han skylder sin ud
valgte Dame; paa hvad Maade han skal rase, naar han kommer til at
tvivle om hendes Troskab, og hvorledes han skal gøre Bod for den Ulykke
han ligesom Roland har forøvet i sit Raseri. For at stille Fantastens
Virkelighedsfjernhed i endnu skarpere Relief, end hans egne Handlinger
gør det, har Cervantes ved et genialt Greb givet ham som uadskillelig
Ledsager og Vaabendrager hans komplette Modsætning, en jordbunden,
snu og paa Livets Realiteter forslugen Bonde, hvis nøgterne Vurderinger
af deres fælles Oplevelser stadig drager Fantastens ophøjede Betragt
ninger ned paa Jorden.
Til sidst lader Gud efter de mange ublide Oplevelser Don Quichote
faa sin Forstand igen og vaagne op til Erkendelse af Virkeligheden. I
sin sidste Sygdom bliver han atter, fra at have været Don Quichote de la
Mancha, til Alonzo Quixano den Gode og forbander den Skinverden,
som hans Fantasterier har ført ham selv og hans skikkelige Væbner
Sancho Pansa ind i. „Hensigten med den sandfærdige Beretning om
Don Quichotes Historie — lyder Bogens sidste Ord — har ikke været
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nogen anden end at gøre de fabelagtige og forrykte Historier i Ridder
bøgerne til en Rædsel for hele Verden. Og den har allerede givet dem
Dødsstødet; de vakler endnu, men deres fuldstændige Fald vil visselig
ikke udeblive“. Det skete ogsaa. Efter at første Del af Don Quichote var
udkommet 1605, blev der ikke skrevet flere Ridderromaner i Spanien.1)
Don Quichote er jo imidlertid ikke blot en dræbende Parodi paa en
svunden Tids Idealer og Litteraturformer. Var det Tilfældet, vilde den
kun have historisk Betydning, medens den jo til denne Dag er en af
Menneskehedens store Bøger. Hvad der har gjort den dertil, er for det
første Forfatterens Glæde ved at skabe en Mængde muntre og brogede
Billeder fra Datidens Spanien. Men det er først og fremmest, fordi de to
Hovedpersoner, efterhaanden som Værket skrider frem, stadig er vokset
i Værdi fra Forfatterens Haand. Don Quichote er i Romanens Begyndelse
en Nar, der vil spille vandrende Ridder, og Sancho Pansa en grov for
slugen, men samtidig fornuftig og trohj ærtet Bonde. Men Forfatteren
kommer efterhaanden til at holde af dem og giver dem Del i sin egen
Visdom og Godhed ; han faar, uden at de løsner sig fra deres oprindelige
Natur, fat paa det almenmenneskelige hos dem, som er ens til alle Tider:
den uselviske og upraktiske Idealist og den forstandige Realist; „de
taler ofte som Vismænd, selv om de handler som Daarer“.2)
Det er paa Baggrund af denne Retning i Litteraturen, at „Peder
Paars“ maa ses. Angaaende Forholdet til sine Forgængere hævder
Holberg selv, at han „til at sammensmede Peder Paars intet haver laant
af fremmede; thi omenskiøndt han havde kundet betient sig af eet og
andet Indfald, som han haver læset af andre, har han dog saadant ikke
villet bruge, for ikke at pynte sig med andres Fiære“.3) Kun Kampen
med Bøgerne i Begyndelsen af tredie Sang bekender han at være en
Imitation af Boileau.
Ogsaa fra Scarrons Virgile Travesti har han modtaget Paavirkning. Men
ingen af disse Laan er af synderlig Betydning. Vigtigere er det, at han
fra sin beundrede Cervantes har laant den virkningsfulde Modsætning
mellem de to Typer: den virkelighedsfjærne Idealist og Fantast og den
snusfornuftige, jordbundne Plebejer, Don Quichote — Peder Paars og
Sancho Pansa — Per Ruus. Og fra Tiden har han, som Forfattere vel
altid, Genren.
9 Deres Række sluttede 1602 med Juan de Silva e Toledos Prins Policisne af Bøotien (Don Quichote. Stuttgart 1837 I, XXVIII). — 2) Viardot anf. Sted XXXVI. —
8) Just Justesens Betænkning over Peder Paars’ Hist. 1720 (S. 18).
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2. „Peder Paars" som Parodi paa Heltedigtningen.
„Peder Paars“ har med sin Parodi og sin Satire Ærinde flere Steder
hen. I Hovedsagen er den en Parodi paa Oldtidens store Heltedigte,
Odysseen og især Æneiden. Men dette sit parodiske Heltedigt har Hol
berg — med Snært til Tidens antikvariske Lærdom — forsynet med
lærde Fodnoter, der indeholder antike Parallel steder til Tekster, Henvis
ninger til opdigtede Kilder til Peder Paarses Historie og oplysende Anek
doter. Det var den Slags overflødig Pynt, som det var Mode for lærde
Folk at udstyre selv ret ligegyldige Arbejder med som Gratulations- og
Begravelsesdigte, der efter deres Indhold i Sandhed ikke behøvede et
sligt filologisk Apparat. Endelig faldt Holberg paa, da han udgav den
første Bog af sit Digt, at parodiere endnu en tredje Art Værker, nemlig
de Skillingsviser, som mindre ansete Bogtrykkere som Phønixberg ud
sendte om Slag i Tidens Krige, Mord, Jærtegn o. s. v. Den første Bog
af „Peder Paars“ gav han et Titelblad af samme Form som de Viser,
Drengene falbød paa Gaderne; det lyder saaledes: „En sandfærdig ny
Vise om Peder Paars, som giorde en Reise fra Callundborg til Aars;
skreven til Lægedom, Trøst og Husvalelse for alle got Folk, som lide
Kaars og Modgang her i Verden. Af Hans Mickelsen, Borger og Indvaaner i Callundborg; med skiønne Anmerkninger neden under efter
den ny Maade. Siunges efter den Melodie: Arma virumque cano etc.,1)
eller som den gamle Østerlandske Viise: *Av6pa pol évveTte MoOaa etc.2)
Klinger vel til alleslags Instrumenter, især til Hackebræt eller Lire.
Trykt i dette Aar.“ Og han forsynede Bogen med en anbefalende Fortale
til det meget jævne Publicum, som købte den Slags Viser. Holberg
indsaa imidlertid straks, at Parodien paa Skillingsviserne ikke lod
sig forene med det som var Hovedsagen, Parodien paa Heltedigtene,
og lod derfor dette Titelblad og denne Fortale forsvinde i de følgende
Bøger og i den samlede Udgave af Digtet, som han selv foranstaltede
1720.

Som Forfatter til Digtet om Peder Paarses Heltefærd figurerer paa
Titelbladet ikke Ludvig Holberg, men en vis Hans Mikkelsen, der ogsaa
optræder som den egentlige Forfatter til alle Holbergs senere poetiske
Værker. Dette Valg af Forfatter er truffçt med Omtanke. Ti Hans Mik
kelsen kan fremtræde baade med et Kendskab til Peder Paarses Rejse
*) „Jeg synger om Vaaben og Manden etc.“ Begyndelsen til Æneiden. — 2) „Musa
fortæl mig om Manden etc.“ Begyndelsen til Odysseen.

Titelblad til første Bog af „Peder Paars“ i Originaludgaven. Holberg har moret sig
med at lave Titlen i Form som Tidens Skillingsviser. Bogen er i Udstyrelse og Tryk
meget tarvelig. Den er nu saa sjælden, at der kun eksisterer 3 komplette Eksem
plarer (i København) og 1 defekt (i Oslo). Holberg foranstaltede selv en ny Ud
gave af „Peder Paars“ 1720 bestaaende af 4 Bøger med de slette Træsnit. I hans
Levetid kom der endnu 2 Udgaver af denne o. 1730 og 1752.

I. -W ûw ‘

Clefriens Sculp

Tor Kun vel vove
Henimod 1770 var „Peder Paars“ omtrent udsolgt. Et Selskab af Holbergelskere
med Luxdorph i Spidsen besluttede da at lave én Holberg værdig Udgave af Bogen.
Dets Kvartudgave af „Peder Paars“ fra 1772 blev en af de skønneste danske Bøger
fra 18de Aarhundrede. Den forsynedes med delvis kønne, men ikke morsomme Illu
strationer af Wiedewelt, stukne af Clemens. Laurids Schouws Indledning, Kilde
kritik og Tekst lagde Grunden til en videnskabelig Holbergforskning. Fra denne
Udgave er dette kønne Rokokobillede taget (3. Bogs 3. Sang). For neden bereder
den slemme Marthe Kokketøs Peder Paars’ Flugt med Fogdens Datter Nille paa
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og med en Beundring overfor de optrædende Personer i den, som Lud
vig Holberg ikke havde naturlige Forudsætninger for at præstere.
Peder Paarses berømmelige Færd fandt efter Digtets Angivelse Sted
mere end 100 Aar før Digtets Udgivelse, altsaa omkring 1607. Men
Hans Mikkelsen har mange Forudsætninger for at kunne skildre den
sandfærdigt. Han er Bysbarn af selve Peder Paars, Hvidtølsbrygger i
Kallundborg, og i sin Bys Raadhusarkiv har han haft Adgang til rige
Kilder til Begivenhederne: Peder Paarses egenhændige Dagbog og hans
Ledsager Per Ruuses Continuation deraf, Anders Styrmands Skibsjour
nal, Tyske Jochums Historia sui temporis etc. Han er en samvittigheds
fuld Forsker, han vil f.Eks. som Bevis for, at Kilderne virkelig eksiste
rer, ikke blot citere deres Titler men ogsaa Sidetallet, hvor de omtalte
Begivenheder skildres; saa kan vel ingen tvivle.
Overfor Digtets Personer, Mennesker og Guder, Peder Paars saavel
som Degnen paa Anholt og Venus staar han med den rette og uforstilte
Beundring, som en Forfatter af et Heltedigt bør have. Han er fuld af
Lovtaler over deres Visdom, Tapperhed og Skønhed.
De to Digte, som Parodien særlig gælder, Odysseen og Æneiden, for
tæller begge om Helte, i hvem Grækere og Romere saa Personifikationen
af Folkenes ypperste Dyder, Odysseus og Æneas. Begge disse Helte maa
paa lange Farter udstaa mange Farer for at naa deres Maal: Storme og
Strandinger, Kampe med Kæmper og fjendtlige Folk, Efterstræbelser af
skønne Kvinder, der søger at holde dem tilbage. Guder og Gudinder
hindrer og fremmer deres Færd. Men de besejrer alle Hindringer og
naar tilsidst ved Udholdenhed og Kløgt deres Maal. Odysseus kommer
hjem til sin længselsfuldt attraaede Fædreneø og sin trofaste Hustru;
og Æneas naar Italien, hvor hans Slægt efter Gudernes Bestemmelse
skal grunde det mægtige Romerrige. Begge bliver de ved deres Udhol
denhed mod deres Maal Forbilleder for deres Folk. Odysseus er Legem
liggørelsen af de hellenske Søfareres Lyst til at se fremmede Byer og
deres Sæder, deres Evne til at fabulere og charmere, deres Vovemod,
en Jagt, som hun og Peder Paars’ Folk bærer Proviant til. Men oppe i Himlen faar
Venus af Timerne Underretning om, at Peder Paars er ved at svigte sin Fæstemø
Dorthe i Aarhus for Nille. Hun lader straks spænde for sin Vogn med Svaner og en
lille Amorin som Kusk for at ile til Peder Paars og holde ham fast ved Dyden. Iført
sin lette Morgendragt vandrer hun hen gennem de beundrende Guder. Selv den onde
Momus (Dadlesygen) spørger forelsket: „Ach! gaaer hun saa forbi, min søde Snut?
— Hvor vil saa tilig hen den sucker-søde Frue — tør hun vel vove sig saa tyndklæd
af sin Stue?“
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Haardhed og Udholdenhed og deres Trofasthed mod Hjemlandet. Og for
Romerne spiller Æneas en lignende Rolle ved sin Fromhed mod sin
Slægt og sin Trofasthed mod sit store Maal.
For Holbergs respektlose Øjne tog baade de antike Digte og deres
Helte sig meget mindre ophøjede ud. Om Digtenes Handling mener han,
at hvis man fjærner al uvedkommende og taabelig Pynt: Guder og Gud
inder og det øvrige overnaturlige („det som man kalder Merveilleux“),
bliver der kun en meget „maver“ Rest tilbage, nemlig „tvende Mænds
Reise fra en Sted i den Midlandske Søe (Middelhavet) til en anden64.
Og Heltene. Hvem ved om det, der fortælles om dem, er sandt; „alt
hvad som skrevet er i Grækenland og Rom — er ey saa rigtigt, at man
vel kand derpaa bygge44. Og selv om det er rigtigt, er de Billeder, som
Digtene giver af disse Helte, ikke altfor opbyggelige, naar man betrag
ter dem nøgternt. „De Helte44 — indvender Holberg — „som man seer
Homerum at tilbede — de vare Dyden selv; ja vist de vare fede!44 —
„Hvad Dyder læres af det store græske Tog? — Er os opbyggelig Ho
med gyldne Bog? — Den store Thetis Søn med Ajax, Diomedes, — ja
Agamemnon selv ... af dem man lærer jo at træde rette Vej? — Ney
... man priser dem for Mord — for Synd, Forræderie, for ublue Snak
og Ord ... Men ach, den Bog er jo canonizeret bleven.44
Og saa giver Holberg os da et Heltedigt og en Helt med Begivenheder
og Personer, saaledes som han mener, at de antike Helte har set ud i
Virkeligheden, naar alt romantisk og overnaturligt bliver pillet af dem.
Helten, Peder Paars, foretager ogsaa her en farefuld Rejse, ikke i det
romantiske Middelhav, men i det hjemlige Kattegat og rent ud sagt fra
Kallundborg til Aarhus. Rejsens Maal er ikke Ithaka og Rom, men den
gælder et Besøg hos Heltens Fæstemø, der er Stadsmø eller Kammer
jomfru hos Byfogden i Aarhus. Han oplever Farer og Kampe som Odys
seus og Æneas. Han strander, men ikke paa et saa romantisk Sted som
Kalypsos fortryllede 0 eller Didos Karthago men paa det bondske An
holt. Han maa her kæmpe, ikke med Solymer og Laistrygoner men med
den anholtske Hær under Fogden Volmer. Han føres som Fange til
Fogedgaarden. Her gentages Æneidens tragiske Kærlighedshistorie mel
lem Æneas og Dido i realistisk Form: Fogdens Datter Nille rammes af
Cupidos Pil ;* den listige og liderlige Marthe Kokketøs lægger Plan til de
elskendes Flugt paa en Jagt, rigt forsynet med Skinke, Ost, to Sorter 01,
Kalvesteg og Peberkager. Men i sidste Øjeblik vaagner Heltens Pligt
følelse overfor Fæstemøen i Aarhus. Han forlader troløst paa den rigt
ladede Jagt Nille, der hyler og jamrer som den bedragne Dido. Paarses
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Skib lander imidlertid i Skagen1) i Stedet for i Aarhus. Her maa Paars
og hans Folk bestaa nye Kampe, denne Gang mod Spidsborgerne i Byens
Værtshus. De gribes af Byens Milits og føres først i Arresten, senere i
Byens Daarekiste. Efter en anonym Skrivelse af Skagens Stadssatyricus
bliver Raadet imidlertid bange for at have gjort sig skyldig i et Over
greb mod fredelige Borgere, og Paars og hans Folk føres ærefuldt ud
af Byen i stor Procession, under to „Himle“ og med fuld Musik. De
fortsætter saa — kun endnu forstyrrede af Niels Korporals Hverver
tricks — til Lands Rejsen mod Aarhus og Dorothea Stadsmøe. Men før
de naar dette Maal, standser Digterens Beretning.
Og som Heltefærden er Helten. Han er ikke en græsk eller trojansk
Konge og Kriger efter Heltedigtningens Mønster. Han hører af Fødsel
og Stilling til den mindst heroiske Stand af alle, Borgerstanden. Han er
Kræmmer og hører hjemme i en lille Provinsby som Kallundborg. Men
indenfor den hører han ganske vist til de bedste Kredse. Han har en af
Byens bedst forsynede Forretninger med Forbindelser i Stege, Thy og
Randers. Han er besvogret med Herredsfogden og har faaet en Bog for
æret af Præsten Hr. Jens. Han er baade „velbemidlet“ og „velfornem“.
Af Natur og efter sin Stilling i Byen er han Værdigheden og Graviteten
selv; af lutter „Ærbarhed“ kan han ikke lé, højst „fnise“, f.Eks. naar
hans Svend Per Ruus tager den pludselig fremtonende Marthe Kokketøs
for en Trold og anbefaler hende, at tage hans Herre først. Han har ikke
været udenfor Kallundborg, før han foretager den „kostbare“ og fare
fulde Rejse til Aarhus. Han er derfor noget verdensfjern og ubehjælp
som, naar han staar overfor Situationer, som han ikke kender fra sit
kallundborgske Milieu, som Krigen med Anholts Røvere. Her bringer
hans hjemlige Selvtillid ham til at overvurdere sig selv, saa at han i
Krige og Farer lider forsmædelige Nederlag. Ved den første Modgang
opgiver han alt, om han end gør det med en heltemæssig og smuk Be
grundelse. Da han i Krigen med de anholtske Røvere ser en af sine Folk,
1) Det har været diskuteret med lærde Grunde, om den By, som Paars kommer
til, virkelig er Skagen. Diskussionen herom er metodisk ganske morsom. Holberg
udelader Byens Navn; man kan imidlertid af Verset se, at Byens Navn maa have
haft to Stavelser (IV, 1 S. 187) og i næste Sang (IV, 2 S. 220) kaldes den ligefrem
Skagen. Werlauff har imidlertid i Steenstrups Danske Maanedsskrift 1862 II, 384
gjort opmærksom paa, at Skagen ikke som det siges i Digtet ligger 15 men 29 Mile
fra Aarhus, at den lille By Skagen ikke har haft Milits som Digtet skildrer o. s. v.
Alt dette er rigtigt og vilde være afgørende, hvis Holberg havde været lige saa nøj
agtig som Werlauff. Det var han imidlertid ikke; han har ikke regnet Afstanden til
Aarhus nøje ud, ikke undersøgt om der var Milits i Skagen. Han skrev hurtigt og
han var Poet.
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Skipper Børge, falde for et Øksehug, just da han vil desertere, standser
han straks Kampen. Thi, siger han, jeg seer, at Røverne „ere gode Mænd,
som Utroeskab ei lider; — mod slige brave Folk jeg aldrig meere stri
der“; han vil ikke „mere udgyde Christen Blod“ og slutter en Overens
komst, hvorved han og hans Folk maa afstaa alt undtagen „Skjorte,
Strymper og Underbukser, Skoe“; en Fred hvorved, som Digtet siger,
„Peder Paars blev mere stor end rig“.1) Derimod er han uforlignelig,
selv i de største Farer, hvor det gælder i det ydre at optræde med Vær
dighed som det sømmer sig en Helt. Denne Værdighed er ham medfødt.
Han ved ogsaa fra Læsning af Folkeromaneme om Roland og Holger
Danske ligesom af Eksempler fra Oldtidens Historie, hvorledes en Helt
bør optræde. Dette Ideal svigter han aldrig. De behørige ridderlige For
mer bliver selv i de besynderligste Situationer iagttagne. Da han med
Honnør og under en Baldakin bliver ført ud af Daarekisten i Skagen,
bevæger han sig „med største Ærbarhed og Skrid for Skrid“; og det
„gaar ham meget haardt til Hierte“, da hans madkære og lide værdige
Ledsager Per Ruus bryder Højtideligheden og forlader Processionen og
sin „Himmel“ for i en Bagerbutik at købe et Par Hvedebrød. „Han
duldte dog som en Philosophus sin Smerte, — han vendte sig kun om
og sagde: Secreteer! — at kiøbe Kringler nu heel ubeleyligt er“.2) Da
de anholtske Røvere har plyndret ham og hans Folk for alt og han staar
i bar Skjorte og Underbukser, er hans første Tanke, at det ikke bør gaa
upaatalt hen, at Kokken Niels Johansen i det tabte Slag mod Anholtboerne har forsøgt at desertere. Der nedsættes med alle Formaliteter en
Domstol; det drøftes, om Synderen bør dømmes efter Søret eller Krigs
ret, og hvor mange „Assessorer“ Retten skal bestaa af ; tre af de anholt
ske Røvere gaar under Forhandlingerne „af Høflighed“ ind paa at ind
træde som Assessorer til Retfærdighedens Haandhævelse. Han er under
alle Skæbnens Tilskikkelser altid ens og altid værdig. Han er en værdig
Repræsentant for det antike Menneskeideal, „altid sig selv lig“.
For yderligere at understrege Kvaliteten af det heltemæssige hos Peder
Paars har Digteren som uadskillelig Følgesvend anbragt hans Butiks
svend Per Ruus, ligesom Cervantes har givet Don Quichote som Følge
svend Sancho Pansa. Denne har set betydelig mere til Verden og Livet end
sin Husbond; han har bl. a. været tre Aar som Svend i Flensborg; han
kan derfra skrive Tysk, føre Bogholderi og regne med brudne Tal. I
Modsætning til sin livsfjærne Herre er han smart og praktisk. Han er
selskabelig anlagt, næsvis og rapkæftet. Han er den fødte Plebejer. Ho9 I, 3 S. 61. — 2) IV, 2 S. 221.
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vedsummen af det Livssyn, han har erhvervet sig er, at man først og
fremmest skal tage Hensyn til, hvad der betaler sig for en selv; han
nærer den dybeste Foragt for alt idealistisk Heltevæsen. I sine Forsøg
paa at føre sig og sin Herre frelst ud af alle Rejsens Farer er han altid
betænkt paa at faa Husbonden ned paa Jorden fra hans Fantasterier.
Digtet er fuldt af muntre Diskussioner om de to Heltes modsatte Livs
syn. Peder Paars har saaledes et Øjeblik været ved at glemme sin
Fæstemø for den anholtske Fogeds Datter Nille, men er ved Venus’
Hjælp bleven bragt paa ret Køl. For at sone sin paatænkte Utroskab er
han paa det rene med, at han efter gamle Heltes Eksempel maa dræbe
sig selv og befaler Per Ruus at række sig sit Sværd, uden Hensyn til, at
det med hele deres øvrige Ejendom er faldet i Hænderne paa de anholt
ske Røvere. Per Ruus, som ogsaa har mistet sine egne kostbare Klæder,
gaar langt fra ind paa den ønskede heroiske Fiktion, men svarer for
arget og spydigt: „Flux, skynd dig, tag min Hat, min Trøye — min
Kiole, Buxer, Skoe, min skiønne Sarses Vest — som jeg mig giøre loed
forgangen Jule-Fest — Min — ach, man sprække maae af Harm af saadan Pølse-Snak ... Den Kiærlighed den er til al Ulykke Rod — For
Tusind Dorther jeg ey mister mindste Draabe Blod/4 Peder Paars gør
ham opmærksom paa, at han ved sit Helteselvmord vil blive berømt som
Oldtidens store Mænd. Men Per Ruus svarer koldsindigt: „Paa anden
Danske sligt jeg tyder: — Paars lignes kan med een og anden gammel
Snyder — hvis Daarskab for en Dyd de Gamle regnet har. — Troe mig,
en saadan Helt nu holdes for en Nar — I Callundborg man nu slig
Tapperhed kun laster. — Det som i gammel Tiid blev priset saasom
Dyder — nu hedder i vor Tiid og bliver holdt for Lyder“.1) Paa samme
Maade hedder det om den forraadte Nille i hendes Klager: „hun som en
Dido dog sig derpaa ey afliver — Thi Elskov haver ey i vor Tid saadan
Magt — man tager Livet nu lidt bedre udi Agt“.2)
Det lidet heltemæssige i denne ganske dagligdags Heltefærd og dens
Personer træder endnu skarpere frem ved, at alt iklædes de gamle Helte
digtes pompøse Form: det festlige Versemaal, homeriske faste Tillægs
ord og Lignelser og Anraabelse af Musen. Og Antikens Guder griber
stadig hindrende eller hjælpende ind i Paarses Fart til sin Fæstemø,
ligesom de gør det hos Homer og Virgil.
Men ogsaa Guderne og Gudinderne trækkes ligesom „Heltene“ ved
deres Tale og Adfærd ned i en Borgerlighedens og Enfoldighedens Sfære,
der kun lidet passer til deres paastaaede Guddommelighed. Man høre
9 III, 2 S. 159. — 9 ni, 3 S. 176.
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f. Eks. den Konference som
Gudinden Avind fører med
Vindenes Gud Æolus. Hun
hader efter sin Natur trofast
Kærlighed som Peder Paars’
og begiver sig derfor til
Æolus for at faa ham til at
rejse den i Heltedigtene tra
ditionelle „poetiske Storm“,
saa at Paars’ Skib strander,
før han naar Aarhus. Den
enfoldige Æolus, som hun
træffer siddende paa Pater
noster Skæret ved Marstrand
i Sverige, gribes af Skræk,
da den hæslige spidsnæsede
og magre Gudinde i sin Iver
griber fat i ham. Han tror,
at hun vil forføre ham. Han
beder skrækslagen om Ud
sættelse: „om I vilde — i
Morgen komme hid; nu har
Til Liebenbergs Udgave af „Peder Paars“ 1863
jeg at bestille. — Jeg aldrig
har Wilh. Marstrand udført seks Tegninger,
haver Roe; nu een, nu an
blandt hvilke nogle hører til hans ypperste.
den Vind mig plager“. Men
Tegningen her forestiller Gudinden Avind, der
— mager, spidsnæset, med nedtraadte Sko og
Avind er ufortrøden, hun
forpjusket Stadskjole — henvender sig til Vin
griber stærkere fat og beder:
denes Gud Æolus for at faa ham til at lade
„Ach slip en kraftig Vind og
Vindene blæse op, saa at Peder Paars’ Jagt
strander og han ikke naar sin elskede Dorothea.
Havet for mig rør“.— Eller
Hun overrasker Æolus ligesom han samlende
et andet Eksempel. Da Ve
sin Slaabrok om sin betrængte Mave er ved at
stikke Nøglen i Døren til et vist Sted. Hun
nus, der er de elskendes
lægger ophidset den venstre Haands Fingre paa
Ven, skammer Neptun ud,
hans Arm og peger med den højre paa Jagten,
fordi han lader sin Under
der sejler paa det blikstille Hav. Æolus bliver
rædselsslagen over at afbrydes i sine nødven
givne Æolus uden Tilla
dige Forretninger; han tror, at hun er forliebt
delse oprøre Havet, afviser
i ham og beder om Udsættelse.
Neptun forarget Insinuatio
nen og beder Venus selv slaa efter i Æneiden (han har ikke Bogen
hos sig), der vil hun se, hvor galt det i gamle Dage gik Æolus, da han
uden Tilladelse rejste en Storm mod Æneas. — Da Peder Paarses Skib
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strander, er Venus’ første Tanke mærkelig nok ikke at redde Skibet, men
at Dorotheas Portræt i Paarses Skibskiste ikke skal tage Skade af Hav
vandet; dette sker paa den omstændelige Maade, at Venus indlogerer sin
egen Person i Skibskisten i Selskab med Paarses Søndagskjole, hans
Kalemankes Vest med Silkeknapper og Guldgramaner, to Hatte af Ka
stor, tre Par Ruslæders Sko, tolv skønne Peberkager og Christiern Pe
dersens Huspostil; hvilket ogsaa alt, sammen med Dorotheas Contrafey,
takket være Gudindens Nærværelse slipper uskadt fra Strandingen og
Søvandet.1) Læseren synes, at Gudinden ved Hjælp af en Smule Om
tanke og sin Guddomsmagt kunde være kommen nemmere til det.

3. Satire over Autoriteter og Institutioner.

Gennem sin Parodi vil Holberg tilintetgøre den Respekt, der stod om
den antike Heltedigtning. Han kunde selv ikke se, at Nestor skulde være
et Mønster paa Visdom og Hektor paa Feltherrekunst, som Humanister
og Digtere vilde gøre dem til, han var overbevist om, at alt dette var
noget, som man i moderne Tid digtede ind i de gamle Værker. Han vil
lære sine Læsere at se uhildet gennem deres egne Øjne og ikke gennem
lærde Folks Briller. Ti al den forløjede Romantik gør uskikket til Livet.
Men gennem Heltedigtningen vil han ramme Respekten for Antiken som
Helhed, hvis ypperste Blomst de var. Livet, som det letes i vor egen Tid,
er en langt interessantere og nyttigere Opgave at studere og skildre for
Videnskabsmænd og Digtere. Det er det, han selv gør i de Scener af
Dagliglivet, som han ruller op for Læserens Øje i „Peder Paars“, malet
med en nederlandsk Kunstners brede og saftige Pensel; mest dog senere
i Komedierne. Han hører helt til „de moderne“.
Men Holberg har i „Peder Paars“ sat sig et endnu videre Maal end
Kampen mod den forløjede Forherligelse af Fortiden paa Nutidens Be
kostning. Denne er kun en Side af den Forfalskning af Livet, han nu
vil til Livs. Der er andre Autoriteter end Heltedigtene, som Folk af gam
mel Vane viser en Respekt, som de ikke fortjener; og i Ly af hvilken
de imponerer og udnytter det menige Folk. Ogsaa overfor dem vil han
rive Folk Bindet fra Øjnene og lære dem at se og vurdere selv. Ved
Siden af Parodien paa Heltedigtene rummer „Peder Paars“ en Række
Satirer over gamle og hævdvundne Autoriteter og Institutioner.
I Kampen mod dem er Holbergs Metode imidlertid bleven en anden
end i de to første Skæmtedigte. Nu afmaler han ikke mere Ondskaben
I, 2 Sang. S. 42.
Den unge Ludvig Holberg

21

Tegning af Hans Nie. Hansen til Udgave af „Peder Paars“ 1885. Venus henvender sig
til Neptun og forklager Æolus, der uden Tilladelse af Havets Gud har rejst en Storm
og ladet Peder Paars strande. Neptun er fremstillet som en hollandsk Admiral fra
Christian V’s Tid: Allongeparyk, lille Overskæg, Hofdragt, lange Søstøvler, galonneret Hat, Raaber og Trefork. Paa Gulvet Kikkert og Kort. Venus er kommen

Administrationen. Rettens Haandhævelse.

317

og Upaalideligheden med Forargelsens sorte Farve, han græder ikke
mere over dem. Han har med Heraclitus lært at le ad dem, og hans Vaaben er ikke mere Skælden men Latterliggørelse. Hans Vej til at gøre
disse Autoriteter magtesløse, er at lære ogsaa andre at le ad dem. Han
søger at opnaa dette ved at fremstille dem i al deres Skrøbelighed men
med en saa uforstilt og overdreven Beundring, at det maa vække Kriti
ken hos enhver Læser. Metoden har han lært af Boileau ; den „at skæmte
med Behændighed og bagvaske med Kunst, at bore Dolken i Livet paa
Folk med Høflighed“.1)
Straks i Begyndelsen af „Peder Paars“ fører Holberg os en hel Række
af Samfundets Autoriteter for Øje med en Beundring, der paa Læseren
frembringer et ganske andet Indtryk end det, Forfatteren lader som han
vil fremkalde. Vi møder her Repræsentanter for den højeste Administra
tion, Rettens Haandhævere, Gejstligheden og Lægekunsten, repræsenteret
af Anholts Barber og kloge Kone. Da Peder Paars er strandet paa An
holt, forhører han sig hos en Indfødt om det fremmede Lands „Love,
Regiering, Politi (Styrelse), Gudstieneste og Tro“. Og gennem den Ind
fødtes beundrende Skildring præsenteres Læseren for den anholtske Stats
Embedshierarki og øvrige Notabiliteter. Øen regeres af Fogden Voldmar.
Han styrer den efter en Lovbog, som han selv har forfattet, og som efter
ham kaldes „Voldmars Lov“ (Valdemar Sejrs Jyske Lov). Dens Indhold
er ukendt af Indbyggerne. De kender kun den Bestemmelse, at de skal
betale Fogden Skat og Præsten Tiende. De faar saa til Gengæld Lov til
at saa og pløje deres Jord. Som en ret Hersker er Fogden nidkær over
„den anholtske Tros“ Renhed. Opdukkende Kætterier, som at Indbyg
gerne ikke skulde have Ret til Strandingsgods, slaas ned med haard
Haand.2) Troen er derfor ogsaa „pur og ren som paa Kong Dans
Tider“.
Fogdens Hjælper til Rettens Haandhævelse er hans Fuldmægtig Chri
sten Stork. Han forstaar dette sit ophøjede Amt saa vel, at han er bleven
Øens rigeste Mand. Han ved at lægge Byrderne paa de rette Steder.
„Han plaged fattig Folk; men det vil intet sige, — naar han mod Rige
1) Satire IX, 161. — 2) I, 2 S. 43.

agende i sin Svanevogn ført af en Amorin, hvis hele Klædedragt bestaar af et Baand
om Hovedet, knyttet i en koket Sløjfe. Hun er iført en elegant Rokokodragt; Fjer
vifte, sort Baand om den blottede Hals og Halvhandsker; tre Stjerner over hendes
Hoved. Vel Paavirkning af William Blochs historiske Iscenesættelse. En Sammen
ligning mellem Billeder, der har omtrent samme Emne, fra forskellige Perioder, er
ganske oplysende. (S. 215 og 314. S. 308 og 316).
21*
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kun, som Kiemen er i Land — lod see skinbarligen, han var en ærlig
Mand“. I sine Domme er han human; „han fra forfuldte Folk kun Penge
tog, ey Ære — De kand sig, sagde han, med Gud og Æren nære“. Da
han bliver gammel, bygger han et Hospital for de røvede Penge.1)
Saa hører vi om Gejstlighedens, Præstens og Degnens, Dygtighed og
Lærdom. Der er først Præsten. Han er „meget lærd“, saa lærd, at han
kan læse uden Briller. Han kan til Fuldkommenhed de vanskelige og
hemmelighedsfulde Kunster at præke og døbe Børn. I Kirken læser han
til Menighedens Trøst og Styrkelse i Troen Prædikener op af Christiern
Pedersens Jertegnspostil, der rigtignok er katolsk men til Gengæld for
synet med skiønne Kaaberstykker. Degnen er om ikke just „meget lærd“
som Præsten, saa dog „ey u-lærd“ og besidder til Fuldkommenhed sit
Embedes Færdigheder: han kan støbe skiønne Vokslys og „siunger liflig
som den beste Naktergal“; hvis det gjaldt kunde han vel endog døbe
Børn. Men det fornemste Vidnesbyrd om hans Duelighed i Embedet er
dog det, som han faar ud af det i rede Penge. „Hans Formand, som dog
vel sig deri kunde snoe — naar han kun fik et Lam, da denne faaer en
Koe. — Han mesterligen ved paa Psalmer Taxt at sette — naar han kun
lidet faaer, saa siunge han de slette“. Ligesom Fogden er ogsaa han paa
Vagt overfor alt Kætteri angaaende Troen, som den Anskuelse, at alle
Salmer, billige og dyre, skulde være lige gode til Salighedens Erhver
velse, og at almindelig Muld ved Jordspaakastelsen skulde være lige saa
frelsebringende som det dyrere fine Sand. En fattig Bonde, der ikke har
Raad til de dyre Salmer, vover sig frem med den Paastand, at det ikke
er Salmerne, der hjælper hans døde Søn til Salighed, men bringes straks
til bedre Erkendelse, da Per Degn udtordner Ordene: „Der ingen salig
er, før han i Jord er kommen“, noget der jo vel er sandt, men som ikke
beviser, at det fine Sand og de dyre Salmer er nødvendige for at blive
salig. „Hr. Niels sligt ey kand bedre giøre,“ tilføjer den Indfødte beun
drende.2) Sørgelig er kun den store Kirkestrid mellem den udmærkede
Degn og Præsten om, hvorvidt Degnen skal folde Hænderne i Kordøren;
Degnen vil ikke bøje sig, „om Ordren kom fra Rom“ og svarer Præsten:
„jeg seer skinbarligen, I Vantroe vil bestyrke — det ey Gebærder er, hvorO II, 2 S. 113.
f) Holberg bliver ikke træt af at more sig over den Virkning, som det rene Non
sens gør paa Folk, naar det bliver udslynget med den rette Patos og Kraft. I „Per
nilles korte Frøkenstand“ overbeviser den som Pater forklædte Henrik den skikkelige
Leonard ved en Række Citater af den romerske Kejser Calburius og Ærkebisp
Christophorus Columbus, der messes ud, men intet har at gøre med det, der skal
bevises (III, 4).
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Tegning af Marstrand til „Peder Paars“ 4. Bog 1. Sang. Den ivrige og næsvise Peer
Ruus er kommen ind i et Værtshus i Skagen. Han træffer her ved et Bord „tre
Spitzborgere“. Da han klager over, hvor lidt 01 man her faar for sine Penge, hen
vender den ene Spidsborger en lang Tale til ham, hvori han priser de gode gamle
Dage og udbreder sig over Nutidens Vanart. De to andre hører til sure og bidske
paa de nye Tider. Efter Vilh. Andersen: Holberg Billedbog.

med man Gud skal dyrke“.1) Saa er der Øens Læge og Barber, Jens
Blok, der tituleres Doctor. „Han dræbte tolvte Deel af Øens Folk, ja
meer — med Piller hvert et Aar; en Doctor ingenlunde — han deri
eftergav, skiønt han Latin ey kunde“. Paa Grund af sin Færdighed i at
slaa Folk ihjel, foreslaas han til General i Krigen mod Peder Paars.
Som Følge af denne nye Stilling faar han Højhedsvanvid og vil ikke
praktisere selv i Fogdens Hus; „det ey tillader mig min høye Caracteer
— at kige nogens R .at sette Folk Clisteer“; men hans kloge Kone
Sophia tager sig paa at vise ham, at de to Embeder vel lader sig forene:
9 I, 2 (S. 47).
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„en Doctor og Soldat, som begge dræbe, slagte, — de ere eet Slags Folk,
jeg ingen Forskiel seer — een dræber Folk med Sværd, en anden med
Clysteer. — De begge ere Mænd, som Krud og Kugler føre ... vi Pulver
kalde det, som hine kalde Krud — og vore Kugler kun seer anderledes
ud“.1) Han lever i stadig Strid med Øens kloge Kone og Pogeskole
lærerinde, som er hans Konkurrent; et stort Slag imellem dem, da de
paa Embedsvegne mødes i Fogedgaarden for at kurere den elskovssyge
Nille, skildres i stor episk Stil?)
Ved Siden af disse Skildringer af det anholtske Riges administrative
og videnskabelige Spidser møder vi i „Peder Paars“ en Række satiriske
Fremstillinger af højtidelige Institutioner i Virksomhed. Vi oplever to
Gange Domsmagtens Udøvelse. Der er den før omtalte Sag for Deserteren mod Niels Johansen Kok. Retten bestaar af tre af Paarses Folk i
bare Skjorter, et skønt Billede paa den nøgne „Oprigtighed“, og tre an
holtske Røvere. Hovedsagen er Formaliteterne. Kokken faar at vide, at
det paa Forhaand er bestemt, at han skal halshugges for sin Brøde,
hvilket dog ikke skal hindre, at han har Ret til at holde en Forsvars
tale. I Slutningen af denne er Kokken ved at bevæge Dommerne, da han
til sit Forsvar anfører, at han kun er flygtet for at bevare sin Kogekunst
for dem; „hvor vil I nogensinde — en slig erfaren Kok som Niels Jo
hansen finde? En saadan Kok som jeg, den voxer ey paa Træ. — Hvo
lave skal jer Mad, naar I mig have mist“. Men den ubestikkelige Peder
Paars foreholder dem kun at dømme rent sagligt.8)
Der er ogsaa et Par Prøver paa en gejstlig Berettelse til Døden. Da
Niels Johansen Kok ser, at Døden er ham vis, beder han om en Præst
til at berette sig. Da ingen saadan findes, melder sig „en halvstuderet
Røver“ af Anholtboerne ; han har ofte prædiket for Præsten Hr. Niels
og tager nu ogsaa fat med højt og bevægeligt Mæle; men. som det ofte
gaar i Livet, forvilder han sig ved en tilfældig Idéassociation fra Beret
teisens Trøstetale ind paa et Æmne, der interesserer ham mere, nemlig
sin private Krig med sin gejstlige Rival og Modstander Per Degn, og
fortaber sig saa indgaaende i den, at den knælende Synder afbryder ham:
„Ach væe mit ene Knæ, den Indgang var for lang“. Hvorpaa den gejst
lige Røver griber sig i det og bereder Kokken til den sidste Rejse med
nogle rette Trøstens Ord : „Du est bedrøvet, at du maae ey leve meer —
men naar du tænker kun lidt efter, at det skeer — dig selv til Nytte,
da du maae dig heller fryde. — Nu biir du anden Kok, nu udi anden
Gryde — du kaage skal. — Du har at vente saadan Løn — vær kun
O 11,3 (S. 126). — *) 11,3 (S. 135). — 3) I, 3 (S. 64).
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frimodig og giør en andægtig Bøn“.1) — Ganske fantastisk i sin Logik
er den Trøstetale, hvormed Per Ruus bereder sine Kammerater til Døden,
da deres Skib er ved at gaa under. En for sin „Ubluelighed“ fra gammel
Tid ilde berygtet Passus i denne Tale er ved den Sammenhæng, hvori

W. Marstrands Tegning i Liebenbergs Udgave af „Peder Paars“ 1863. Den stakkels
Niels Johansen Kok skal henrettes, fordi han er deserteret i Kampen mod de anholt
ske Røvere. Han beder om en Præst, men en saadan findes ikke. Da tilbyder en af
de anholtske Røvere, der paa en Maade hører til Gejstligheden, da han ofte har
prædiket for Hr. Niels, sin Assistance. Han holder med Kniv i Bæltet og stor Patos
(den skæve Mund og den oprakte Ha and) en Tale, der er mere til Vederkvægelse
for ham selv end for Kokken. Profossen staar paa Lur og har kun Tanke for at slaa
til, saa snart Talen er færdig. Peder Paars, der er plyndret til Skjorten, staar ikke
des mindre i Heltepositur og hører til. Skriveren, den næsvise og sensationslystne
Per Ruus, optegner, ogsaa i bar Skjorte, Begivenhederne til senere litterær Brug.

den forekommer, og ved det i Sandhed overraskende i Paafundet af stor
komisk Virkning.2)
Heller ikke Holbergs eget Hjemsted, Universitetet, med dets gammel
dags Ceremoniel, dets Disputatser og sære Typer gaar følgelig fri. En
Lærd af den gode og ansete Slags skildres i den gamle Studiosus Per
Iversen. Han har alle den sande Lærdoms Kendetegn; „thi han sig
børster ey, sig aldrig Haaret kiæmmer — som ret grundlærde Folk heel
nøye taer i Agt. — Den heele Callundborg ham for hans Lærdom roser
— thi han ey Hænder toer, ey binder sine Hoser“. Han behandler de
sande lærde Æmner som de gamle Romeres Sko og Hatte. Han skriver
*) 1,3 S. 66. — 2) I, 1 S. 32.
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altid Latin, aldrig Dansk som Lars ZZenriksen (o: Ludvig ffolberg), „der
aldrig bliver lærd — hvor han sig snoer og vender; — han kand hos
lærde Folk fast aldrig faae Credit; — han skriver kun paa Dansk; de
raaber: det er Skidt“.1)
Ogsaa af en Disputats paa Universitetet gives en giftig og spøgefuld
Skildring. Det Spørgsmaal, som de Lærde diskuterer, er, hvor Venus i
den trojanske Krig blev saaret. En mener i højre Haand, en anden i
venstre spæde Arm, den tredie udi Laaret. I deres Ophidselse under
Diskussionen glemmer de lærde Mænd „al Respect og Høflighed — som
hver Mand pligtig er til saadan hellig Sted“, og begynder ligesom Kannikerne hos Boileau et stort Slag med Bøger som Kasteskyts. „Man SkoleBøger saae om Ørene at flyve; — en af Hesiodo fik Næse, Mund i
Blod, — en Kant af Pindaro i andens Pande stod, — en Aristophanes
som trofast var indbunden — blev efter Slaget paa en halvdød Rector
funden. — En sølvbeslagen tyk Homerus samme Dag — som en Achilles
var i største Trojæ Slag ... Den kunde med eet Stød — slaae to Pedeller
om og hielpe dem fra Brød. — Den traf med saadan Fart paa en Magi
sters Pande — at magistralske Blod som 011 af Tudekande — af lærde
Hierne flød, besprængte Gulv og Væg — skiønt den i samme Fart og
rørte Bispens Skiæg“.2)
Holbergs Evne til at se Tingene under det komiskes Synsvinkel er i
disse Aar saa frodig, at han kan faa os til at more os over Fænomener,
der udenfor den anholtske Lilleverden med dens latterlige Personer, vilde
forekomme os uhyggelige. Vi vilde i anden Forbindelse tale om Masse
suggestion ved en ikke nøjeregnende Agitator og Ophidselse af Mængden
til at lynche en ganske uskyldig Mand. Per Ruus har om Natten haft det
Uheld at lade en ualmindelig kraftig Lyd undslippe sig. Peder Paars
tror, at Krigen med Anholtboerne atter er brudt ud, og at Trommen røres.
I sin Forvirring gaar han løs paa sin Svend Per Ruus og slaar Bohavet i
Kammeret bl. a. Nilles kostbare Hueblok i Stykker, alt under megen
Larm. Øens gamle kloge Kone Gunnild kommer just forbi paa sine
Krykker. Hun hører Larmen og hendes Fantasi siger hende straks, at
det er Fjenden, maaske selve Tyrken, der er i Landet. Hun vækker selve
Fogden med dette Rædselsbudskab ; „jeg tror, paa Landet vi har Tyrken
eller Paven ... det volder Ondskab, Synd, som her i Svange gaaer ...
han gode Christne Folk med Haar og Hud opæder — og drikker deres
Blod (ham intet 011 saa glæder)“. Hun ved bestemt, at det er Tyrken;
thi „jeg hørte raabe: Hey! Gotts Blitz! Trara! Per Ruus! — Jeg veed
9 II, 1 S. 102. — 2) I, 3 S. 55.
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det Tyrkisk er; det Sprog gaaer ud paa (o: ender paa) -us. — Mig
syntes, at jeg saae skinbarligén Soldanen — hvor han i Spidsen stod
og saadan svinged Fanen — at Vindver gik itu“. Ved denne frygtelige
Efterretning samles et stort Opløb, og Fogden besvimer. Doctoren Jens
Blok aarelader ham og beder ham ikke tro paa Gunnilds Kællingesnak.
Men over denne Desavouering bliver Gunnild ude af sig selv af Raseri:
„hun skreg som hun var gal: Slaaer, dræber den Forræder — Han har
Correspondents med Tyrken; jeg det veed — vi hannem takke kand for
alt det Ont, er skeed. — Jeg veed, han i sit Huus har mange Tyrkske
Bøger — maaske man Breve og skal finde, om man søger“. Alle er da
overbevist om Bloks Skyld og bereder sig til at lynche ham. „De raabte
overlydt, sær Qvinder, Piger, Drenge: — Han Landsforrædder er, vi
maa ham lade hænge“.1) Historien kunde jo ogsaa i lidt større Format
fortælles paa en anden Maade.

Grundene til dette Omslag i Holbergs Sind fra de første Digtes Sortsyn
til den muntre Humor i „Peder Paars“ er vel flere. Dybest i hans Sind
laa der lige fra Barndommen en Tilbøjelighed til at se satirisk paa Livet
og Mennesker. Han havde aldrig kunnet staa for den „vidunderlige fest
lige Munterhed“, som han havde truffet hos Onklen Peder Lem og hos
sin Reisefælle i Tyskland Georg Fleischer. Og en af de Grunde, der
gjorde at Studenterne i Oxford satte Pris paa ham selv var netop denne
„festivitas“, „som gør et stærkt Indtryk paa Englænderne, naar den er
blandet med Salt“. For denne Side af sin Personlighed havde han nu
fundet en rig og fornem Udløsning i den sjældne Evne, som han havde
opdaget hos sig selv: at han ogsaa var Digter. Lykkefølelsen herved har
vel været den vigtigste Aarsag til hans forandrede Livssyn. En uundvær
lig Støtte har dette ogsaa haft i de venlige og betryggede Livsforhold,
som Madam Gelskirchen skaffede ham, noget helt nyt for den før hjem
løse Mand.
Lejlighedsvis kunde Sortsynet stadig melde sig, naar han i sin Glæde
havde arbejdet mere, end han kunde taale, og skaffet sig en dygtig Hoved
pine. Han maatte da „jage den paa Dør“ med det Middel, han havde
lært at kende paa sin Tysklandsrejse, stærk Kaffe, som han i saadanne
Tilfælde maatte bruge i store Doser (for 12 Skilling).2) I saadanne Øje
blikke kunde han glemme sit Lune og f. Eks. vredt give sin Uvilje over
Bøndernes Undertrykkelse Luft. Før Peder Paarses Kamp mod Anholtboeme opfordrer Per Skriver Paars’ Mandskab af Bønder til hensyns9 II, 2 S. 112. — 2) Fortalen til „Skiemtedigtene“ S. 247.
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løst at vove deres Liv med den Motivering, at Livet for Folk af deres
Klasse dog ingen Tillokkelse eller Værd har: „I usle Vornede! Hvad
Nytte eller Gavn — hvad Fordeel er for Jer, at I paa Eders Stavn —
af Sult og Armod døer? I drives jo som Mære — til Arbeid af Jer Fogd,
Jer Herskab og Jer Præst, — ei nogen Dag er frie, ei Søndag eller Fest.
— Og om I skulde døe i denne Krig og Feide, — Jer Tilstand ikke meer
Jer nogen skal bebreide. — I dog ved Døden kun kan blive Fængslet
qvit. — Her ingen Rifogd er, jeg taler derfor frit“.1)
Men saadanne Udslag af Pessimisme er meget sjældne, selv hvor Helbre
det er ringe. I „Peder Paars“, de sidste Skæmtedigte og især i Komedierne
ses Tilværelsen under det komiskes Synsvinkel. Det er ved sit Lune og sin
Ironi, at Holberg bekæmper Ondskaben og glæder Samtid og Eftertid.

3. Moral og Kunst i „Peder Paars“.
En Hovedhensigt for Holberg med hans Digtning var at lære Folk at
se gennem det Slør af falsk Romantik, falsk Respekt og Bluff, der dækker
og tilslører Virkeligheden og gør Livet farligt og vanskeligt. Han vil af
sløre Heltefraser, der, naar det gælder, slaar om i Fejghed; lærde latinske
Fagudtryk hos Læger, Jurister og Filologer, der skjuler Uvidenhed og
selvglad Frækhed; Havesyge og Griskhed bag en from Maske; Røvere,
der sidder som Dommere over smaa Syndere. Han vil med et af sine
Yndlingsudtryk lære ikke at tage Skyggen for Legemet; operere en Stær
hinde bort fra Øjet. Holberg betragter denne sin Virksomhed som noget
meget vigtigt. Den er et Kald i Sandhedens eller Guds Tjeneste, som
ingen, der har Gaver dertil, tør unddrage sig.
Men en anden lige saa vigtig Aarsag til, at han skriver sine Digte, er
den simple, at det morer ham at iagttage, fortælle og skildre, fordi han
er Kunstner og har opdaget, hvor herligt det er at udnytte sine nyopdagede
Evner. Han har selv i fjerde Bog af „Peder Paars“ skildret denne Kunst
nerens Glæde ved at studere Mennesker. I et Værtshus sidder tre agtbare
Spidsborgere og moraliserer over deres egen Tids Siethed og de gamle
Dages Fortræffelighed. Men ved et Bord for sig sidder nøgtern og alene
den satiriske Digter. Han er ligesom Holberg „en bleg og maver Mand“,
sparsommelig og maadeholden som Holberg; han nyder kun et Glas Vand
og for en Styver Snus. Men han har alligevel sin Fornøjelse. „Han sad
og smilede af denne drukne Tale — gav Agt paa al den Snak fra Hoved
og til Hale. — Han meget ærbar var, dog kunde man tidt see, — at han
sig barede med Møye for at lee“.
9 I, 3 S. 60.
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Holberg er jo imidlertid ikke blot Iagttager. Han formaar ogsaa at
gengive sine Iagttagelser. Hans Menneskeskildring er allerede i „Peder
Paars“ fremragende. Personerne staar skarpt, hver med sit individuelle
Præg. De karakteriseres lige saa meget gennem Repliken som gennem
Beskrivelse. De er et Forvarsel om Komediernes Kunst. Og Skildringer
og Repliker forgyldes overalt af en overdaadig Munterhed og de mest
barokke Indfald, der er saa meget mere virkningsfulde, som de frem
sættes med den „ærbare og tørleende Ironie“, som Fortalen til Kvart
udgaven af „Peder Paars“ fra 1772 anfører som ejendommelig for Hol
bergs Kunst. De i det foregaaende anførte Citater vil give Eksempler herpaa. Boileaus Vid er finere; men Holberg overgaas næppe af nogen i
frodig Humor. Naar hans „Moraliseren“ virker, er det, fordi den frem
sættes af en stor Kunstner.
Man har ofte ment, at „Peder Paars“ gav et nøjagtigt Portræt af Til
standen i Danmark paa Frederik IV’s Tid, af dets Forfatning, Embeds
stand og Videnskabelighed. Saa taabelige, pedantiske og overtroiske skal
Forholdene altsaa have været i Danmark, da Holberg fremtraadte. Dette
Syn er ikke rigtigt. Satirisk Digtning er jo en Kilde, der ikke kan be
nyttes lige efter Bogstaven; man tager ikke mere Juvenals Satirer som
en Generalnævner for Tilstanden i Rom i Kejsertiden eller Moralisternes
Skrifter fra Tiden før Reformationen som et helt troværdigt Billede af
Forholdene indenfor Romerkirken. Den danske Enevælde tager sig ogsaa,
efter at man i de sidste Menneskealdre er begyndt at studere den i Ar
kiverne, ganske anderledes ud, end den gjorde for Historikerne i Natio
nalliberalismens Tid. — Og angaaende det Galleri af latterlige, taabelige
og slette Personer, som „Peder Paars“ fører frem for os, maa man ikke
glemme, at vi her ikke har at gøre med Fotografier af Virkeligheden,
men med Kunst; af sine Billeder udelader, fremdrager og forstørrer
Kunstneren efter, hvad han vil have frem som det for ham væsent
lige. De holbergske Figurer bærer naturligvis Præg af deres egen Tid,
men de giver i endnu højere Grad noget almenmenneskeligt. De for
skellige Tider har da ogsaa hver for sig i disse Personer fundet noget
af deres eget. Holbergs egen Tid mente at kunne udpege bestemte Mo
deller for dem; N.M.Petersen og Georg Brandes fandt hos dem Træk
af deres egen Tid. Det væsentlige i „Peder Paars“ er ligesom i Kome
dierne noget universelt, ikke det tids- og stedbestemte. Ellers vilde de
for os kun have historisk Betydning, men ogsaa vi genkender noget af
os selv i dem.

326

Peder Paars.

Paa et Par formelle Punkter har Samtid og Eftertid .kritiseret „Peder
Paars“. Man har i den savnet en fast Komposition, og man har haft meget
at indvende mod Bogens Versbehandling. Begge Dele med en vis Ret.
Da Holberg begyndte Digtet, har han aabenbart kun haft en ganske løs
Plan i Hovedet om, hvorledes det hele skulde forløbe. I „Jean de France“
(IV, 1) lader Holberg Tjenestepigen Marthe sige om den Intrige, hun
skal have sat i Scene: „Det gaar med mig som med dem, der skriver
Comoedier; mens de skriver paa Comoedien, falder dem af sig selv ind,
hvorledes den skal udføres og endes“. Holberg fortæller her noget interes
sant om sin egen Arbejdsmaade. Han begynder at skrive løs uden egent
lige Forarbejder og fast Plan, og Handling og Personskildring har da
ligesom af sig selv dannet sig under Udarbejdelsen. I sin Iver og Utaalmodighed kan han end ikke vente med at udgive Digtet, til det er bragt
til Ende. Han har offentliggjort det skrevne Bog for Bog, saa snart der
laa et vist Kvantum færdigt og dannede en vis Helhed. Han har ved Slut
ningen af de enkelte Bøger næppe engang været klar over, hvorledes
Fortsættelsen vilde blive. Det er sikkert bogstavelig at forstaa, naar han
ved Slutningen af tredie Bog skriver: „Hvad Land de (Paars’ Folk) kom
mer til, jeg ved ey selv; jeg venter — paa meer Oplysning og paa flere
Documenter,“ □: paa nye Indfald og ny Inspiration.
En Følge af denne Arbejdsmaade er, at Beretningen om Heltens Skæbne
ofte afbrydes af lange Indskud, der kun har meget lidt med Hovedhand
lingen at gøre. Det er Indfald, der har moret Digteren, og han har saa
givet sig dem i Vold. Da han saaledes skal skildre, hvorledes den listige
Marthe Kokketøs udruster og provianterer en Jagt til Paarses og Nilles
Flugt, fortaber han sig først i en lang Beskrivelse af Marthes Aandsgaver
for derfra at gaa over til et af sine Yndlingstemaer : Kvindernes Lige
berettigelse med Mændene. Den indskudte Episode er her bleven saa
lang, at Digteren til Slut føler sig lidt desorienteret og afbryder sig selv:
„Men Himmel, jeg faer vild, jeg er af Veyen kommen ... Hvor var det
da jeg slap? Det var vist om vor Marthe?“1) Efter en anden Digression
kommer han i Tanke om: „Men nu er Tid, at jeg til Peder Paars mig
vender. — Jeg nær ham havde glemt; thi sligt Poeter hænder.“2) Hol
berg er selv paa det rene med sin Faible for „disse Fandens Parentheser“, som Per Ruus siger, og undskylder „de store Digressioner med gamle
Poeters Eksempel. Thi deres Poemata vilde undertiden blive meget mavre,
dersom slige Digressioner blive borttagne“.3) Denne ulatinske Glæde ved
Detaljen, uanset at den bryder Helheden, tilgiver vi dog gerne, al den
9 III, 1 (S. 154). — 2) II, 1 (S. 98). — ’) III, 1 (S. 154 Anm.).
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Stund det ikke er Digtets Handling men de mange komiske Situationer,
der mest glæde os. Heller ikke har det generet Holberg, da han af en
eller anden Grund er bleven ked af Arbejdet, at undlade at bringe sit
Digt til den naturlige og ogsaa lovede Afslutning med Heltens lykkelige
og ærefulde Hjemkomst til Kallundborg. I de efter samme Metode ud
arbejdede Komedier1) maatte han jo af naturlige Grunde lægge stram
mere Baand paa sig.
Paa samme hastige og improviserede Arbejdsmaade finder vi for øvrigt
ogsaa Eksempler hos andre af Tidens store Forfattere. Man behøver blot
at tænke paa „Don Quichote“ med de talrige indskudte følsomme Kær
lighedshistorier, der i og for sig har liden Tilknytning til Hovedhandlin
gen. Cervantes afsluttede jo ogsaa 1605 oprindelig sin Bog med dens
første Del, indtil en ukendt Falskners Fortsættelse af Bogen 1615 drev
ham til at udsende den anden Del.
Ogsaa mod Holbergs Versebehandling havde Samtiden meget at ind
vende, og med større Ret end mod Kompositionen i hans Digt. Han havde
af Naturen ikke megen Sans for denne Side af Kunsten, og hans fuld
stændige Mangel paa Øre i Forbindelse med hans Selvsikkerhed gjorde,
at det i Grunden aldrig gik op for ham, at han her havde noget at lære.
Han slog sig hele Livet til Ro med, hvad han havde lært i Paris af La
Motte, at Poesien bestaar i skønne og klare Tanker, og at Verseformen
kun gør Folk „ude af Stand til at udtrykke det, som de vil, nøjagtigt“.
(S. 199). I „Peder Paars“ giver han Udtryk netop for disse Anskuelser.
Peer Ruus ønsker, at den berømte Stadssatyrikus i Skagen skal lære ham
Skandaleskrivningens Kunst, for at han kan more sig med den ovenfor
Kai lundborgs Honoratiores, inclusive hans egen Husbond, Peder Paars.
Som en nødvendig Forberedelse dertil vil han have Undervisning i Digte
nets Teknik: Verselæren og de mytologiske Billeder; „thi derudi jeg
seer, at Digte-Kunst bestaaer“. Men af den stedlige Vært, Stadssatyrikusens
Beundrer og Holbergs Talerør, faar han det mistrøstige Svar: „min kiære
Ven og Skriver! — Alt det Lapperie til Sagen intet giver, — i smukke
Tanker Vers alleene kun bestaaer“.2) Denne Anskuelse bevarede Holberg
hele Livet. Mest ugenert giver han den senere Udtryk i „Moralske Tan
ker“. Rytme og Rim, siger han her, er en latterlig Konvention, der kun
lægger Kapsun paa „den poetiske Geist“, forvirrer Tankerne og „bringer
Ordene af deres naturlige Stilling“. Verseformen er rent ud sagt „til at
J) Hans Brix: Om Arbejdsmetoden i Komedierne. Holberg Aarbog 1922 S. 84—107.
— 2) IV, 1 S. 203.
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forgive Rotter med“.1) Som Smagen nu imidlertid er, maa Digteren bøje
sig for denne Mode. Men han tager den ikke højtideligt. At skrive Vers
er en Færdighed, der kan læres rent haandværksmæssigt uden særlige
Evner og uden synderlig Anvendelse af Tid og Flid. Hans egen Ud
dannelse bestod, som før omtalt (S. 282), i at en Ven, som han viste sit
første Digt, erklærede ham „meget ukyndig i Kunsten“, men derefter viste
ham „de prosodiske Regler i dansk Poesi, som jeg herefter iagttog
nøjere“.2) Og hermed er han saa rent teknisk fuldt rustet til sit store
Heltedigt. Hans Versbehandling blev da ogsaa derefter.
Holberg anvender i sine Digte saa godt som altid Tidens Modeversemaal, Aleksandrineren, et seksfodet jambisk Versemaal med Cæsur efter
den tredie Jambe; og han anvender den i Norden almindelig brugte „fal
ske“ Aleksandriner. Denne overholder den jambiske Rytme langt stren
gere end den friere franske („ægte“) Aleksandriner og faar derved let
noget monotont ved sig. Om Holbergs Vers gælder dette i høj Grad. I
Frankrig overholdt man endvidere i Almindelighed den Regel, at Menin
gen ikke maatte overskæres ved Cæsuren, men at Verset ogsaa efter Me
ningen skulde deles i to ligeartede Halvvers. Og endnu skarpere krævedes
det, at Meningen ikke maatte fortsættes fra den ene Verselinje over i den
anden. Der gaves ved disse Standsninger efter tredie og sjette Versefod
Lejlighed til at brillere med aandfulde Pointer og Antiteser, saaledes som
Wessel har formaaet det ogsaa paa Dansk i „Kiærlighed uden Strømper“.
At indlade sig paa den Slags Finesser har Holberg kun i meget ringe
Grad formaaet og givet sig Tid til. Hans Vers var, som hans Kritikere
sagde, „for meget skaame“ o: fortsatte en Sætning fra et Vers til et andet.
Værre end disse Forsyndelser mod „Reglerne“ forekommer det os, at
Ordenes Accent af Hensyn til Versemaalet ikke sjælden falder forkert
(Urö, Attrââ), og især at Ordene undertiden for at blive til Vers med
hans eget Udtryk er „bragte af deres naturlige Stilling“ i en saadan Grad,
at Meningen er vanskelig at forstaa. I Versene: „Skiønt from, beleven,
god han (Cæsar) af Naturen er — af Herskesyge dog Naturen som for
svær,“ — skal den sidste Linie betyde: „saa ligesom forsværger han dog
af Herskesyge sin Natur“.3)
Holberg vilde ikke ligne sig selv, hvis han ikke tog til Genmæle mod
den Slags kritiske Bemærkninger. Han benægter da ogsaa, at de Regler,
9 S. 328. S. Skr. XIV, 308. — 2) Levned S. 115.
s) I Skiemtedigt 115 Side 263; sammesteds findes en Sætning som: „Hvo anseer
uden Lov end det forjætte Land“ = hvo (som) betragter (et Land) uden Lov(lig
Forfatning), (var det) end det forjættede Land“, I, 79 S. 262.
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som han beskyldes for at overtræde, overholdes konsekvent noget Sted i
Verden. Om saadanne Regler skulde findes i Søren Paulsens Danske Pro
sodie, „veed jeg ikke, eftersom jeg ikke haver læset samme Bog, haver
heller ikke i Sinde saa hastig at læse den“ ; og hvad den rette Accent er
angaaende, da er „Peder Paars“ efter Holbergs Mening „eet af de meget
faa danske poetiske Skrifter, hvori saadan er i Agt tagen“.1) I Fortalen
til det sidste af sine Skæmtedigte har han endog den Dristighed at lade
den pseudonyme Forfatterinde Zille Hansdatter udtrykke sin udelte Be
undring for hans Vers: „udi Prosodien — skriver Zille til ham — haver
jeg fuldt Eders tvende Satires, udi hvilke jeg seer en stor Agtsomhed
baade udi Accenten og Orthographien fremfor andre vore Poeter, der
bruge fast samme Frihed udi Accenten som de Franske“.2)
Helt god Samvittighed har Holberg trods al Frimodighed dog ikke haft,
naar han saa skarpt afviste Kritiken af sine Vers. Ti i den næste Udgave
af „Peder Paars“, som han selv besørgede (1720), har han bestræbt sig
for baade at lade Meningen slutte med Verset og at rette alt for unaturlige
Ordstillinger.3)
En vis Ret har Holberg, naar han hævder, at i et komisk Digt kan en
vis Ubehjælpsomhed i Formen undertiden forhøje Komiken; „Accuratesse udfordres ikke saa meget i burlesque Vers som i andre, hvor Autor
mestendelen skriver, som enhver taler i sin Dialect; saa at endogsaa saadant undertiden holdes for Elegance udi deslige Vers“.4) Holbergs Sam
tidige og Beundrer Grev Christian Rantzau er i et Brev til Chr. Falster
heller ikke paa det rene med, om ikke „de for ofte forekommende
Negligences ere Affectation (o: beregnede paa komisk Virkning)“.5) At
andre Forfattere, som Boileau, har kunnet opnaa en høj komisk Virk
ning gennem fornemmere Midler og en udsøgt Versbehandling, er en
Sag for sig.

I den ellers ret frittalende Samtid var der dem, der tog Forargelse
af de „Ublueligheder“ og „Obscoeniteter“, som Bogen efter deres Mening
indeholdt.6) Holberg afviser Klagen og paastaar, at Tallet paa disse
Ublueligheder kun er „meget ringe“, og at de „bestaae alleene derudi,
at Poeten paa nogle Steder har talt om at lade een gaae, hvilke. Exprès9 Just Justesens Betænkning 1720 S. 12—13. — 2) S. 332. — 3) Eksempler i
Georg Christensens Udg. af P. Paars o. a. S. XV. — 4) Just Justesens Betænkn.
1720 (S. 13). — 5) Chr. Bruun: Peder Paars 1862 S. 40.
•) Saa sent som 1836 mener Joh. Nik. Høst i en Anmeldelse af J. C. Langes Ud
gave af „Peder Paars“, at „meget bør bortskæres“, saa at Bogen „uden Forberedelse
kan forelæses i enhver sædelig Kreds“. Ehrencron-Müller: Holbergbibliografi II, 76.
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sioner ere saa lidet ubluelige, at de uden Eftertale bruges endog af de
ærbareste Folk udi Compagnies1) Tilmed haver Poeten været saa øm
derudi, at han har altiid sat en Stræg for saadant Ord“. Han har næppe
Ret i at „Ubluelighedeme“ er synderlig faa, heller ikke i, at de indskræn
ker sig til det omtalte Tema. Han kunde derimod hævde, at „Ubluelighederne“ vel undertiden kan være lidt drøje, men at de ved deres barokke
Kontrast til Heltedigtets Højtidelighed altid kun fremkalder Munterhed
og intet andet. At dette forholder sig rigtigt, kan man konstatere ved
at sammenligne Holbergs „Ublueligheder“ med Laurembergs i hans
„Skiemtedigte“ to Menneskealdre før. De fremkalder aldrig et Smil, kun
Ubehag ved deres grisede Plathed. Og de havde dog været højt agtede i
deres Tid.

SENSATIONEN OM „PEDER PAARS“
Der er vist faa danske Bøger, der ved deres Fremkomst har vakt saa
megen Sensation som „Peder Paars“. Baade Holberg selv og Samtiden
bevidner det. Det var jo ogsaa en helt ny Litteraturgenre, der indførtes
i dansk Litteratur, tilmed i en sjælden munter og vittig Form, men des
uden anede man bag det tilsyneladende uskyldige Ydre alle mulige skjulte
og skandaløse Hentydninger. Hvis man tør tro Holberg, der jo rigtignok
ikke altid skal tages lige efter Bogstaven, var det ikke blot akademiske
Kredse, der var optaget af Bogen, men ganske jævne Folk helt ovre i
Jylland viste samme lidenskabelige Interesse. Holberg fortæller derom i
sin 3die Satire. Scenen er i Gæstgivergaarden „Tre Hjorter“; det er Ter
minstid og Kurvevognene kommer fuldt pakkede med Gæster helt fra
Kallundborg og Aarhus kørende fra Vesterport ind i Gaarden. Saa snart
Gæsterne er kommen af Vognen og har faaet Piben stoppet, er deres før
ste Handling at tage „Peder Paars“ op af Lommen og sætte sig til at
studere den. En gaar efter megen Gransken og Banken paa „sin mazarin
ske Hjerne“ rundt til Bordene og fortæller, at „der er (noget) heel andet
under“. En kritiserer Versbygningen, en anden Ortografien. En siger højt:
„paa mig han sigtet har“, og sagte: „thi jeg er saadan Nar“. En lærd
1) I en af Chr. Falsters „amoenitates philologicæ“ (II, 19) behandles tilmed med
Anvendelse af lærde Klassikercitater Spørgsmaalet om Tilladeligheden af den om
talte Handling i Selskaber. Det er Herrerne af det bedste Selskab i Ribe, der drøfter
Spørgsmaalet efter en Middag, hvor et lille Uheld er paakommet en af de lærde
Gæster.
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„Disputatzekræmmer“ i Hans Grams Lignelse forkynder, at Bogen varsler
den lærde Verdens Undergang.
Et umiskendeligt Tegn paa den Sensation, Bogen vakte, var det, at
den straks blev udsolgt; at Bogtrykkeren Jokum Wielandt var paa det
rene med, at det kunde betale sig i al Hemmelighed at lave et Eftertryk;
og at Holberg selv umiddelbart efter, endnu 1720, kunde lade en ny
Udgave udkomme med Tilføjelse af en fjerde Bog hos en ny Bogtrykker,
vist Phønixberg. Med Rette var Holberg stolt over, at „der af Digtet i
Løbet af halvandet Aar besørgedes tre Udgaver, hvilket aldrig før var
hændet med nogen dansk Bog“.1)
Holberg nærede selv meget høje Tanker om den Indsats, han ved
„Peder Paars“ havde gjort i dansk Aandsliv: „det bekendte komisk*
heroiske Digt, som endnu den Dag idag læses, fremsiges og huskes
udenad selv af Svenskere og Tyskere, som af Kærlighed til det har lært
Dansk“. Han var ogsaa — selv med den uundgaaelige Kritik in mente
— tilfreds med den Modtagelse, Digtet fik. „Nu havde Danmark — sagde
Folk til ham, da det blev bekendt, at det var ham, der var Forfatteren —
faaet et Digt paa Modersmaalet, som det kunde være bekendt at vise
Franskmænd og Englændere“; man glædede sig over dets „Blanding af
hvas og nyttig Satire og et tilsvarende Maal af Lystighed“. „Og snart
— fortæller han — kom det mig for Øre, at mit Digt ogsaa fandt Afsæt
ning i Sverige og Tyskland, og jeg glædede mig over, at det ogsaa i Ud
landet bevarede den Yndest, det havde vundet her hjemme.“ 2) I Fortalen
til selve Digtet 1720 erklærer han, at et Forsvar for det er ufomødent,
„eftersom det fast af den heele By er opproberet“; og, siger han, „har
jeg fundet Fortrydelse hos faa, saa har jeg derimod vundet Yndest hos
de Fleeste og Protection af Publico“.3)
Med denne Holbergs egen Dom om Modtagelsen af „Peder Paars“
stemmer ogsaa Udtalelsen af en Mand som Kancelliraad Carl Deichmann.
Medlem af Videnskabernes Selskab (o. 1700—1780), der som ungt Men
neske havde oplevet Sensationen om „Peder Paars“ og Begejstringen for
den. „Intet Skrift har i disse Lande og i faa andre gjort saa megen Op
sigt og er med saa stor Begjærlighed bleven læst af Høje og Lave, af alle
Stænder. Med faa Ord: Nationen blev ligesom henrykt. Bogen var i
hver Mands Hænder. Jeg kan vidne, at nogle, som tilforn neppe forstod
ret dansk eller læste noget dansk Skrift, ikke alene med Stor Begjærlig
hed læste Skriftet, men endog næsten kunde Bogen udenad. I Særdeles
hed vandt Skriftet megen Yndest hos vore Naboer de Svenske. Man kan
J-2) Levned S. 116. — 3) Fortalen til Skiemtedigtene S. 248.
Den unge Ludvig Holberg
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altsaa med god Grund regne en ny Epoche fra den Tid af i vores danske
Sprog.“x) Af danske, der omtrent kunde „Peder Paars“ udenad, nævner
Suhrn Justitiarius Christian Magnus de Falsen, Generalprokurør Wartberg og Professor Anchersen; 2) ogsaa Rasmus Rask skal have kunnet
Digtet udenad.3) En Beundrer havde Bogen ligeledes i den svenske Kon
spirator G. V. Coyet, der i 1720erne sad som Statsfange i Kastellet.4)
Et Vidnesbyrd om den Sensation, Bogen vakte, er det ogsaa, at man
ikke blot mente at kunne udpege bestemte Folk i Tiden, der skulde have
tjent til Model for Bogens Figurer, men at der ogsaa i Manuskriptet cir
kulerede „Nøgler“ med Oplysninger herom. Vi har bevaret en saadan
„Nøgle“.5) Den stammer fra Samtiden, da alle de i den nævnte Personer
genfindes i den „Vejviser“ over Københavns Indbyggere, som vi har be
varet i Registret over de brandlidte fra 1728, eller i Arkivalier fra Tiden.
Den Kasten Skriver i „Peder Paars“, der „forlover sig fast hver Uge“
og af onde Folk kaldes „Byens Tyr“,G) skal saaledes have været Raadstueskriveren Kancelliraad Antoni Raff, der almindelig gik under dette
Navn. Om „Tyske Jochum“ i „Peder Paars“ bemærker Forfatteren til
„Nøglen“, at „saaledes kaldte i min Tid alle Jochum Wieland“, Holbergs
Kollegiekammerat, der havde opbragt Holberg ved at foretage et uret
mæssigt Eftertryk af „Peder Paars“. I „Peder Paars“ opnaar Fogden paa
Anholt stor Popularitet ved at fælde en paa een Gang uskadelig og efter
Lovens Bydende streng Dom over tre anholtske Vragrøvere og Voldsmænd; de skal, som Loven byder, være Tremarksmænd o: æreløse, dog
med den formildende Omstændighed, at „Dommen ikke skal være dem til
Præjudits paa gode Navn og Ære“. Efter „Nøglen“ skal en saadan Dom
være afsagt af Borgmesteren i Kallundborg L. D. Braës og Raadmand
Peder Olsen Windekilde. Braës var, som Skiftet efter ham viser, lige før
første Sang af „Peder Paars“ udkom, død under et Besøg i København
d. 5. Decbr. 1718.7) Det er da rimeligt, at den omtalte Historie i denne
Anledning har cirkuleret i København, og at Holberg rapt har benyttet
den i sin Bog. Om der skulde ligge noget til Grund for den, kan efterses
*) Werlauff i N. histor. Tidsskr. VI (1856) S. 398. — 2) Suhm: Saml. Skr. VI 69.
3) Fr. Book: Holbergs visdom S. 118. 4) Hans Optegnelser i „Edda“ XXIX, 111—12.
— 6 ) „Nøglen“ er bl. a. aftrykt i A. E. Boyes Udg. af „Peder Paars“ 2. Opl. 1832
S. 287 ff. Boye har paavist, at Manuskriptet til „Nøglen“, som vi har det nu, skriver
sig fra Aarene 1746—48, idet Hans Gram omtales som Etatsraad, hvad han blev
1746, og som endnu levende (han døde 1748), Forfatteren til „Nøglen“ har imid
lertid oplevet Fremkomsten af „Peder Paars“ og kendt de Personer i Datidens Kø
benhavn, som man genfandt i Digtet, af de i Teksten angivne Grunde. — fl) P. Paars
III, 2 S. 163. — 7) Skiftet i Sjællands Landsarkiv.
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i Protokollerne for Kallundborg Raadstueret,1) hvor mange Domme er
afsagt af de to omtalte Personer i Forening. Alt dette viser følgelig ikke,
at „Nøglen“s Fortolkninger er rigtige, men det er Vidnesbyrd om den
Sensation Bogen vakte.
I samme Retning peger det, at Holberg fortæller, at der cirkulerede
haandskrevne Vers og Skandskrifter mod Digtet. Ingen af disse „Skand*
skrifter“ er det lykkedes at finde i de uhyre Samlinger af haandskrevne
Digte, som bevares i vore Biblioteker. Vi kender fra Breve af Grev Chri
stian Rantzau og Andreas Hojer Titlen paa et af dem, det hed „Uskyldig
Tidsfordriv“. Christian Rantzau sender Falster en Afskrift2) af det sam
men med første Bog af „Peder Paars“, og Hojer, der jo ikke var Holberg
god, udtrykker i et Privatbrev fra 15. September 1720 sin Glæde over, at
det vil komme i Trykken (hvad dog ikke skete), da „den gode Peder Paars
i Sviten vil blive ilde medtaget“. Derimod kender vi et lille Vers mod
„Peder Paars“, som i Modsætning til de omtalte blev trykt.3) Det er gan
ske barnagtigt og plumpt. Vittigheden gaar ud paa, at Papiret i „Peder
Paars“ kun fortjener Anvendelse til et vist Brug, hvortil der var stor
Trang i den frugtrige Ormemaaned, da Verset er trykt. Holberg har haft
Humør til at aftrykke Digtet i sin næste Udgave fra 1720 og at forsyne
det med en saare munter Kommentar. Carl S. Petersen har vist, at Digtet
stammer fra Jochum Wielands Trykkeri, hvor jo ogsaa „Peder Paars“ var
bleven trykt og eftertrykt.4) Holberg lader forundret og forarget over,
„at een (Wieland som har trykt „Peder Paars“) lover at anvende Arbeyd
og Bekostning paa at forsyne Folk med Skrifter til et vis Bruug, ligesom
det Papiir, som kom fra hans Presse, var tienligere dertil end andet“.

Det, at Folk søgte efter Modeller til Digtets Personer og udsendte
smaa haandskrevne Pasquiller, kunde følgelig være ærgerligt for Hol
berg, men nogen Fortræd gjorde det ikke, og han kunde ogsaa alminde
lig tage det med Humør, som hans Optræden overfor det wielandske
Digt viser.
Derimod syntes det at kunne trække op til en farlig Situation, da en
saa mægtig Mand som Oversekretæren i det danske Kancelli, Anholts
Ejer, Frederik Rostgaard, saa sig ond paa Bogen og den 12te December
1) Sjællands Landsarkiv. — s) Ehrencron-Müller bemærker i sin Holbergbibliografi
sikkert med Rette, at det drejer sig om en Afskrift. II, 135.
3) Det er udenfor „Peder Paars“ bevaret i to Eksemplarer, et paa Det kongelige
Bibliotek, et andet i Trondhjem. Holbergs Optryk er ikke helt nøjagtigt i Smaating.
— 4) Carl S. Petersen: Peder Paars. 1938 S. 24—25.
22*
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1719, kort efter at Bogen var udkommen, indgav en glubsk Klage over
den til Kongen.1)
Rostgaard var en lærd Mand, retsindig og paa sin Vis dygtig. Men
han var uden Sans for Humor og som mange andre i Tiden, f. Eks. den
ellers fordomsfri Grev Chr.
Rantzau,2) var han af Prin
cip imod al satirisk Digtning.
I et Skrift, „Smaa Erindrings
poster om danske Vers“, hav
de han et Par Aar i Forvejen
(1717) advaret Digtere mod
at beskæftige sig med „alt
hvad som er satyricum aut
quoquo modo scopticum eller
i nogen Maade kunde tydes
til noget Menneskes endog
den allerringestes Beskiæmmelse“.3) Nu saa han sig i
„Peder Paars“ stillet overfor
noget, der efter hans Mening
var „satyricum et scopticum“
ikke
blot overfor Mennesker
Frederik Rostgaard til Krogerup (1671—1745).
Maleri af J. Hørner fra 1741. Universitetsbiblio
men overfor saa hellige Ting
teket i København. Efter Carl. S. Petersen og
som Kirken, Retsplejen og
Vilh. Andersen: Illustreret dansk Litteratur
Universitetet. En ganske sær
historie II.
lig Grund til at skride ind
overfor Bogen var det, at den som Skueplads for sin Handling og Satire
havde valgt Anholt med dens Præst, Læge og Foged og dens Befolkning,
der skildredes som „Røver-Hunde“. Rostgaard var jo Øens Ejer og maatte
optræde som dens Beskytter. Saa var Bogen tilmed mod Danske Lov 2-21-4
udkommen uden Censur og uden Forfatterens eller Bogtrykkerens Navn.
Hvad der maaske ogsaa kan have bidraget til Rostgaards Vrede, er, at
Holberg som noget ejendommeligt ved alle Notabiliteterne paa Anholt
— Foged, Fuldmægtig, Præst og Degn — havde fremdraget, at de paa
alle Maader og ved alle Slags uhæderlige Midler søgte at berige sig paa
Befolkningens Bekostning. Dette var en Skrøbelighed hos flere af Tidens
1) Trykt med Bilag i Chr. Bruun: Peder Paars 1862 S. 56 ff. — 2) Chr. Bruun:
Falsteriana 1869. S. 132. — 3) Jul. Paludan: Fransk-engelsk Indflydelse paa dansk
Litteratur. 1913 S. 292.
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Hans Gram (1685—1748). Maleri af J. S. du Wahl fra 1743, fem Aar før
Grams Død. Kgl. Bibliotek i København. Efter Vilh. Andersen: Illustr. Dansk
Litteraturhistorie.

høje Embedsmænd. Griffenfeld var jo for kun godt en Menneskealder
siden bleven dømt bl. a. for dette. Kun seks Aar efter at „Peder Paars“
var kommen blev Rostgaard selv af den uhyggelige „Bandekommission44
dømt for samme Forseelse.
Holberg havde ganske vist søgt at salvere sig imod, at Satiren skulde
opfattes som rettet mod Forhold i hans egen Tid, ved at henlægge Bogens
Skildringer til Tiden omkring 1607, „tre Aar før Kalmarkrig44. Men her
var Professor Hans Gram, Holbergs gamle Ven men Rostgaards Klient
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og haandgangne Mand, til Rede. Han var ikke mindre end Rostgaard for
bitret over Bogens kaade Spot mod det, der var Gram heiligst af alt jor
disk: Universitetet med dets Traditioner, de „gode Videnskaber“, den
klassiske Litteratur. Han ikke blot excerperede til Brug for Rostgaards
Klage alle de mod Autoriteterne og Anholtboeme fornærmelige Udtalel
ser; men ved Anvendelse af den moderne kildekritiske Metode viste han,
at hele Milieuet i „Peder Paars“ slet ikke passer paa Kalmarkrigens Tid,
men netop paa Holbergs egen Tid. Der omtales jo stadig moderne Ind
retninger som Tobaksrygning og Lanterspil og moderne Personer som
Holbergs egen Genbo Torvemester Nagel og Prins Eugen af Savoyen. En
Ting som Skildringen af en Disputats paa Universitetet med „paafølgende
liderlige og urimelige Slagsmaal kand af (Omtalen af) Bispens Skæg
bevises ikke at henhøre til noget andet Universitet end det Kiøbenhavnske“. Alt, slutter Gram, er Udslag af Forfatterens „onde Intention mod
litteratura“, et Forsøg paa at faa de gamle Forfattere særdeles Homerum
og Virgilium gjort latterlige ligesom hele Universitetslærdommen. Retter
gang og Berettelse før Døden, Gejstligheden og Lægekunsten parodieres.
Til Slut gør Gram opmærksom paa den jo ogsaa meget radikale Skil
dring af de vornede Bønders usle Stilling: „I usle Vomede ... I drives
jo som Mærre ... til Arbeid af Jer Fogd, jer Herskab og jer Præst ... I
dog ved Døden kun kand Fængslet blive qvit — Her ingen Rifogd er,
jeg taler derfor frit“. Forfatteren har her, hævder Gram, villet fremstille
Danmarks Bønder som Slaver, en Beskyldning som ellers kun er frem
sat af den danskfjendtlige Englænder Molesworth.
Rostgaard slutter sit Klageskrift med at ansøge om, at Forfatter, Bog
trykker og Forhandler maa efterforskes og „effter fortieniste settis til
rette“. Indtil Forfatteren, „dette vanartige Gemyt“, bliver opledt ønskes
Bogen forbudt og konfiskeret, og de Eksemplarer, som kunde paagribes
efter Lovens Pagina 370 til Autoris velfortiente beskiemmelse af Bødlen
vorde opbrændte, hvorved andre ligesindede ørkesløse Digtere kunde
lære at holde deres pen i tvang“.
At Folk, ogsaa Rostgaard og Gram, meget hurtig er bleven klare over
hvem Forfatteren til „Peder Paars“ var, ligesom at Holberg har vidst
Besked med, at Rostgaard med Støtte af Gram havde indsendt en Klage
over Bogen, ses af den Beretning som Hans Grams Broder, Laurids Gram,
har givet af Begivenhederne, som han selv har været Vidne til.1) Det
fremgaar ogsaa af Holbergs hurtige og bidske Riposter til de to Mænd.2)
*) Laurids Gram: Vita Johannis Grammii ed. Bjørn Komerup 1942 S. 98. —
2) Se S. 341.
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Rostgaards Ansøgning om eksemplarisk Efterforskning og Straf af For
fatter og Bogtrykker blev dog ikke taget til Følge. To Maaneder efter at
den var indgivet (12. Februar 1720), kom der en Betænkning af Conseillet. Den gik Rostgaard helt imod. „Man finder ikke — siger den — at
dette Skrift bestaar af andet end lutter fingeret Skiemt, som hellere kunde
bleven udeladt end skreven. Men som ikke fornemmes, at Professorerne
besværger sig, at noget i Bogen er anført, som enten toucherer dem eller
Universitetet eller strider mod Religionen, saa kand Conseil let ingenlunde
bifalde Rostgaards Mening, at den skulde meritere saadan Ressentiment
eller saadan Straf“. Betænkningens Afvisning er jo ret kategorisk over
for en saa høj Embedsmand som Rostgaard. Den er et af de mange Eks
empler paa Uafhængighed og Redelighedssans hos Centralstyrelsens Em
bedsmænd under Enevælden. Ordene om, at Skriftet heller kunde være
„udeladt“ end skrevet, der ofte anføres som Tegn paa Administrationens
Mangel paa Forstaaelse af Digtets Værd, er sikkert kun at betragte som
et lille Plaster til Rostgaard for Nederlaget.
Kongens Resolution sluttede sig til Conseillets Betænkning; „Vi lader
dette ved Conseillets Betænkning bevende.“ Efter en Udtalelse af Geheimearkivar G. J. Thorkelin (1752—1829) skal Kongen i Konseillet i større
Udførlighed have udtalt: „Wi have lesed Peder Pors: Wi have fundet
dend skiemtsom, det er nok best at lade det herved blive. Undersøges
skriftet, torde forfatteren anholde om Anholternes Wrag- og Strand-Be
handlings Undersøgelse. Hvo veed, hvad Udfaldet blev.“ x) Thorkelin an
fører ikke, hvorfra han har sin Meddelelse. Men den ubehjælpsomme
Ortografi og hele Formen forekommer mig at vise, at Udtalelsen i sin
foreliggende Form gaar tilbage til Kongen selv. I det 18de Aarhundrede
vilde næppe nogen have haft Sans for en Pastiche af denne Art.
Til Kongens afvisende Holdning overfor Rostgaard og hans venlige
Indstilling overfor Holberg har vel flere Grunde bidraget. Hverken Kon
gen eller hans Hustru til venstre Haand, Anna Sophie Reventlow, var ven
ligt sindede overfor Rostgaard, skønt han var gift med Anna Sophies
Halvsøster; 2) de gjorde intet for at frelse ham, da han blev anklaget
1725. I et Privatbrev fra 1784 fortæller endvidere Direktøren ved Røraas
Bjergværk, Peder Hjort (1716—89), at han har hørt „salig Gram“, der
maatte være særlig velunderrettet, fortælle, at Kongens Svoger, Geheimeraad Greve Ferdinand Anton Danneskjold-Laurwigen, der var Holbergs
„Patron“, skal have bidraget til, at Sagen fik det for Holberg gunstige
9 Chr. Bruun anf. Skrift S. 82. — 2) R. Paulli i „Dansk biografisk Leksikon“
XX, 191.
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Udfald ved at henvende sig til Kongen i Konseillet — til stor Forbitrelse
for Rostgaard.1) Endelig havde Kongen selv en ikke ringe Bonsens og
var Holberg venlig sindet.
Holberg selv finder det af let forstaaelige Grunde ikke opportunt i sit
Levnedsbrev at gaa nærmere ind paa Enkeltheder i Sagen. Han skriver
kun, at han i Tavshed vil „forbigaa al den Alarm, Digtet vakte, og de
Beskyldninger mod det, som man skreg sig hæs med; og at han vil nøjes
med at sige, at da det blev underkastet en Prøvelse i Statsraadet, erklæ
rede vor allernaadigste Konges vise Raadgivere, at det var et uskyldigt og
morsomt Skrift.“ 2) Intet Under, at Holberg elskede Kongen og senere
i sin Sørgetale over ham skildrede hans Tid som en gylden Alder, da „vi
talede som i en fri Stat, legede, spillede og kappedes i Skæmt uden
Frygt“.

5. Holbergs Reaktion overfor Røret om „Peder Paars“.

For enhver vilde vel det, som var hændt Holberg i det mærkelige Aar
1719—20, have været en Oplevelse af dem, som sjældent falder i et
Menneskes Lod: Opdagelsen af sjældne kunstneriske Evner, ved første
Forsøg Held til at frembringe et i Nationallitteraturen epokegørende
Værk, Anerkendelse af de kyndigste, Naalestik af de fornærmedes „smaa
ublue Pasquiller“, Forsøg paa at komme ham til Livs, Spænding om
Udfaldet og saa, at det gode sejrer gennem de højeste Autoriteters Ken
delse: Konseillet og Kongen. Saa lykkeligt ender det jo ikke altid i Hi
storien. Og dobbelt rig paa Fryd, Stolthed, Frygt og Spænding har Tiden
været for en Mand med Holbergs hurtig skiftende Befindende og Stem
ning: Træthed og uhyre Energi, Depression og stærk Følelse af sin Be
tydning og Lykke. Alt dette afspejler sig da ogsaa i Holbergs Produktion.
Han var ikke den Mand, der holdt sligt for sig selv og forholdt Publi
kum, hvad der hændte ham selv i intime Kroge af hans Sjæl. Derom
fortæller han i de mange Fortaler til hans Værker, der skal orientere og
vinde Læseren.
I trætte, overarbejdede og nervøse Stunder kunde han falde sammen
og give sig til at anraabe Læseren om at have Medlidenhed med hans
skrøbelige Helbred og at være varsomme med hans Talent. „Kiære Ven
ner! — skriver han saa — bringer mig ikke af mit gode Humeur. Jeg
x) Ehrencron-Müller: Holbergbibliografi II, 5. Efter Boyes „Peder Paars“, 3. Udg.
Fortalen XI skal det have været Statsministeren D. Vibe, der opsøgte Kongen. —
2) Levned S. 117.
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er en svag Mand. I vide jo, at det har ingen Art at giøre Vers, naar man
har Hovedet fuldt af Bekymringer. Hvo der vil giøre Vers, maa have
Sindet frit.“1) Eller: „hvad Autors Person er angaaende, som hans Hel
sen er kun délicat, saa har han beflittet sig paa et stille, ingetogen og
philosophisk Levnet, og haaber jeg, at ingen skal sige paa ham, at han
har brugt og anvendt det lille. Talent, han haver paa at satyrisere uden
paa de allerinnocenteste og mindst magtpaaliggende Materier, han har
kunnet ophitte.“ 2)
Men ofte kunde han ogsaa se overlegent paa Tingene, som da han, som
før omtalt,3) aftrykker Wielands lille Vers med en munter Kommentar.
Han er i saadanne Stunder ikke betænkt paa at lade sig gaa paa. Han
forsvarer sig i Fortalerne til Digtene forundret og forarget over at nogen
kan tro, at han har haft til Hensigt at satirisere over Forhold her i Lan
det. Hans „Forsæt har ikke været andet end at fornøye got Folk, som
finde Behag udi Skiemt og Lystighed, og at moralisere paa en comique
Maade over Laster, som findes i alle Nationer“.4) At satirisere over Dom
merembedet, Kirken og Universitetet, kunde da aldrig falde ham ind.
Hvorledes kan man se en Spot over Retten i den Scene, hvor enfoldige
Skibbrudne dømme en stakkels Kok fra Livet. Og hvorledes kan man
mene, at han „skiemter med hellige Ting“, fordi han kritiserer en ulærd
Landsbypræst og en urimelig Degn, der har levet for 100 Aar siden? Og
hvorfor just henlægge Disputatsen om Venus’ Saar til Københavns Uni
versitet og ikke lige saa godt til Rostocks, Helmstads, Jenas eller Kra
kaus. „Havde Poeten villet raillere med dette Academie, havde han taget
en gandske anden Materie dertil end Pedanterie, som allermindst hos os
er i Moden.“5)
Aller urimeligst er det, naar man har beskyldt ham for i sin Bog
at have sigtet til eller afbildet bestemte Personer. Han er i dette Punkt
— siger han — langt uskyldigere end de store og lovpriste udenlandske
Poeter som Lucilius, Horatius, Juvenal og Boileau, der ikke har undset
sig for at nævne de Personer, de angriber, ved Navn. Holberg kan der
imod „sancte vidne“, at han langtfra at sigte paa nogen i Særdeleshed
har „drejet adskillige Caracterer“ for at ikke een og anden skulde
torqvere dem paa sig, og at han har opofret mangen anden god Concept
for ikke at støde nogen. Kun i fjerde Bog vil han erkende at have skiemtet med nogle Personer, men kun efter at man havde eftertrykt hans
9 Hans Mikkelsens Fortale til 3die Bog af Peder Paars, udeladt af Udg. 1720.
S. Skr. II, S. 145. — 2) Just Justesens Betænkning over Peder Paars. S. 17. —
s) S. 333. — 4) Just Justesens Betænkn. S. 7. — 5) Sst. S. 8.
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Skrifter og uddelt smaa trykte Pasqviller mod ham ganske uforskyldt.1)
Hvorvidt Holberg har været saa uskyldig, som han selv siger, er vist
meget tvivlsomt. Hans nære Musikven og Biograf Kapelmester Scheibe
siger, at hans Satire ofte var personlig, saa meget han end i sine Skrifter
protesterede derimod; „han besad ganske vist den Kunst at gøre Origi
nalerne til sine Figurer temmelig ukendelige; dog blev de aldrig eller kun
sjældent saa ukendelige, at man ikke havde kunnet genkende dem“.2) Sam
tiden mente jo, som „Nøglen“ til „Peder Paars“ viser, at kunne paapege
flere kendte Personer, som Holberg skulde have hentydet til. Med hvor
stor Ret kan vi nu ikke sige. Vi kan dog endnu i et Par Tilfælde kon
statere, at han har snertet kendte Folk baade i fjerde Sang, hvad han selv
tilstaar, og ogsaa udenfor den. I fjerde Bog langer han et Par Gange
ud efter sin Bogtrykker Jochum Wieland, der havde trykt det omtalte
„Smædevers“ mod Holberg. Han gør lidt grovkornet Nar af hans be
talte Avertissementer3) og af hans gudfrygtige Devise: „pour servir le
public“. Andensteds angriber han, som nedenfor skal omtales, Rostgaard
og Gram.
I 4de Bog af „Peder Paars“ anvender Holberg næsten en hel Sang til
i sin egen Lignelse („en bleg og maver Mand“) at fremstille en ideal Sa
tiriker, til at vise hans Nytte for Samfundet, og hvor elsket han — trods
onde Angreb — er af private og af Øvrigheden. Det er den før (S. 324)
omtalte „Stadssatyricus“ i Skagen, som Peer Ruus møder i Byens Værts
hus. Værten tjener næsten intet paa ham; han sidder og driver sin Iagt
tagervirksomhed ved et Glas Vand og for en Styver Snus; men Værten
ærer ham alligevel for hans redelige Kritik, der aldrig angriber Personer
men kun Fejl. Peer Ruus kommer til at sande det sidste, idet han faar en
Dragt Prygl, da han beder Satirikeren lære ham Kunsten at skrive Skand
skrifter, hvormed han kan genere Folk hjemme i Kallundborg. Trods
alt hader Folk Satirikeren, fordi de føler sig trufne af hans Satire. Man
har skrevet „et hesligt Skandskrift“ imod ham og ,-,et andet er i Gierde“
(ganske som Tilfældet var med de to „plumpe haandskrevne Skandskrif
ter“ mod Holberg selv). „Men Folk, som skiønsom er, ret elsker samme
Mand — og holder, at han er fornøden i vort Land (som man burde gøre
9 Fortalen til Skiemtedigtene S. 246. Ogsaa i sine andre Skrifter fralægger han
sig Benyttelse af Model; saaledes i tredje Satire; Fortalen til Heltindehistorieme,
Ep. 208 og 278. — 2) Overs, af „Peder Paars“ 1764 5 LV.
3) „I en Avis man gir en Mark for at faa Sted (o: Plads) — i det som anden
Dag man tørrer R.... med“ (P. Paars IV, 1 S. 197), sigtende til de betalte Aver
tissementer i Wielands „Extrait des nouvelles“ fra 1720 (Georg Christensens Udg.
S. 398). Devisen „pour servir le public“ P. Paars IV, 2 S. 222 (Noten S. 403).
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det overfor Holberg). „Qg Øvrigheden ham dog tit i Forsvar tager“ —
ligesom Conseillet og Kongen havde gjort det overfor Holberg.1) I den
tredie Satire, „Critique over Peder Paars“ optager Holberg i større Ud
førlighed dette Emne, hvorom der senere skal fortælles.
Hverken de „smaa haandskrevne ublue Pasquiller“ eller Rostgaards
Klage havde imidlertid skrækket Holberg fra at angribe hverken Præster,
Dommere eller „de Højlærde“ saalidt som bekendte Mænd. I tredie Bog
af „Peder Paars“ — altsaa i Tiden efter Rostgaards Klage — nævner
Holberg som Mennesker, der trænger til lidt Afspændelse i deres rastløse
Liv for en uretfærdig Sag først Aagerkarlene, men umiddelbart efter
dem de Højlærde og de Gejstlige: „og I Høylærde, som heel ofte for et
Ord — ja for et Bogstav fast ophidset er til Mord! — I Geystlige, som
Fred og Roelighed forstyrre — og for en ringe Ting i Harnisk Førster
føre“. Og i en Anmærkning anfører han som Bevis paa Gejstlighedens
Ondartethed, at den for at forsvare ofte ligegyldige Meninger „under
det Navn af Orthodoxie haver været Aarsag til stor Blodsudgydelse “.2)
Og ligesom Holberg ofte fortæller om sin Frygt for Censuren for ugenert
at haane den, kommer han flere Gange ind paa, hvor bange han er for
„et geystligt Had“, for at kunne sætte det i et lidt underligt Lys. „Jeg
siger: Krig med heele Verden — skriver han i de „Moralske Tanker“
— men Fred med Philosophis og Geystlige, sær med dem, som give sig
ud for Helgene; thi det er ligesaa let at giøre en Helgen vred, som det
er vanskeligt at giøre ham blid igien; og de Krige, man fører med des
lige Folk, kommer man sielden vel fra. Thi endskiønt man haver Ret,
synes man dog ingen at have.“ 3)
Allermindst afholdt Holberg sig i disse Aar fra Angreb paa den mæg
tige Oversekretær og paa sin fordums Ven Hans Gram. Om Rostgaards
Klage siger han, at han „har förnummet, at en Landsby-Degn har udi et
haardt Skrift ivret sig saa meget mod Paarses Historie, hvilket er saa
meget des farligere, efterdi godt Folk kan lettelig indbilde den gemene
Almue, at man, naar man skiemter med en Degn, som det høye og vigtige
Embede er betroet at sige Amen udi Kirken, man da nødvendig ogsaa
skiemter med Religionen“.4) Og mod Gram med hans kildekritiske Un
dersøgelse af „tempus et ætas Petri Paars“ og hans Forsvar for Univer
sitetslærdommen vender Holberg sig atter og atter. Gram er „den lærde
9 Peder Paars IV, 1 S. 194 ff.
2) P. Paars III, 4 (184). „Visse ivrige Geystliges Character, som holde for, at man
attaquerer Religionen, naar man kriticerer Stilen udi en canonisk Bog“ (IV, 2 S. 217).
— 8) S. 236 S. Skr. XIV, 254. — 4) Fortalen til 1. Udg. af tredie Bog af „Peder
Paars“. S. Skr. II, 146.
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Skolemand 1 ) og Disputatzekræmmer“, der prostituerer Universitetet ved
at disputere om romerske Hosebaand og græske Underbukser, medens
„Peders Paars’“ Raillerie med den forlorne Lærdom i Virkeligheden er
et Forsvar for den sande Lærdom paa Universitetet. I det tredie Skiemtedigt fremstilles Gram som den lærde Pedant med Blæk paa Fingrene og
Snus paa Panden; der sætter „sit lærde Glas for Chronologisk Øye“ og
finder Fejl i Tidsregningen i „Peder Paars“; en Mand der foragter denne
Bog, fordi den er skrevet paa Dansk, og ved Læsningen af Disputatsen
paa Universitetet i „Peder Paars“ raaber op : „man seer Lærdoms Under
gang. — Naar Lærde fange an med Lærdom at raillere — man seer Bar
baries, jeg tør ey sige mere.“ I hans Studentertid var en saadan Spotter
bleven brændt som Kætter.2)
Til Ære for alle Parter — mindst maaske for Holberg, der ogsaa efter
sit eget Sigende havde svært ved at glemme et engang fattet Nag —
varede Fjendskabet mellem disse tre udmærkede Mænd ikke længe. Med
Rostgaard kom Holberg kun et Par Aar efter til at arbejde sammen i
Interessen for „Den danske Skueplads“. I Nytaarsprologen 1723, i sin
„Danmarks og Norges Beskrivelse“ 1729 og i Fortalen til sin første Sam
ling latinske Epigrammer 1737 omtaler Holberg Rostgaard i venlige og
meget anerkendende Vendinger; og i et Brev fra 1743 nævner omvendt
Rostgaard Holberg som en af sine „gode og fortrolige Venner blandt de
Herrer Consistoriales“.3)
Ogsaa Forholdet til Hans Gram trak sig hurtigt i Lave. I sin Biografi
af Broderen fortæller Præsten Lars Gram, hvorledes det Venskab, som
oprindelig havde knyttet de to Mænd sammen, „var paa Nippet til at
brydes som Følge af en ubetydelig Misstemning. Førnævnte berømte For
fatter (Holberg) havde udgivet et Digt paa danske Vers, hvori han lagde
sin Ringeagt for Dagen for de akademiske Handlinger; og, hvad der var
Hovedsagen: den 0, som tilhører den højadelige Herre, min salig Bro
ders særlige Beskytter, havde han gjort til Skueplads for Løjerne. Ikke
faa Venner priste dette Værk og hævede det til Skyerne; men min Broder,
som allerede i Forvejen følte sig saaret ved den Tort, der var tilføjet
hans Beskytter, udtalte denne sin Mening ret uforbeholdent; og da dette
blev bragt videre til den anden af en Trediemand i en ikke ganske paalidelig Form, var det nær bleven Aarsag til aabent Brud. Men de blev
dog hurtigt forsonede igen“. Senere førte Uviljen mod den yderliggaaende
9 Gram vedblev som Professor at være Konrektor ved Vor Frue Skole. — 2) I og
III Skiemtedigt. — 3) Chr. Bruun: Holbergs trende Ep. S. 90. — 4) Vita Johannis
Grammii ed. Bjørn Kornerup 1942 S. 98.
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Pietisme de to Mænd sammen. Holberg kunde i Omgang ikke modstaa
Grams muntre og ligefremme Væsen. Den sære og mistroiske Mand følte
sig overfor Gram i den Grad tryg, at han endog indlod sig paa at spille
og synge Matthesons „underjordiske Klippekoncert i Norge“ for ham.1)
Ja i et Brev til Broderen fra 1746 kunde <iram meddele, at „mand siger
ellers her ved Universitetet, at iblant Holbergs hans Collègues er jeg for
Tiden dend, som haver den største Platz i hans Hierte66. Gram tilføjer
rigtignok lidt skeptisk: „jeg tør ikke sige ney, men det er vist, Gud bedre
det, ikkuns en gandske liden Platz66. Litterære Stridigheder mellem be
rømte Mænd tager sig vist ofte værre og anseligere ud for Eftertiden,
end de gjorde for Samtiden.
9 Breve fra Hans Gram udg. af Herman Gram 1907 S. 203 og 286.

HOLBERG SOM UNIVERSITETSLÆRER
1718—1722

De Aar, i hvilke Holberg i sin lykkelige poetiske Rus fuldendte „Peder
Paars“ og „Skiemtedigtene“, var ogsaa lykkelige for ham i andre Hen
seender. De medførte for ham betydeligt Avancement baade i Rang og i
Indtægter.1) Der døde nemlig i Løbet af 1720 nogle af de Professorer,
der indtog Pladserne over ham i Universitetets Hierarki, og andre for
flyttedes til indbringende gejstlige Embeder, saaledes at de yngre Profes
sorer hver Gang rykkede et Skridt frem til de højere, bedre lønnede Plad
ser. Orientalisten Matthias Anchersen blev Sognepræst i det fede Taamby
Kald paa Amager, og Holbergs gamle Lærer, Latinprofessoren Søren
Lintrup, blev Biskop i Viborg. Holberg rykkede da i to Tempi fra den
forhadte Metafysik op i Lintrups Plads som Professor i latinsk Litteratur
(Professor eloquentiæ) d. 11. Maj 1720. Samtidig hermed blev han Uni
versitetets Sekretær eller Notar. Da saa tilmed Professor historiæ Bircherod døde i Slutningen af Aaret, blev han yderligere Medlem af Konsi
storium. „Peder Paars’64 Forfatters Indtog i Universitetets Lærerforsam
ling skete med sædvanligt og hjærteligt Ceremoniel: „den 23 Decbr.
efterat velædle og velbr. Hr. Assessor Johannes Bircherod d. 20 Decbr.
nu næstafvigte ved døden var afgangen og det ved hans Død tilfaldt
Hr. Professor Holberg at tage plads inter consistoriales, var ham og af
Rectore Magnifico tilsagt; hvorpaa han og mødte og tog sit sted som sextus Philosophus (kun de seks øverste Professorer i det filosofiske Fakultet
havde Sæde i Konsistorium). Hvortil de alle ønskede hannem løcke“. Der
var i hvert Fald i det ydre ingen, der tænkte paa Hans Mickelsen.
Ved Sædet i Konsistorium fik han Titel af Assessor consistorii, men
det betød ogsaa, at hans Indtægter steg til omtrent det dobbelte. Blandt
de nye Indtægtskilder, der tilflød Holberg i hans Egenskab af Assessor
Consistorii, var ogsaa den, at han havde Ret til at forpagte indtil 2 af
Universitetets 34 Kongetiender og 1 af dets 14 Kirketiender, naar de ved
9 Hovedkilden til dette Afsnit er Acta Consistorii i Rigsarkivet.
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den tidligere Forpagters Død eller Avancement blev ledige. Professorerne
begyndte da følgelig med de ringeste Tiender og avancerede efterhaanden til de bedre, naar de blev ledige. Til Universitetet svaredes der en
kun lille Forpagtningsafgift, og Tienden forpagtedes da atter mod støfre
Vederlag bort til Omegnens Bønder eller Godsejere. Ogsaa her var Lyk
ken Holberg god. Allerede et halvt Aar efter, at han var bleven Assessor
Consistorii, blev 26. Juli 1721 Havdrup Kongetiende Nord for Køge
ledig (det er ikke, som almindelig antaget, Haverdrup ved Sorø), da
Gram opgav den til Fordel for et Par bedre Kongetiender. Holberg „opterede“ da Havdrup, og da Gram knap et Aar senere 20. Juni 1722 ved
Dødsfald fik en endnu bedre Tiende, arvede Holberg hans aftraadte
Kongetiender: Skensved ved Køge og Kornerup ved Lejre. Samtidig opterede Holberg den ledige Sæby Kirketiende (ved Tissø), som han senere
ombyttede med den bedre Gladsaxe Kirketiende (3. Juli 1723)?)
Af Virksomheden ved Universitetet har Administrationen og Økono
mien aabenbart været det, der har interesseret ham mest. Han møder da
ogsaa flittigt i Konsistoriemøderne. Sine øvrige Hverv ved Universitetet
ofrede han derimod ikke overdreven Tid eller Tanke. Ved Møderne i
Tamperretten, hvor Ægteskabs- og Sædelighedssager i Sjællands Stift be
handledes, var han i disse Aar ret forsømmelig. Da han den 22. Februar
1722 første Gang gav Møde i Tamperretten, var han tilstede ved Møderne
baade Formiddag og Eftermiddag. Men allerede næste Tamperdag ude
bliver han; og 1723 er han af 6 Møder kun tilstede ved 3, og 1724 er
han borte ved 10 Møder og kun tilstede ved 5.
Mindst har Lærergerningen, som dog var Hovedsagen, interesseret ham.
Han var jo 1720 bleven Professor i latinsk Litteratur. Af de faa bevarede
og smaa Forelæsningskataloger — saa smaa, at alle Forelæsningerne kan
staa paa et Folioblad — ser vi, at han 1720—22 om Morgenen Klokken 9
har holdt Forelæsninger over romerske Antikviteter. I Efteraaret 1723
læser han over Persius’ 6 Satirer fra den første romerske Kejsertid, for
derefter flere Aar igennem at fortsætte med Horats’ „Ars poetica“. Men
skønt han nu var sluppet for at docere den forhadte Metafysik og kunde
beskæftige sig med en Litteratur, som han holdt af, har han som Lærer
kun i ringe Grad formaaet at interessere Studenterne. Fra Oktober 1720,
det første Aar da Holberg holdt Forelæsninger over latinsk Litteratur,
har vi bevaret et Brev, som en af Holbergs Studenter, Frans Liitkens,
sender til Holbergs Forgænger som Latinprofessor, den beundrede Søren
Lintrup. Han beklager sig deri i høje Toner over Holbergs Undervisning.
9 Alt Acta consistorii under de anførte Datoer.
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Auditoriet, skriver han, der før var et straalende Athenæum, er nu blevet
et skummelt Gymnasium, hvor „Tacitus“ (tavs) hersker. Den nye Pro
fessor byder kun sine Tilhørere „en raa og ufordøjet Masse“ eller Ting,
der strutter af Bibelsteder og Spidsfindigheder. „Vi kan overhovedet ikke
lære noget her; vi kan kun i kær Erindring genopfriske de svundne Ti
ders Goder og Lykke, da vi af din lærde Mund kunde øse saa mange og
saa dybe Orakelsvar, som vor saakaldte Veltalenhedsprofessor, Hr. Hol
berg, aldrig vil kunne meddele os — denne udmærkede Efterfølger efter
vor tidligere Cicero, som vilde gøre os den største Tjeneste, hvis han tav
stille i Stedet for at tale slet.“ x) Liitkens var noget eksalteret, men Brevet
siger dog en hel Del.
Endnu mindre Interesser havde Holberg for de akademiske Grader,
Disputatserne og hele det akademiske Ceremoniel. Og det var ham umu
ligt, ogsaa da han var bleven Professor, at lade være at komme med
satiriske Bemærkninger derom. I det første Skæmtedigt muntrer han sig
over Ceremoniellet ved Disputatserne: „Jeg tilstaar, det er smukt, naar
Lærde samlet ere, — paa høye Skoler dem at høre disputere — at see
en Rector med de fire Faculteter — med Gravitet der sig i ziirlig Orden
sætter, — Pedeller, Scepter, Stads ved Siden, for og bag. — Jeg tilstaaer,
i sligt Syn jeg finder selv Behag. — Men, naar man hører, at den heele
lærde Tale, — for hvis Skyld holdet biir en saadan Høytids-Dag — hen
sigter ikkun paa en gammel skimlet Glose, — naar disputeres om Græske
Tøfler og om gamle Romer-Sko — da man tilgiver en Philosophus sin
Latter.“ Da han imidlertid mente, at det ogsaa gik at indføre den skæmtefulde Tone omend noget dulgt i selve Universitetets Festprogrammer,
sagde Universitetet Stop; noget der mærkelig nok forundrede og ge
nerede Holberg en hel Del. Dermed forholdt det sig saaledes.
Da Holberg 1720 blev Universitetets Notar, arrangerede han sig —
som det oftere skete — med en Kollega, Th. Bartholin, saaledes, at denne
overtog en Del af Notarens sportellønnede Hverv; men selv beholdt Hol
berg af disse Udstedelsen af Testimonia (ål Rdlr.) og Affattelsen af
Universitetsprogrammerne. Nu var det lige efter Henstilling af Universi
tetspatronen, Geheimeraad Ditlev Vibe, i Konsistorium bleven ordnet saa
ledes, at disse Programmer, for at opnaa en vis Ensartethed, ikke mere
skulde affattes af de skiftende Notarer, men til Stadighed af en bestemt
Professor.2) Dette Hverv havde Gram paataget sig. Dog skulde Program
met til den næste Promotion af Baccalaurer d. 7de Juni skrives af Hol
berg, som sagde, at han allerede havde det færdigt. Da Programmet imid9 Chr. Bruun i „Danske Sami.“ III, 276. — 2) Acta consistorii.
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lertid forelaa, opdagede Konsistorium — mærkelig nok først, da det forelaa trykt, og faa Dage før Højtideligheden — til sin Forfærdelse, at det
næppe tog den højtidelige Handling, som det skulde forherlige, helt al
vorligt.
Der havde det Aar kun meldt sig det meget ringe Tal af 15 Studenter,
der ønskede at opnaa Baccalaurgraden. I sin Tale søger Holberg at ud
finde Grunden til denne beklagelige Faatallighed. Talen er holdt i den
høj stemte og patetiske Tone, den saakaldte Lapidarstil, der anvendtes ved
slige Lejligheder. Det, at den afgaaende Søren Lintrup havde været Uni
versitetet en god Professor, udtryktes ved, at „selve vore Muser bekende,
at de har hentet deres Næring af ham“ ; den paastaaede almindelige Sorg
over, at der er saa faa Kandidater, giver sig efter Talen Udtryk i, at „ikke
blot fornemme men ogsaa borgerlige Huse, ja Torve og Forstæder daglig
genlyder af disse klagende Stemmer, af disse Sukke; man hører de gam
les Jamren og de unges Sukken; det er det, der beskæftiger dem under
deres Fritid og deres Arbejde; i denne Sukken henrinder deres Hvile og
deres Vaagen o. s. v.“ Sligt har næppe generet Professorerne. Holberg har
her kun ramt den brugelige Stil i Universitetsprogrammeme, maaske en
lille Tone for højt. Men fordægtigt klang det, naar Holberg gav sig til
at optræde som Forsvarer af Universitetet mod en fingeret Beskyldning.
Der er nemlig, siger han, visse „kortsynede Mennesker“, der paastaar, at
Skylden for den ringe Interesse for de akademiske Grader ligger hos
Rektor og Professorerne. Men det er helt urigtigt. Professorerne vil følge
lig af al Magt søge at hindre, at Interessen for dem svinder, først af
Hensyn til Universitetet, „hvis Livsaander jo efter nogles Mening netop
er de akademiske Grader og Titler“, men sandelig ogsaa af Hensyn til
sig selv, da netop disse Grader er de rige Kilder, hvoraf saa mange gode
Indtægter (tot commoda) plejer at flyde for de slet lønnede Professorer.
Og næppe kønnere end „de kortsynede Menneskers“ Forklaring paa den
akademiske Misere var den, som Holberg selv gav. Efter ham skyldtes
den en vis lovmæssig Cirkulation i Verdensordenen, et Slags „Vægel
sind“;1) efter den følges i alle Forhold Blomstring af Forfald; det er
ogsaa Tilfældet med Universiteterne og ikke blot Københavns; de er i
deres Begyndelse unge og ivrige og kommer saa paa Moden saaledes som
Universitetet i Halle for Øjeblikket; men saa følger der altid et Forfald,
noget der som sagt ikke er ejendommeligt for Universiteterne alene, men
„for mange andre Institutioner, der er bleven gamle (veteranæ)“. For at
raade Bod herpaa, maa der anvendes nye Midler, — hvilke siger han
9 Se S. 297.
Den unge Ludvig Holberg
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imidlertid ikke. Underligt lød det unægtelig ogsaa, naar han trøstede
Kandidaterne med den økonomiske Betragtning, at netop deres Faatallig
hed vilde gøre dem saa meget mere værdifulde; „thi Varerne stiger som
bekendt i Pris i Forhold til deres Sjældenhed men synker i Pris ved Over
flod“.1)
Da Konsistorium havde læst Talen med Eftertanke, lod det den ganske
stille forsvinde og i Hast erstatte med en ny af den mere universitets
modne Hans Gram, der jo ogsaa for Fremtiden skulde affatte Universitets
programmerne. Sagen vakte stor og pinlig Opmærksomhed. Nogle faa
Eksemplarer af Programmet, der var undgaaet Konsistoriums Beslaglæg
gelse, blev solgt til høje Priser. Rektor Falster fortæller endnu henimod
Jul efter et Besøg i København sin lærde Ven N. P. Sibbem i Glückstadt
om Skandalen.2) Holberg siger selv, at han „kom i Vanry i hele Byen
for dens Sags Skyld“ ; hans Venner havde nok, fortæller han, forudsagt,
at han vilde komme galt fra Programmet, og mærkelig nok motiveret
denne Anelse med Holbergs „Mistro til Menneskene“. Selv var han ikke
stolt over Sagen, da den fik det Forløb, den fik; var den gaaet, kunde det
vel have haft sin Charme. I sin Levnedsbeskrivelse fingerer han, at han
vedlægger et Eksemplar til den „velfornemme Mand“, som Bogen an
giver at være dediceret til, for at han selv kan dømme, om det er med
Føje, at Talen er bleven bedømt som en Satire. Hvad Holberg selv mener,
siger han ikke. Men da han 1737 udgav sine „Opuscula latina“, optog
han ikke denne Tale.
Skandalen med Universitetsprogrammet falder samtidig med Udgivel
sen af „Peder Paars“, Rostgaards Klage og Student Lütkens Beklagelse
over, at Studenterne intet lærte ved Holbergs Forelæsninger. Men disse
Ting har, som Konsistorieforhandlingerne viser, ikke gjort noget Afbræk
hverken i hans Avancementer eller i hans forretningsmæssige Samarbejde
med Kollegerne eller i deres venlige Lykønskninger ved Avancementerne.
Man har vel holdt de to Sider af Holbergs Virksomhed ude fra hinanden,
saaledes som han selv senere gjorde det, da Konsistorium skred ind over
for de Studenter, der agerede ved Grønnegadeteatret. Maaske har Kol
legerne ogsaa været en Smule bange for ham; der var jo lige fra hans
Skoletid, til han blev en gammel Mand, noget vist ubestemt hos ham, der
holdt Folk i en vis ængstelig Afstand; noget af det „dæmoniske“, som
ogsaa Napoleon havde selv som ung Løj tenant, før han fik nogen Magt.
9 Talen er første Gang trykt i Wille Højbergs Samlinger af rare Piecer 1755
S. 77 ff. Oversat af Rahbek i „H.s udvalgte Skr.“ XXI, S. 343 og i „H.s übrige kleine
Schriften“ 1755 S. 49ff. — 9 Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus II, S. 5.
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Mere end de fleste Mennesker havde Holberg gennem Omgivelserne i
sine unge Aar oplevet, hvorledes man ved Flid, Sparsommelighed og
usentimental Forretningsdygtighed kunde blive velstaaende. Bergen var
jo en ren Forretningsby; i Hjemmet var han af Moderen bleven vænnet
til Sparsommelighed; den dygtige Kone havde som Enke efter den store
Brand 1685 opdraget sine mange Børn uden at røre deres Arvemidler, ja
endog kunnet lægge lidt tilside; efter hendes Død havde han levet i Købmandsgaarden hos den muntre og forretningsdygtige Morbroder. Denne
havde behandlet sine Søsterbørn godt, men havde, skønt en rig Mand,
usentimentalt taget sig betalt for deres Ophold af deres smaa Midler.
Holberg havde da ogsaa fra ganske ung kunnet klare sig selv; han
havde uden Besvær skaffet sig Midler til lange uafhængige Studieaar og
Rejser og faaet dem til at strække til uden at gøre Gæld, ved at sætte
sine Fornødenheder ned. Men overflødige Penge havde han ikke haft. Da
han 1720 var bleven Assessor consistorii, fik han for første Gang en hel
Del flere Penge, end han behøvede til sin studentikose Leveform. Han
satte imidlertid ikke sin Levefod op. Men med de overflødige Penge vaagnede Købmandsaanden i ham, Lysten til at gøre dem frugtbringende og
formere dem. Og som Tilfældet var med hans andre Beskæftigelser, For
fatterskabet og Godsbestyrelsen, griber denne nye Interesse ham saa
stærkt, at den er ved at tage Magten fra ham; der er i dens Form noget
„dæmonisk“, noget, som han ikke selv ret er Herre over. I den første af
Afhandlingerne i hans „Moralske Tanker“ tager han sig paa at belære
Læseren om, hvorledes man bliver rig, og hvor let det i Grunden er —
i hvert Fald naar man har Gaver dertil. Man begynder med — siger
han — at sætte tilside en Sum, som man bestemmer ikke at røre ved, „og
som man kalder sin Nødskilling“. Men man nænner, selv i Nødens Stund,
ikke at røre ved den; man faar „tværtimod Lyst til at forøge den, og jo
større Dyngen bliver, jo mere magnetisk Kraft faar den at trække til
sig“, saa at den ligefrem følger Tyngdeloven, der siger, at „jo større et
Corpus bliver, jo meer Kraft faar det at trække et andet til sig“.1) De
første Penge er de vanskeligste at tjene, senere kommer de af sig selv,
tilsidst saa mange, at de kan være til Besvær.
Holberg har selv fulgt og oplevet, hvad han her anbefaler. Da han
9 Mor. T. S. 28. S. Skr. XIV, 135.
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tjente mere end til at opholde Livet, lagde han straks noget tilside, som
ikke maatte røres, og han forøgede det ved Nøjsomhed, — onde Men
nesker sagde Gerrighed — Arbejdsomhed og den „Attention til sine
Sager“, for hvilken selv en Enesteskilling ikke var ligegyldig.1) Og denne
Attention er lige stor, naar det gælder at faa det mest mulige ud af hans
Fæstegods og naar det gælder Salget af hans Bøger.
Angaaende Fæstegodset oplyser Konsistorieforhandlingerne et og andet.
Saa snart han har opteret sin første Kongetiende, bringer han Orden i
Fæsteafgifterne. Da Gram 26. Juli 1721 afstaar Havdrup Kongetiende til
Holberg, erklærer Gram, at han slet „intet haver nødt (o: nydt) af den“;
Indtægterne „siges“ (han ved det ikke saa nøje) „aarlig at skal være“
godt 6 Pund Byg, bortfæstet til Jørgen Jensen, Lars Rasmussen etc. i
Havdrup. Da Holberg næste Aar opgiver Havdrup Tiende til Fordel for
en bedre, er der ingen Usikkerhed. Han har i Mellemtiden afskediget
Grams usolide Fæstere og lejet Tienden ud til en enkelt Fæster, en solid
Kone, Madam Eggers, Sal. Mag. Kaalunds; og han ved ganske nøje, hvad
han selv skal have ind, medens hans Afgift til Universitetet „siges“ at
være 2 Pund. Han er ogsaa ivrigt paa Færde efter, at det Fæstegods, der
udgjorde hans egentlige Løn, hans „corpus“ som det hed, ikke forringes.
Den 7de September 1720 klager Holberg og Th. Bartholin, som konsti
tuerede Testamentarii for Holbergs nye Embede, over, at Professor
Franckenau uden Holbergs Tilladelse har bortfæstet en Gaard i Giærshøj
til Poul Andersen, som forhen boede paa Holbergs nye Fæstegods i Schibye, og at bemeldte Poul Andersen har fordristet sig til at tage Besæt
ningen, som fandtes ved Gaarden i Schibye, med sig til Giærshøj.2)
Men ogsaa i sin litterære Virksomhed begyndte Holberg paa dette Tids
punkt at øjne en god Indtægtskilde. Hans Bøger fik jo en ret enestaaende
Succes; „Peder Paars“ opnaaede i halvandet Aar tre Oplag, „Skæmte
digtene“ i et Aar to Oplag. Saa meget skændigere syntes Holberg, at det
var at tænke paa, at en uforholdsmæssig Del af den gode Fortjeneste gik
i Forlæggernes Lomme. „Boglige Kunster — skriver han — kand i vor
Tid regnes iblant Kr^n-Vahre; og de fleste Skribentere ere fast nu ikke
andet end Boghandlernes Handlangere og skrive alleene for at erhverve
sig selv en Haandskilling og skaffe deres Principaler Næring.“ 3) Cita
tet er af Holbergs Epistler fra hans gamle Aar, men Tanken er i hvert
Fald tidlig gaaet op for ham. Han var paa det rene med, at Hovedparten
af Fortjenesten ved hans Skrifter skulde gaa i hans egen Lomme. Han be
slutter da saa vidt mulig at spare alle Mellemhandlere og at være sin egen
9 Ep. 51. — 2) Acta consistorii. — 3) Ep. 63.
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Forlægger og Forhandler af sine Skrifter.1) Han bestiller selv Papir, ak
korderer om Trykning med Byens Bogtrykkere og besørger Indbindingen.
Han averterer dem til Salg i Aviserne „paa det sædvanlige Sted paa Kiøbmager Gaden udi Sukkerbager Boen, nest op til David Skolemesters
Gaard“. I København solgte han dem selv en detail fra sin Stue; uind-

Holberg averterer i „Extraordinaire Relationer“. 1725 Nr. 22
d. 16de Marts tredie Bind af sine Komedier til Salg i hans
Bolig i Gelskirchens „Sukkerbagerbod“.

bundne og indbundne, paa almindeligt Papir og paa Skrivepapir efter
hvers Smag. Og fra sin Bolig, der vel ikke lidt har haft Præg af en Bog
handel, sendte han dem en gros til Forhandling i alle de anseligere Byer
i Danmark og Norge. Ved Salget i Provinserne søger han helst gratis
Kommissionærer blandt Folk, som han kendte lidt eller meget. Han beder
dem pr. Brev at skaffe sig Subskribenter, udlevere Bøgerne til disse, ind
kassere Pengene og sende sig dem. Vi kender til Bunds denne Fremgangsmaade fra hans Korrespondance med en af disse gratis Kommissionærer,
Krigsbogholder Aage Rasmussen Hagen i Trondhjem; til ham er 13 For
retningsbreve bevaret i Tiden 1720—31.2) Denne Mand, som han kalder
sin „gode Ven“ og „Patron af Peder Paars“, har været saa uforsigtig at
række ham en lille Finger ved 1720 at love at afsætte 98 Eksemplarer af
„Peder Paars“; Holberg griber hele Haanden og vedbliver at sende ham
Bøger til Salg, ogsaa paa egen Haand uden Bestilling. „At det er farligt
undertiden at være altfor tienstvillig — skriver Holberg den 11. Marts
9 Kilder til det flgd. hos Th. A. Müller: Holberg og Bøgerne, i Aarbog for Bog
venner 1922. 1—24. — 2) Verner Dahlerup: H.s Breve 1926 S. 50 ff.
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1722 — beviser jeg nu denne gang af mit exempel, idet ieg skicker ham
paa ny 50 andre bøger (Skiemtedigtene, som Hagen ikke har bedt om)“;
eller: „jeg er nu kommen i saadan vane ikke at takke ham for en høflig
hed uden tillige med at begiere en ny“. Holberg beder ham for sin
Umage „beholde et exemplar for sig selv eller meer, om ham behager“.
Hagen bliver tilsidst ked af de mange Kommissioner og svarer ikke, uden
at det — saa længe det paa nogen Maade gaar — gør noget Skaar i Hol
bergs ugenerte og muntre Henvendelser. Som en lille Pression paa Hagen
er vist ogsaa ment Holbergs Hilsner til og fra indflydelsesrige Mænd,
hans Fætter Borgmester Lindegaard i Trondheim, Stiftamtmand Benzon
og Kabinetssekretær Ramshardt, en af Frederik IV’s betroede Mænd.
Holberg er som Købmand meget forsigtig og undgaar saa vidt mulig
ved Omtanke al Risiko. Han er efter sit eget Sigende den første, der ind
fører Prænumeration her i Landet;1) han sender ikke sine Bøger ud, før
der er tegnet saa mange Subskribenter, der er bundne ved delvis For
udbetaling, at Foretagendet er sikret. „Verket er alt under trykken og
avancerer brav — skriver han om Peder Paars-Udgaven 1720 — men
kommer ikke for lyset, før end ieg kand see mig sikker“.2) Forsendel
serne kunde undertiden være besværlige og risikable; de maatte f.Eks.
undertiden sendes til Helsingør for derfra at omlades i en Danziggalliot
til videre Befordring til Trondhjem.3) I hvert Fald fra 1730 lader han
derfor sine Bøger søforsikre i det 1726 oprettede „Kgl. oktroyerede Sø
assurance Compagni“. Til Tider har det i disse første Aar knebet med
at skaffe Penge, naar „den forfærdelige 11. Junij er for haanden — som
han skriver i et af sine Rykkerbreve til Hagen — paa hvilken Dag ieg
og andre Guds børn skal giøre regnskab for det, vi har giordt aaret igiennem“.4) Særlig var det Tilfældet, da han fra 1729 gav sig til at forlægge
store Værker i Kvart som „Danmarks og Norges Beskrivelsen“. Noget af
Nødvendighed, noget af Samlermani blev det ham mere og mere et fast
Princip kun nødig at give Penge bort, der en Gang var kommen i hans
Besiddelse. I Fortalen til det første Bind Komedier 1723 meddeler han,
at han nu „er at ansee som andre Kiøbmænd, der icke gierne forære bort
nogen af de Varer, som de idelig drive Handel med“. Han beder derfor
Folk ikke „udtolcke det som en Karrigskab, at jeg ingen Exemplarer for
ærer bort af mine Bøger“. Rimeligvis er det at forklare som et Udslag
af dette Forretningsprincip, naar hans Broder, Præsten F. C. Holberg,
kun har ejet et defekt Eksemplar af „Peder Paars“ fra 1720. Det mang9 „Moralske T.“ S. 210. S. Skr. XIV, 238. — 2) Dahlerup S. 53. — ’) Sst. S. 56.
— 4) Dahlerup S. 68.

Holberg assurerer 4. April 1730 i Det kgl. octroyerede Søassurance Kompagni en
Bogforsendelse fra København til Christiania. Forsendelsens Værdi er 200 Rdr. Præ
mien 2 %. Bøgerne forsendes med Skibet „Lykkens Post“, Kaptain Rasmus Callundborg. — Det kgl. octroyerede Søassurance Kompagni var stiftet 1726. 1728 forsikrede
Hans Gram en Bogforsendelse fra Amsterdam til København for 40 Rdr. til 3 %
Præmie. Efter „Det kgl. octroyerede Søassurance-Kompagni 1726—1926 af Chr. Thor
sen“. Kbhn. 1926.
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1er foruden Dorotheæ Contrafey to Sider, som har staaet blanke, men
hvor Teksten er skrevet til af Broderen. Holberg har ikke kunnet bringe
det over sit Hjærte at forære Broderen et fejlfrit Eksemplar, men har
nøjedes med at give ham et defekt Korrektureksemplar.1) Et andet Eks
empel paa Holbergs Sparsommelighed er følgende. I Juni 1720 fik Pro
fessorerne fra selve Universitetspatronen D. Vibe Opfordring til at prøve
deres Lykke i et Lotteri, hvis Overskud skulde gaa til Opbrænding af de
under Krigen udstedte talrige Pengesedler; det foreslaas, at Professorerne
efter deres Rang tegner sig for 15—20 Lodder. Holberg beder under
Forsikring om den Glæde det i og for sig vilde være ham at efterkomme
Hans kgl. Majst.’ allemaadigste Villie og Jamren over sine ringe Kaar
om at blive „forskaanet med 5 Lodder“.2) Resultatet af alle disse forret
ningsmæssige Evner blev jo som bekendt, at han blev en meget rig Mand,
vel hvad vi vilde kalde en Millionær.

Arbejdet med Universitetet, Fæstegodset, Forfattervirksomheden og
Boghandelen kunde for hver enkelt Dels Vedkommende synes tilstrække
ligt til at optage en Mands Tid. Holberg maatte da ogsaa for at kunne
passe det give Afkald paa al Selskabelighed. Han begyndte ved denne
Tid, som han siger, at „afsondre sig fra store og vidtløftige Selskaber“.
Et af de sidste af de Selskaber han formedelst sit Arbejde tog Afsked
med var det saakaldte „Pavelige Collegium“, et af de mange muntre Sel
skaber eller Ordener, som særlig blomstrede i Slutningen af Aarhundredet. Det var stiftet o. 1705 og opløstes 1720. Det holdt sine Møder hos
den velstaaende Gæstgiver Biehl i Fortunstræde 4 og havde Medlemmer
baade i København og i Provinsen. Det efterlignede det pavelige Hof,
uddelte Embeder og gejstlige Værdigheder og gav Dispensationer; men
der diskuteredes ogsaa forefaldende Begivenheder. Efter Tidens Skik l^ev
der ogsaa sunget og drukket Skaaler for afdøde Helte f. Eks. Stærkodder.
Den forhenværende Proviantskriver i Kastellet Wiberg var Pave, Højeste
retsadvokat Vesling Cardinal Camerling, Kancelliraad Eisenberg Pronotarius, Generalfiskal Schmidt Inquisitor hereticæ pravitatis o. s. v. Som
Medlem af Selskabet traf Holberg ogsaa Pastor Jørgen Ursin fra Nak
skov, som havde været Præst ved den danske Kirke i London under Hol
bergs og Brix’ Englandsophold. Holberg fortæller (Ep. 139) at han flere
*) Holberg Aarbog 1924 S. 213. — 2) Chr. Bruun: H.’s trende Epistler S. 53. —
s) Holberg omtaler flere Gange i sine Skrifter Det pavelige Collegium: Epistola III.
S. Skr. XIV, 70. Moralske T. S. 90 og 167. S. Skr. XIV, 172 og 214. Ep. 60. og 139.
Hvad man ellers ved om det, se Bruuns Note til Ep. 139.

Side af et Eksemplar af „Peder Paars“ 1720, som har tilhørt Holbergs Broder F. C.
Holberg (1683—1748). Han blev 1716 residerende Kapellan, 1737 Sognepræst til
Nykirken i Bergen. Hans Navn findes paa Bagsiden af Bogens Bind. De to Sider
346 og 347 er ved Trykningen ladt blanke, medens de omgivende Sider 345 og 348
har Teksten trykt. Det er altsaa et defekt (Korrektur)eksemplar, som F. C. Holberg
har ejet; vel en Foræring fra hans sparsommelige Broder. F. C. Holberg har da
selv tilskrevet de to manglende Sider. Eksemplaret findes i Universitetsbiblioteket i
Oslo. Efter Fotografi i sin Tid taget af Dr. Einar Munksgaard.
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Gange blev opfordret til at blive Medlem af Selskabet og ogsaa var til
stede ved nogle af Møderne. I et af dem ansøgte han paa Kallundborgs
Vegne om, at Peder Paars, hvis Rejse jo lige var udkommet, maatte blive
kanoniseret og affattede i Byens Navn en Memorial derom, som han
endnu som gammel Mand havde opbevaret og aftrykker i d. 139de Epistel.
Selskabet blev imidlertid kort efter opløst, saa at der ikke blev noget af
Kanonisationen. Holberg syntes godt om Diskussionerne, men gik ud af
Selskabet, fordi han ikke kunde taale de mange Skaaler og ikke mere
havde Tid til Selskabelighed.

ÆGTESKABSTILBUD OG TANKER OM
ÆGTESKABET

Da Holberg var kommen i et godt og sikkert Embede, var Spørgsmaalet
om Ægteskab bleven aktuelt for ham. Han modtog, som før omtalt
(S. 277), efter Tidens Skik gennem velmenende kvindelige Bekendte flere
Ægteskabstilbud baade angaaende Jomfruer og Enker, noget som gentog
sig, lige til han blev en gammel Mand.1)
Holberg vilde ikke ligne sig selv, hvis han ikke gjorde Publikum del
agtig i sine Betragtninger ogsaa om dette intime Spørgsmaal. Ved at give
sine Læsere Adgang til at se ind i sin sammensatte Karakter, efterlignede
han Montaigne, som han elskede for hans Aabenhjertighed; og han gav
efter for sin egen Lyst til Selvransagning og for sin Meddelelsestrang.
Han mente ogsaa dermed at gavne sine Medmennesker, idet han gennem
sine Digterværker drev dem til at genkende og forstaa sig selv og andre
— en Betingelse for Selverkendelse og Dyd. For en tillukket Jyde som
Hans Gram var Holbergs Meddelsomhed om sin Personligheds intimeste
Forhold en Kilde til ublandet Forundring og lidt Malice.2)
Sine Meninger om Ægteskabet og om sit Forhold til det har han gen
nem hele Livet givet i en Mængde forskellige Værker: Skæmtedigtene og
Komedier som „Barselstuen“ og „Den Vægelsindede“, Levnedsbrevene og
Epigrammerne, de „Moralske Tanker“ og Epistlerne. Hvor personligt han
taler ogsaa i Digterværkerne, ses af, at han ofte i Levnedsbrevene næsten
ordret om sig selv siger det, han i Digterværkerne lader andre udtale eller
udtaler i Almindelighed.3)
Allerede i sit første poetiske Forsøg (S. 279) tager Holberg Spørgs9 Levned S. 258—59. — 2) Brev til Joh. Alb. Fabricius i Hamburg d. 3 April 1728
i Anledning af Udgivelsen af det første latinske Levnedsbrev. Chr. Bruun : L. Holbergs
trende Epistler 1895 S. 24. — 3) Tankerne fra 1ste Skæmtedigt om Ægteskabet og fra
3die Skæmtedigt om „Vægelsindet“ gentages i Levned S. 258 og „Moralske Tanker“
S. 192. S. Skr. XIV, 228. Zille Hansdatters Betragtninger over Kvindernes Frigørelse
gentager Holberg i sit eget Navn i Levned S. 257. At Holberg har haft Forgængere og
efterlignet dem paa visse Punkter, udelukker følgelig ikke, at han ogsaa udtrykker
sine egne Meninger; tværtimod.
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maalet om Ægteskab op til Behandling. Resultatet af hans Overvejelser
er, at „Digteren fraraader sin gamle Ven Jens Larsen (□: sig selv) at
gifte sig“. De Grunde, som han anfører herfor, er — i muntrere, mere
poetisk og vidtløftig Form — ganske de samme, som han i sine Levneds
breve giver for, at han ikke selv er indtraadt i Ægtestanden. Han er for
det første nu for gammel. „Før jeg var 40 Aar, kunde jeg ikke gifte mig
paa Grund af mine knappe Kaar; og da jeg naaede denne Alder, var jeg
ikke længer Mand for at gøre det.“ 1) Man skulde nu ikke mene, at de
fyrretyve Aar i Almindelighed vilde være for høj en Alder til at indgaa
Ægteskab. Holberg var oven i Købet ikke 40 men kun 33 Aar, da han
som Professor opnaaede en helt godt lønnet fast Stilling. Hans Kollega
Peder Horrebow havde 1711 løbet Risikoen i samme Alder paa den
meget beskedne Stilling som Acciseskriver og havde indledet Serien af
sine 20 Børn, da han 1714 blev Professor paa samme Betingelser som
Holberg.2) For at gøre Ulysten til Ægteskab rimeligere, gør Holberg i
sit Skæmtedigt Vennen Jens Larsen til 70 Aar ligesom den usalige Ægte
mand Corfitz i „Barselstuen“.
„Men den væsentlige Grund (til at Holberg ikke gifter sig), er dog
— siger han — mit altfor vanskelige og i Smaating pirrelige Sind. De
huslige Bekymringer skræmmer mig, ogsaa andre mindre Ting, som andre
vilde bære let, men som for mig er utaalelige.“ Da en af de Damer, som
var ivrige for at faa ham ind i Ægteskabet, udmaler dettes Fordele, spør
ger Holberg hende, om hun snorker om Natten. „Da hun svarede, at hun
snorkede meget stærkt, sagde jeg: Alene for den ringe Ulempes Skyld,
vilde jeg lade mig skille fra Jer.“ 3) Hvis han skulde gifte sig, maatte hans
Tilkommende derfor være saa fuld af Dyder og saa fri for Fejl, at hun
overhovedet ikke eksisterede, saa at det er ham umuligt at gifte sig. I et
af sine latinske Epigrammer udmaler han for en Ven, „hvordan det
Fruentimmer skulde være qualificeret, som jeg vilde ønske mig til Hu
strue“. Fordringerne er da heller ikke smaa. „Jeg vilde have een, som
var ej for meget stiv, ej heller een som var for meget myg; thi den første
kunde blive farlig for min Ryg og den anden for min Pande. Jeg vilde
ikke, at hun skulde være for meget grim, ej heller for meget skiøn; thi
jeg kunde faae Afskye for den grimme, og den kønne kunde fatte Afskye
for mig. Jeg vilde ikke have een som er bemidlet, ej heller een som er
for meget fattig ... Min tilkommende Hustrue maa ej være for meget
frugtbar ej heller for meget ufrugtbar; thi den eene vilde giøre Skaar
*) Levned S. 258. — 2) H. F. Grandjean: Slægten Horrebow. 1881. — 8) Levned
S. 259.
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udi min Pung, den anden kunde giøre Skaar i min Reputation og give
Anledning til at tvivle om min Capacitet. Kort at sige, jeg vilde have saa
dan en Hustrue, som neppe er at finde. Det er at sige: jeg vil ikke gifte
mig.“1)
Med disse Fordringer blev Holberg da ogsaa ved hele sit Liv at leve
som „en stedsevarende Pebersvend“. Og ikke blot giftede han sig aldrig.
Men han kunde endog hævde, at han overhovedet aldrig havde „taget sig
af det andet Køn“ uden i Egenskab af Forsvarer for dets Ligeberettigelse
med Mændene. „Udover det har jeg aldrig givet mig i dets Vold (mancipavi) ; Vidnesbyrd derom er mine ensomme Nætter, Vidnesbyrd er mit
stadig Ungkarleliv.“ 2) Og dette er sikkert rigtigt. Som en af de Grunde,
der afholder ham fra i en moden Alder at indlade sig paa Ægteskab, an
fører han spøgende sin „Ukyndighed i Experimental-Physiken“;3) noget
som Læseren ogsaa føler sig overbevist om, naar Holberg som sin ufor
gribelige Mening udtaler, at „et Kys er ellers intet andet end en Hilsen;
kand heller ikke agtes anderledes“.4)
De Grunde, som Holberg anfører for sin Utilbøjelighed til at indgaa
Ægteskab, har sikkert alle betydet en Del for den ensomme Mand, der
„aldrig befandt sig mindre ene, end naar han var alene“, og for hvem
„Tilbagetrukkenhed og Ensomhed var Næring og Lægedom for hans
Sind“.5) Men Hovedsagen har dog sikkert været, at han aldrig, naar det
kom til Stykket, har følt sig saa stærkt draget til nogen Kvinde, at han
for hendes Skyld satte disse Hensyn til Side, end ikke blot for en Tid,
saa at han indlod sig paa et Kærlighedsforhold. Kvinder har aldrig be
tydet ret meget for ham. Hverken hans Følelser for Mennesker eller Drif
ter var stærke. Da hans letsindige Værtinde i Rom gør ham opmærksom
paa, at hans Malaria kommer af hans alt for sædelige Liv og som et af
skrækkende Eksempel anfører en ung Tysker, der er død deraf, flytter
han omgaaende. Da han paa Hjemrejsen fra Paris 1726 i Postvognen op
dager „to ualmindelig smukke Damer (duæ haud vulgaris formæ virgines)“, er det saa langt fra at være en Fornøjelse for ham, at „det —
som han skriver — fyldte mig med Rædsel“, da jeg forudsaa, at jeg sam
men med de øvrige Rejsende vilde komme til at traktere dem paa Rej
sen.6) Mærkeligt er det ogsaa, at Holberg — trods Komediernes Frimo
dighed — er i sin inderste Sjæl forarget over et Par unge Franskmænds
ugenerte Tale om deres Erobringer i Paris.
*) Holbergs Gengivelse af det latinske Epigram i Mor. Tanker S. 192 S. Skr. XIV,
228. — 2) Tredie Levnedsbrev (1743) S. Skr. XIV, 35. — ’) Levned S. 258. — 4) Ep.
199. — 5) Levned S. 260. — •) Sst. S. 164.
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Nogen Forstaaelse og Sans for det kvindelige Sind havde han ikke.
Dronning Elisabeths kvindelige Behagesyge viser for ham intet andet,
end „at denne Dronning havde noget, som var comique“.1) At Marie
Grubbe foretrækker Søren Ladefoged for den galante Ulrik Frederik Gyl
denløve, er ham et Eksempel paa det menneskelige Bizarrerie, lige saa
mærkeligt som at Mennesker „finde større Smag udi røget end udi
ferskt Kiød“.2) Tidens Galanteri overfor Damer er ham uforstaaeligt.
Han fortæller med Forundring, hvorledes en ung Herre, der har faaet en
Ørefigen for at have listet sig til at kysse en Dame, kysser „den samme
Haand, med hvilken Gierningen var bedreven“. „Jeg bekiender, at hvis
saadant mig var hændet, havde jeg saluteret den gode Jomfrue paa samme
Maade for at lade see den Respekt, man bør have for Fruentimmer.“ 3)
Kvinder er ligeberettigede med Mændene og bør behandles paa samme
Maade som de. I Skildringen af Komediernes unge Piger er der ingen
Erotik; mest holder han af den unge Barselkone for hendes Fornuft.
Naar Dameselskaber paa hans senere Aar var ham en Behagelighed, var
det, fordi de bød ham Afspændelse efter Arbejdet; han hørte der kun
Ting drøftet, der ikke anstrængte Tænkningen, som hvad Konen havde
spiset til Middag, og hvor mange Æg hendes Høns havde lagt.
Han kunde trods alt vel attraa Kvinder. En smuk og ret indgaaende
Beskrivelse i en af Theokrits Idyller af, hvorledes Hyrden Dafnis over
vinder Hyrdindens Modstand, glæder ham i hans sidste Leveaar saa meget,
at han i en af sine Epistler oversætter den helt; „intet kan være sødere
og naturligere“, erklærer han4). Hans Ideal var den sunde, naturlige
Kvinde; da en Herre „visede mig en Rad af pyntede Fruentimmer, hvis
alamodiske Fiskebens-Skiørte skinnede som prægtige Zirater i hans Øjne,
sagde jeg, at hvis jeg paa min gamle Alder skulde lade mig forføre til
Elskov, maatte det være af en Stue-Pige, der haver en meere naturlig
Dragt“.5) Men han kom paa dette Omraade aldrig ud over Drømme og
Fantasier. Virkeligheden ønskede han ikke at stifte Bekendtskab med. Han
veg sky tilbage for enhver Tilnærmelse fra den anden Side. Grunden har
sikkert været en Hemning af fysisk eller psykisk Art, hvilket er usik
kert.6) I den ikke meget læste Digtsamling „Metamorphosis“, som Hol
berg skrev 1725—26 efter et nervøst Sammenbrud ovenpaa sin forcerede
poetiske Produktion, er et oftere tilbagevendende Motiv netop den forx) Heltindehistorier S. Skr. XIV, 451. — 2) Ep. 89. — 8) Ep. 199. — 4) Ep. 502.
— 8) Ep. 257. — 6) Et Bidrag til Forstaaelsen heraf kan maaske findes i et af Epi
grammerne (II, 171): „Quæstorem fisci fieri, res mira, spadonem; — Calculum („Per
calculos heic sæpe intelligimus testiculos.) enim nullum, quem bene ponat, habet“
Epigrammet blev udgivet 1737, men samme Aar blev Holberg selv „quæstor fisci“ ved
Universitetet. Men ogsaa Glosen „spado“ kan vel hentyde til noget psykisk.
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tærende utilfredsstillede Kærlighed, der attraar og drømmer, men flygter,
naar den attraaede nærmer sig. Dels laver han selv Fortællinger om dette
Motiv, dels opsøger og efterligner han det efter antikt Forbillede. I et af
disse Digte fortælles der, hvorledes den mandlige Eg Drys i Silvanus’
store Skov er forelsket i den skønne kvindelige Eg Nive. Naar Blæsten
nærmer hans Grene til hende, viger hun tilbage, men naar hun ved Pu
stets Ophør ligesom standser og venter paa ham, fører Blæsten atter hans
Grene tilbage og bort fra hende. Hun følger efter drevet af det samme
Pust, men han vedbliver at vige. Hun opgiver ham da fortørnet over disse
stadige Tilnærmelser og Undvigelser; og af Udmattelse tørrer al Saften
i hans Stamme ind, og han visner hen.1)
Sit uudløste Driftsliv omsatte Holberg da i andre og nyttige Former:
rastløst Arbejde for at vinde Berømmelse og Rigdom og ikke mindst i
den uhyre litterære Virksomhed, der næsten har en „dæmonisk“ Karakter,
som en Drift, han ikke selv er Herre over. Med sin Lyst til at skrive fore
kommer han sig „ligesom den, der eengang har faaet Brændevin at smage
og ikke kan holde op at drikke“, eller ligesom et „Vand, der dæmmes op
for, og som bryder frem med saa meget stærkere Brus, naar Dæmningen
aabnes“.2). Det var en for andre gavnlig men næppe for ham selv behage
lig Omdannelse af Energi.3)
Selv følte han ofte dette Forhold som en Byrde og et Savn. Han priser
Bønderne lykkelige, fordi de kan gifte sig i en ung Alder og tidlig har
Raad til at sætte Børn i Verden. „Snaasnart en Bonde-Karl er kommen
til den Væxt, at han kand fornøje en Kone, er han og udi Stand til at
forsørge en Kone. En fornemme Person maa oftest bortdrive saa lang Tid
med at sette sig i Stand til at forsørge en Hustrue, at han er kommen af
Stand til at fornøje hende.“ 4) Og baade i sin Bog om „Natur- og Folke
retten“ fra de unge AarB) og i „Epistlerne“ fra de gamle6) indskærper
han det som en religiøs og borgerlig Pligt at indgaa Ægteskab, og vel at
mærke „ikke for Vellysts Skyld“ men for at sætte Børn i Verden.
Fra Pligten til at indgaa Ægteskab undtager han dog efter Pufendorf
x) Metamorphosis 1 Bog 2den Fabel. — Sign. S. Kierkegaard om „Forføreren“,
der bliver ulykkelig og trækker sig tilbage, da den unge Pige giver efter. „Forføreren
blev ikke ulykkelig, fordi han ikke kunde faa den elskede ... Saa længe Striden stod
paa, da mærkede han intet. Da hengav hun sig, han blev elsket med en ung Piges hele
Sværmeri — da blev han ulykkelig, da vaagnede Tungsindet, da trak han sig tilbage.“
Nogle tilskrevne Randbemærkninger i Universitetsbibliotekets Eksemplar af „Enten—
Eller“. Frithiof Brandt: Den unge Søren Kierkegaard. 1929, S. 163.
2) Levned S. 204 og 205. — 8) Paa en lignende Maade, men i en uelskværdig og
ondsindet Form forklarer P. L. Møller Søren Kierkegaards uhyre Produktionsdrift. Se
Frithiof Brandt: Den unge Søren Kierkegaard S. 273. — 4) Moralske Tanker S. 190.
S. Skr. XIV, 227. — 5) S. Skr. I, 626. — «) Ep. 471.
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i „Natur- og Folkeretten“, „den, der er begavet med en synderlig Indgetogenhed og seer, at han kand tiene sit Fædreland bedre udi eenlig
Stand“.1) Selv hørte han jo til dem, der var begavet med en synderlig
Indgetogenhed. Og han mente ogsaa, at han med sit Arbejde ydede sit
Fædreland fuld Valuta, fordi han ikke gjorde sin Borgerpligt i Ægte
skabet. „Jeg gør Bøger (libros), fordi jeg ikke kan gøre Børn (liberos),
og jeg opfylder saaledes en Del af min Pligt, da mine Kræfter ikke
strække til til at udføre det hele; men jeg priser den Borger, der udfører
begge Pligter.“ Hvilken af de to Opgaver der er den vigtigste, vil han
ikke afgøre. Men Erfaringen viser, siger han, at der er flere der kan gøre
Børn end gode Bøger.2) Man kunde ogsaa — som han gør det i et af
Digtene i „Metamorphoserne“ — udtrykke det saaledes, at Mennesker af
hans Slags er ligesom store Træer, der vel ikke bærer Frugt, men hvis
Grene og Blade yder Læ og Skygge for „smaa andre kloge Folk af ringe
fattig Stand“.3)
J) S. Skr. I, 627.

SATIREN ER NYTTIG, MEN POESIEN ER
„GUDDOMMELIG“

(Critique over Peder Paars),

Naar Holberg siger, at hans „Muse“ under den poetiske Besættelse intet
Øjeblik lod ham Ro, har han Ret. Kun et Aar efter, at han havde bragt
sit store Digt „Peder Paars“ til Afslutning, kunde han udgive et Bind af
Satirer, fem i Tallet. Dets Titel er „Hans Mikkelsens 4re Skiemte-Digte
med tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for QvindeKiønned“. Dets Fortale er dateret den 12. Januar 1722. Bindet indeholder
foruden de tidligere skrevne tre Skæmtedigte to nye: et om Digtningens,
særlig den satiriske Digtnings, Betydning („Critique som Peder Paars“)
og et, der hævder Kvindernes Ligestilling med Mændene (Zille Hans
datters Forsvarsskrift). Naar Samlingen ligesom den gamle Professor
ved Sorø Hans Laurembergs Digte fra 1652 kaldes „fire Skæmtedigte“,
skønt der er fem, er Grunden, at det femte Skæmtedigt fingerer at være
forfattet ikke af Hans Mikkelsen, de første fire Digtes Ophav, men af
en vis Forfatterinde Zille Hansdatter, der er hjemmehørende i Æbeltoft.
Tonen er i de to nye Skæmtedigte i Modsætning til de tre ældres mun
ter og let ligesom i „Peder Paars“. Særlig gælder det Zille Hansdatters
Forsvarsskrift. Det viser sig allerede i dets Form. Det er skrevet ikke i
Aleksandriner, men i det gamle rappe firfods Vers med Rim, en munter
„Triple-Takt“, som Holberg mener passer bedre for Fruentimmer som
Zille end Adagiotempoet.

1. Forsvar for Kvindens Ligestilling med Manden,
(„Zille Hans Dotters Forsvars Skrift“),
Af de to nye Satirer er Zille Hansdatters Gynæcologi et Forsvarsskrift
for Kvindernes fuldstændige Ligeberettigelse med Mændene, ikke blot i
Uddannelse men ogsaa i Adgang til Embeder. Der eksisterede jo dengang
Den unge Ludvig Holberg

24

364

Satiren er nyttig, men Poesien er „guddommelig“.

ingen egentlige Pigeskoler og man mente, at Kvindens Plads udelukkende
var i Hjemmet. Der havde ogsaa tidligere været enkelte Forfattere, der
havde kæmpet for, at Kvinderne skulde have Adgang til samme Opdra
gelse som Mændene. Denne nye Anskuelse var her hjemme f. Eks. frem
sat af Leonora Christine i hendes „Heltinders Pryd“ og af Anders Bor
ding i hans „Scutum Gynæcosophias eller Lærde Quinders Forsvar“
(1647) ; særlig Anders Bording havde ogsaa Anledning til at fremtræde
som de lærde Kvinders Ridder, da han paa Fyen selv havde kendt en
Pige, der kunde oversætte Det Nye Testamente fra Græsk og det ikke blot
til Dansk men ogsaa til Latin.1) Men Kravet om, at Kvinderne ogsaa
socialt og i Adgang til Embeder skulde staa lige med Manden, var kun
bleven fremsat i de Fantasiromaner om ideale Fremtidsstater, der var
skrevet lige fra Platons Dage til Thomas Morus. De Anskuelser der frem
sættes af Holberg, som i sin forvorpne Ungdom havde moret sig med at
bevise, at „Fruentimmeret ikke engang var Mennesker“, var altsaa paa
dette Tidspunkt meget radikale. En Menneskealder senere blev de ret
almindelige.
I sit Forsvar lader han Zille hævde, at de Embeder og Bestillinger, som
Mændene mener, at de alene er duelige til, i Virkeligheden ikke er mere
indviklede, end at Kvinder kan udføre dem mindst lige saa godt. Skulde
Kvinder ikke — siger hun — med lige saa stor Dygtighed som Mændene
kunne lave politiske Intriger eller bryde højtidelige Fredsaftaler, aflægge
falsk Vidnesbyrd for Retten, forstyrre Roen i Land og Kirke med teolo
giske Disputatser og skrive Folianter fulde af Pedanterier for at erhverve
Doktorgraden? Historien viser jo Eksempler paa fremragende kvinde
lige Regenter, Digtere og Lærde som Dronning Elisabeth, Dorthe Engelbrechtsdatter og Birthe Thott. Naar Kvinderne i Almindelighed ikke kan
udfylde Mandens Stillinger, ligger det ikke i, at de har en anden og
ringere Natur end Manden, men kun i den forskellige Opdragelse. Ogsaa
Mændenes Karakter og Evner bliver jo forskellige efter de Forhold, hvori
de er bleven opdraget; en ung adelig, en Sehested eller en Ulfeldt, vok
ser op til at blive Herre og til at regere, en Bonde til at være Træl og
tjene. Det er Forholdene, ikke Naturen, der gør Taterne til Tyve, Jøderne
til Handelsfolk og Indianerne til Krigere. Giv Kvinderne, siger Zille, de
samme Vilkaar som Mændene, da vil ubrugte Kræfter og Evner vokse
frem til Gavn for det Hele. Hvis man skærer Vingerne paa en Fugl, kan
man ikke med Rette bebrejde den, at den ikke kan flyve.
I Holbergs Kamp for Kvindens Ligeberettigelse med Manden er der
1) Jul. Paludan: Niels Klim 1878 S. 228.
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ikke, som senere i Eilschovs, Spor af Erotik. Kun det rationelle Ret*
færdighedssynspunkt, „ud fra hvilket han har taget sig af det andet Køn,
som jeg for øvrigt aldrig har givet mig i Vold“.1)
Holbergs Standpunkt var for Tiden saa radikalt, at han ikke for Alvor
turde gaa ind for det som sit eget. Han lægger det i Munden paa en
Kvinde og fremsætter det i en spøgefuld Form kun som Tanker til Over
vejelse. Det er — siger den forsigtige „Zille“ o: Ludvig Holberg — „ey
min Agt mod Mænd at rebellere — at limitere deres Magt — og dem
Proces formere. — Jeg dem misunde og ey vil — den Fordel, Magt og
Ære, — som de har Ret ved Love til“. Han fremsætter, efter Bayles
Eksempel, et Problem til Drøftelse, men han vil ikke selv „decidere“.
Det skal Læseren selv have Ulejlighed med og Glæde af.

2.

Tredie Satire. Om den satiriske Digtnings Berettigelse og om Poesiens
Herlighed.
(Critique over Peder Paars).

Interessantest af de to nye Satirer er den, der kaldes „Critique over
Peder Paars“. I den tager Holberg i Anledning af den Staahej, som
„Peder Paars“ havde vakt, atter, som han allerede havde gjort det i 4de
Bog af dette Digt, Spørgsmaalet om Satirens Berettigelse og Nytte op til
en samlet og principiel Drøftelse. Han havde her haft anselige Forgæn
gere lige fra Juvenal til Boileau, forøvrigt ogsaa vore ældste ubehjælp
somme Satiredigtere.
Fyldigst af disse Forgængere har Boileau behandlet disse Spørgsmaal.
Han drøfter dem i et Par elegante, vittigt-maliciøse Satirer, den 7de fra
1663 og den 9de fra 1667. De har Form af en Drøftelse mellem Digteren,
der er bleven betænkelig ved den Uvilje, hans Satiredigtning har vakt,
og hans alt for letsindige og kaade „Muse“ eller „Genius“. Han vil klare
det Problem, hvorfor han egentlig skriver Satirer. Ikke for Fordelens
Skyld, siger han. Ti Satirikeren bliver selv af dem, der morer sig over
hans ondskabsfulde Vittigheder, betragtet som en mistænkelig Person,
som enhver er bange for og hader. Er det da ikke bedre at slaa om og
skrive rosende Digte om Folk; det bringer jo baade Popularitet og Penge.
Digteren prøver det; men det ligger slet ikke for ham. „Baade Pen og
Papir gør Streike“. Hvis han anlægger den lovprisende Tone overfor
sine Forfatterkolleger og „erklærer, at Quinault er en anden Virgil, at
Pradon hæver sig som en straalende Sol i vor Tid; at Pelletin skriver
9 Opuscula latina III, S. Skr. XIV, 35.
24*
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bedre end Ablancourt og Patru ; at (hans specielle Syndebuk) Abbé Cotin
trækker Alverden til sine Prædikener, saa at han ligefrem „maa bane sig
Vej som gennem en Flod for at naa Prædikestolen“ — ja saa bliver de
lovpriste Forfattere rasende og tager Rosen for Ironi. „Ganske ander
ledes, naar det drejer sig om at raillere, saa har jeg alt, hvad jeg ønsker.
Først da føler jeg mig som Digter. Ordene kommer uden Besvær og styr
ter af sig selv hen paa den rette Plads. Skal jeg skildre en Slyngel, der
er kendt af den hele By? Min Haand skriver, uden jeg tænker over det:
Raumaville. Skal der gives en Type paa en komplet Taabe? Min Pen
finder straks ved Slutningen af Verset: Sofal. Skal jeg beskrive en kold
og taabelig Rimsmed? Mine Vers løber som en Strøm henover Papiret;
jeg finder straks Perrin og Pelletier, Bonnecorse, Pradon, Colletet, Titreville. For hver enkelt jeg ønsker, finder jeg mere end Tusinde.“
Men naar du nu bliver saa forhadt ved din Satire, kan du dä saa ikke
tie stille? Hvad er det for en Dæmon, der driver dig til at gøre Nar?
Det er fordi det, de kritiserede Forfattere skriver, keder mig. En smuk
Grund. Enhver har vel i den Metier ustraffet Lov til at øde Blæk og Papir.
Og især, hvorfor nævner du dem ved Navn? „Il a tort, dira l’un, pour
quoi faut il qu’il nomme? Attaquer Chapelain! Ah! c’est un si bon
homme“. Ja vist, indrømmer Digteren, lad dem i Guds Navn skrive, hvad
de vil. Det er ikke Mandens Person, jeg vil angribe. Men, hvis man siger,
at Chapelains Skrifter er Mesterværker, „saa bruser Galden op i mig, og
jeg brænder efter at skrive. Hvis jeg ikke maa sige det paa Papiret“, saa
maa jeg som Midas’ Barber hviske Sandheden i Jorden. Saa kan Digteren
simpelt hen ikke tie stille.
Bag Boileaus Satire ligger det negative, at han ikke kan lade være at
more sig over Folks Taabeligheder, ligesom Juvenal ikke kan lade være
at skælde ud over sin Tids Fordærvelse. „Skal Folk have Lov til at være
latterlige, uden at jeg maa le deraf,“ spørger Boileefu. „Skal jeg altid
være Tilhører? — siger Juvenal •— Skal jeg aldrig have Lov at gøre
Gengæld, jég hvem den hæse Codrus saa ofte har plaget med at forelæse
sin „Theseus“. Skal den endeløse „Telephus“ ustraffet have spildt en hel
Dag for mig ... Det er en taabelig Mildhed, naar du overalt møder saa
mange Digtere, saa selv at skaane Papiret, der dog er Fortabelsens Bytte“.
Men det inderste i Boileaus Satire, det der ligger bag al Munterheden,
er den sunde Sans’ Uvilje mod Humbug og Værdiforfalskning: Uduelig
heden, der ved Forbindelser og Protektion ‘skal udraabes som Geni,
Uklarheden, der skal proklameres som Sandhedens Lys. Satiren er det
eneste, som „i et Vers, som den renser i den sunde Sans’ (Bon Sens)
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Straaler, formaar at frigøre Aanderne for deres Tids Vildfarelser. Den
alene trodser Hovmod og Uretfærdighed, og gaar lige ind under Tron
himlen for at faa Lasten til at blegne. Og ofte kan den frygtløs ved Hjælp
af et Bonmot tage Hævn paa Fornuftens Vegne for en Taabes Attentater
paa den. Det er den som har aabnet mig den Vej, jeg skulde følge, og som
for femten Aar siden har indgydt mig Had til enhver taabelig Bog. Det
er kort sagt for den, jeg har aflagt Løfte om at skrive.“
Det virkningsfuldeste Middel til at komme Dumheden, Sietheden og
Humbugen til Livs er imidlertid ikke de forargede Moralisters Talen
lige ud med vrede Ord. Langt virkningsfuldere er Latterliggørelsen ad
indirekte Vej med den muntre Ironi som Vaaben. Storsvindleren Alidor
har f. Eks. til alles Forundring taget sig paa at bygge et Kloster paa
egen Bekostning. Man kan genere ham ved ligefrem at sige, at han nu
foruden at være en Svindler ogsaa er bleven en Hykler. Men en Skælm
siger mere generende, naar Talen kommer paa Mysteriet om Alidors
Fromhed: „Aah! Alidor! Han er en af mine Venner. Jeg har kendt ham
som Lakai, før han blev Kommis. Det er en Mand af Ære og af dyb
Fromhed; han vil give Gud det tilbage, som han har taget fra Menne
sker. Se det er at skæmte med Behændighed og at bagvaske med Kunst.
Og det er at bore Dolken i Livet paa Folk med Høflighed.“ (IX, 161).
Paa den Maade bliver Satiren en Kunst, den „ars maledicendi“, der i
Renæssancen havde været saa højt i Kurs.

Holbergs Forsvar for sin satiriske Virksomhed i „Peder Paars“ er dig
tet med Boileaus to Satirer i Erindring. Tema, Opbygning og Enkeltheder
er, som i de første Satirer, laant fra dem. Ligesom hos Boileau er For
svaret anlagt som en Diskussion. Den føres mellem den satirisk anlagte
Digter og hans borgerlige og snusfornuftige Svoger Thøger. Thøgers Ræ
sonnementer er de samme som Boileaus: hvorfor gøre sig forhadt og fat
tig ved at skrive Satirer, naar man kan blive elsket, anset og velstaaende
ved at lave rosende Lykønskningsdigte. Hvad vedkommer det Jer — spør
ger Thøger Digteren — at andre har Lyst til at være Narre og at skrive
taabelige Bøger. I er jo hverken sat til at blande Jer i andres Sager som
Dommer eller General fiskal. Og desuden, kan I vise mig et eneste Men
neske, der er bleven bedre og ikke blot ondskabsfuldt ved at blive gjort
til Genstand for Satire. Lysten til at skrive Satirer er simpelthen en Stof
skiftesygdom, en forkert Sammensætning af „Vædskerne“. Prøv en Aareladning eller en Klyster, saa forsvinder Reformiveren. — Hans Mikkel
sen svarer sin Angriber med samme Argumenter, som Boileau fremfører
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til sit Forsvar: det er ham umuligt at skrive de almindelige Smigerdigte.
Naar han prøver derpaa, vil Folk i den Form, han kan give dem, tage
dem for Ironi. Og selv om Synden ikke forsvinder helt ved Moralisternes
Arbejde, bliver den dog altid mindre. Satiren helbreder virkelig, selv om
den er som en bitter Medicin, Folk nødig vil tage, eller en skarp Kniv.
Kun skal Kuren ikke gøres alt for afskrækkende, som bidske Moralister
gør den med deres Skælden. Den skal, som Boileau siger, gøres tiltalende
ved Munterhed og fin Ironi. Man bør ikke plumpt sige, at Hr. X. er en
Drukkenbolt; man udretter meget mere ved „konstig og subtil“ at sige:
„Han sterk og hidsig Drik i Munden aldrig tager — han Viin og Brændeviin ja 011 end ikke smager— undtagen eene, naar upasselig han er. —
Men han en Helbreds Stund fast aldrig har desvær’.“ Og ligesom sin
store Forgænger giver ogsaa Holberg en almindelig Formel for, hvor
ledes man i Satiren skal gøre det latterligt, som man vil bekæmpe: „Saa
dræber een subtilt, en anden Struben fatter — een slaar ihiel med Magt,
en anden kun med Latter.“ Det sidste bliver Holbergs Metode i Frem
tiden.
Holberg har som alle Tiders Kunstnere — Digtere, Malere, Komponi
ster — modtaget Paavirkning og Laan fra Fortidens Kunstnere, og i
17de og 18de Aarhundrede gjorde man det meget mere suverænt end
senere. Men som de bedste af sine Forgængere omformede han det mod
tagne efter sin Tid, sit Land og sin Personlighed. I Holbergs Digte er
Laanene omsat til et bredt „nederlandsk“-københavnsk Milieu paa samme
Maade som Rembrandt kunde omdigte et modtaget romansk Motiv af den
hellige Families Liv til en fattig hollandsk Families Hjem, Typer og
Dragter. I Holbergs Digt fører Digteren ikke sin Diskussion om Satirens
Berettigelse med sin „Muse“ eller „sin Genius“ men med den saare bor
gerlige Svoger Thøger, en Stamgæst i Værtshusene „Tre Hjorter“ og
„Knapnæring“ paa Vestergade. Thøger raader Digteren til at skrive Lov
prisningsdigte, men disse tænkes ikke som hos Horats at besynge „Cæsaris
invicti res“ eller som hos Boileau Solkongens Sejre og Retfærdighed,
men som Tidens Bryllups- og Sørgevers at henvende sig til et saare jævnt
Publikum. „Gert Lieutnant, som i Fjor fra Tydske Feide kom — for
tiener nok, at man et Vers ham gier til Ære; — det kunde Eder selv til
Gavn og Baade være. — Mads Brask for tvende Aar, som Doctorgraden
tog — til hans Berømmelse nok giøres kand en Bog. — Lars Degn, hvis
Hustru fast hvert Aar ham føder Sønner — er jo en gavmild Mand, der
Folks Umage lønner. — I hende ligne kand med Niobe og den Soe, —
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som fandtes i det Land, Latinerne beboe“, hvortil i en Anmærkning op
lyses, at „naar Poeterne ville berømme en frugtbar Kone, ligne de hende
ved den Soe, som fødde 30 Griser paa een Gang“. (Virgils Æneide). Gan
ske som taget ud af et Billede af Brouwer eller Ostade er den før (S. 330)
omtalte meget realistiske Terminsscene fra „Tre Hjorter“ med drikkende,
smøgende og diskuterende Gæster.
Mærkeligst er dog den Skildring, som Holberg her i Digtet giver af
sin „digteriske Vækkelse“. Den nye Evne, han har opdaget hos sig, da
han usikker gav sig til sit første digteriske Forsøg, og fandt at han virke
lig ogsaa var Digter, har fyldt ham med Fryd. Den har grebet ham som
en „Besættelse“ af den Slags, som Antikens Digtere og Profeter taler om.
Det er som en fremmed Aand tvinger ham til at handle og tale, som
den vil. Hans „Muse“, som han med et mytologisk Udtryk kalder denne
Magt, lader ham pludselig opdage, at Verden er fuld af digteriske Mo
tiver, fulde af Morskab og Taabelighed, „Galskab og Giekkerie“, som
hun befaler ham at holde fast og „give Afridsning af“. Han „omdrives
som en Maskine“ i Musens Vold. Han kan ikke sove for alt det nye og
maa, selv naar han er træt, arbejde med det.
Det mærkelige og ofte anførte Sted, hvori han skildrer denne sin „poe
tiske Raptus“, lyder saaledes: „Min Musa er for kaad, — den i Be
vægelse tidt sætter saa mit Blod, — at jeg ey sove kand, før jeg i Pennen
fører — alt Galskab, Giekkerie, alt hvad jeg seer og hører. — Ved
mindste Leylighed min Musa siger: „Skriv — her er Materie, gak
hen, Afridsning giv!“ — Jeg ofte siger ney med en Catonisk Mine;
— det hielper ey; thi jeg omdrives som Machine. — Jeg disputerer
tidt; jeg bander; jeg seer suur; — den leer og siger: du ey ændrer din
Natur.“
Og i dette Digt, hvori han kæmper for at hævde den moralske Satires
Betydning, faar han ligesom i et Glimt Øjet op for, at Kunsten er en af
den menneskeligste Aands højeste Ytringsformer, hvis Anskuelse staar
over den, som Lærdommen kan give. Ogsaa for, at han selv er Kunstner
og en Kunstner, der kan staa ved Siden af Verdens største. I „Critique
over Peder Paars“ indanker Digteren den Strid om hans store Digt „Peder
Paars’“ Betydning, som han og Svogeren Thøger udkæmper, for en til
fældig tilstedeværende Kritiker, der er saadan som en Kritiker efter Hol
bergs Mening bør være: ikke blot lærd, men ogsaa „poleret“; lærd men
ikke Pedant; en Sprogets Elsker, der ikke slaas for Gloser; der ikke blot
optræder som Censor overfor Digterværker, men som Fortolker af dem;
der med sit fine Øre hører „hver Skurren paa Poeters Luth“. Og denne
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ideale Kritiker fastslaar ikke blot „Peder Paars’“ Værd som moralsk
Satire: „fast intet er omsonst; hver Linie er Morale — Anmærkninger og
Text, som Titul og Fortale“. Men han forkynder ogsaa Digtets Værd som
Kunstværk, hvad der er langt vigtigere end dets moralske Værd. „Lad være,
Lærdom ey er skiulet derudi, — lad være, at det er kun simpel Phantasie.
— Et kunstigt Arbeyd (o: et Kunstværk), skiønt det er af ingen Nytte,
— med lærde Skrifter dog en Kiender ey vil bytte“. Det er de store
Digtere — siger Kritikeren — og ikke lærde Jurister og Filosofifer der
er Landenes Hæder: Homer, Petrarca, Cervantes, Molière, Racine, Boi
leau og Corneille. Kun de er i Besiddelse af det, som hos de Vise hedder
o: det guddommelige. „Een sig af Lærdom; een af Geist sig
viiser rig, — en klog, skarpsindig er; een er guddommelig.“ Og den ideale
Kritiker, „som en Apollo er for andre i vort Land“, spaar „Peder Paars’“
Digter Berømmelse blandt de store, om ikke før saa efter hans Død.
„Maaskee, i Graven naar forraadnet er hans Krop, — maaske naar ved
hans Død all Avind holder op, — man slaar paa anden Streng, i anden
Tone spiller, — man seer med Øyne det, man nu ey seer med Briller.“

to O-eiov

Naar der i de sidst anførte Linier af Holbergs Digt — trods Henryk
kelsen ved at være Digter — lyder en resigneret Klage over Menneskenes
Mangel paa Anerkendelse af det, han havde skænket den danske Littera
tur, var Aarsagerne flere. Et Par af dem skal nævnes. Just da de to smaa
Hefter med Holbergs Satirer udkom i 1721 havde vi her hjemme faaet et
nyt litterært Tidsskrift. Det var skrevet paa Latin og hed „nova litteraria
Hauniæ“ (Litterære Nyheder fra København). Udgiveren var den drif
tige Jochum Wieland, der havde eftertrykt Holbergs „Peder Paars“, og
som Holberg til Gengæld havde haanet Gang paa Gang. Lige saa lidt ven
lig stemt mod Holberg som Wieland var Tidsskriftets Redaktør. Det var
nemlig Holbergs Fjende, selve Andreas Hojer, hvis Navn dog lige saa lidt
som Wielands nævnes paa Tidsskriftet. Dette udkom kun nogle faa Maaneder; begyndte i Januar 1721 og i Juli samme Aar blev det forbudt, fordi
Hojer i det havde kritiseret den ved Hoffet almægtige Biskop Deichmanns
Svigersøn, Rektor Rasch i Christiania, for hans mindre gode Latin.1) Men
lige før Tidsskriftet gik ind, fik Hojer i dets 13de Nummer (10. Juli
1721) Lejlighed til at sige Holberg Tak for sidst. Det skete i en Anmel
delse af to Satirer, som Rektor Chr. Falster i Ribe, lige havde udgivet
med Titlerne: „Disse Tiders onde Optugtelse“ og „Den daarlige Uden*) Liebenbergs Udgave af „Holbergs mindre poet. Skr.“ S. 346 og 356. S. 347 er
Hojers Anmeldelse aftrykt paa Latin og oversat til Dansk.
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landsrejse“. Disse Satirer af „vor meget gode Ven“ hæves til Skyerne af
Hojer, som blandt andet kendte Falster fra Reitzers Hjem. Disse „den
ikke mindre geniale end hæderlige Forfatters“ Værker sættes „om ikke
over, saa lige med de bedste latinske, franske og tyske Satirer“. Som en
Modsætning til dem omtales — uden at Forfatterens Navn nævnes —
Holbergs to Satirer, men kun i Forbigaaende og med et Spark. Forfatte
ren til dem maa vel — siger Hojer — snarere kaldes en Satyr end en
Satiriker; og Anmelderen vil lade disse Værker, „der — sagtens for at
sikre en større Indtægt — have forsynet Pøbelen med pøbelagtige ja
uanstændige (obscoena) Vers, søge deres Ros hos deres Publikum“. Tilsidst opfordrer Hojer Falster til, hvis han vil skrive nye Satirer, da at
skrive om Laster som Ærgerrighed, Misundelse, Fordomme (superstitio)
og Havesyge — Fejl som Hojer altsaa ansaa for at være karakteristiske
for Holberg.
Holberg tog sig denne Anmeldelse meget nær, særlig den maaske ikke
helt ubegrundede Beskyldning for Havesyge. Han helliger Gendrivelsen
af den en stor Plads i begge Fortalerne til Skæmtedigtene og kommer
flere Aar senere tilbage til den i sit første Levnedsbrev.1) Og han har in
gen af Stederne Humør til at tage den fra oven og spøgefuldt, saaledes
som han havde gjort det med Wielands Vers mod „Peder Paars“. Han
nævner i sine Svar hverken Wieland eller Hojer — deres Navne figu
rerede jo ikke i „Nova litteraria“, men forsikrer „den gode Mand, der
trykker de lærde Aviser (o: Nova litteraria, Wieland)“, at han „ved
Eftertrykning af Holbergs Værker har tient mere end jeg“.
En anden Grund til, at Holberg til Tider kunde føle sig noget mis
modig, var at han efter de sidste Aars uhyre Arbejde følte sig træt og
undertiden syntes, at han ikke rigtig kunde holde ud mere. Han havde
for at kunne blive ved at producere, selv naar han var træt, og for at for
drive den stadige Hovedpine, Overanstrengelsens Følge, maattet stimulere
sig med Kaffe. „Moxen hvert Blad (af de „nogle Tusinde Strofer“ i
„Peder Paars“) koster mig en dygtig Hovedpine og tolv Skilling udi Café
at jage den paa Dør med.“ 2) Han tænkte til Tider paa at opgive den for
anstrengende digteriske Virksomhed og at være „Musens“ Opfordringer
overhørige. „Mig er i en Hast en poetisk Raptus overkommen, som ogsaa
i en Hast vil forlade mig; og kand jeg — siger han med Stolthed — me
get vel undskyldes, om jeg ikke skriver flere Vers, efterdi jeg paa to
Aars Tid haver skrevet nogle Tusinde Stropher“. Han syntes, at han „hel
lere vilde skrive en stor Foliant broderet med Citationer end en Peder
9 Levned S. 265. — 2) Fort. t. Skiemtedigtene S. 247.
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Paars igien“. Han tog sig virkelig ogasa fri og begyndte atter paa et
historisk Arbejde, der var mindre anstrengende end Poesien, det som
1729 udkom under Titlen „Danmarks og Norges Beskrivelse“.
Men „Musen“ lod han ikke Ro, da han engang var bleven tryllebundet
af hende. Just paa samme Tid, som Holberg udsendte sine Skæmtedigte,
kom der Planer op om at oprette en dansk Skueplads, og ansete Mænd
anmodede Holberg om at forsøge sig i den for ham helt nye Kunstart at
skrive Komedier. Og saa var denne utrolig alsidige Aand atter fangen af
Poesien og indlod sig atter paa at „give Afridsning“ af Livet omkring
sig i en ny og vanskelig Kunstform. Talrige Steder i „Peder Paars“ og
„Skæmtedigtene“ vises, at han allerede før havde studeret Komedieskriv
ningens Kunst, og i de to Arbejder findes et Utal af Skitser til hans be
kendteste Komediefigurer og Komediesituationer: Per Degn, Den politi
ske Kandestøber, Gert Westphaler, Pernille, Jacob von Thyboe, Hverver
officeren o. s.v. Men med alt det er hans Præstation i den nye Genre
næsten utrolig. „Skæmtedigtenes“ Fortale er dateret 12. Januar 1722. Den
26de September samme Aar gaar hans „Politiske Kandestøber“ paa Tea
tret i Lille Grønnegade; og i et Brev til Krigsraad Hagen af 5te Decem
ber samme Aar kan han melde, at han har „resolvered at lade trykke den
første tome af mine Comoedier“. Den udkom 1723 og indeholdt fem af
Holbergs fornemste Komedier og en Liste paa ti til, som var færdige
eller i hvert Fald planlagte. Med dem forøgede han atter den danske
Litteratur med en ny Genre. Denne Gang slap Musen ham ikke, før han
havde ydet sit ypperste. Da var han ogsaa træt og kunde tale om, at hans
„fordums Overflødigheds Blomst var hentørret“. Men Komedierne blev
hans Produktions ypperste og et af den danske Litteraturs More Værker.

Naar Holberg brugte sine ikke store legemlige Kræfter til at udføre
et stort litterært Værk, var det følgelig, fordi hans Drift som Kunstner
var meget stærk. Han kunde simpelt hen ikke lade være at adlyde den
Dæmon, der besatte ham under hans Produktion. Hans Maal var ogsaa
— ligesom i hans Forretningsvirksomhed — selv at blive uafhængig, rig
og berømt. Men vi maa ikke derover glemme, at han ogsaa betragtede sit
Arbejde som et Virke for det danske Sprog og for sit Fædrelands Ære.
Lige fra sine tidligste Arbejder som „Anhanget“ fra 1713 og til de sene
ste forkynder han, at noget væsentligt af det, han arbejder paa, er at „for
bedre“ og „polere“ det danske Sprog. Han har jo ogsaa — selv om hans
Sprog ofte ikke er rent i moderne Forstand — mere end de fleste bidraget
til at gøre det danske Sprog til et smidigt og muntert Redskab til at ud-
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trykke Tanker, som man ikke før havde kunnet sætte i Form. Og naar
han udtrykker sin Glæde over, at Folk syntes, at hans Værker vel var
værd at læse, glemmer han ikke at tilføje, at han er stolt over at have
faaet Lov til at skænke den danske Litteratur Værker, „som den kan
være bekendt overfor Franskmænd og Englændere“.1)
Holberg hævder imidlertid ogsaa, at, hvad han har bestræbt sig for,
er, at ikke blot hans Værker, men ogsaa hans „Liv i samme Grad kan
tjene til Lærdom“. Ordene er fra hans ældre Aar, men han kunde ogsaa
med ikke ringe Ret gøre det samme Syn gældende paa de yngre Aar. Han
havde som alle sin Del af de Særheder og Skrøbeligheder, som er Kødets
Arvelod, og han lagde ikke Skjul paa dem. Men i noget meget væsen
ligt kunde hans Liv vel være en Lærdom for andre.
Han havde et lille og skrøbeligt Legeme; hans fysiske Behov og Drif
ter var svage, og han var næsten hele Livet plaget med Sygdom og Svag
hed af mange Slags. Han havde derfor kun ringe Evne til at glæde sig
over det, som er Livets Lyst for sunde og raske Mennesker. Men han gav
aldrig op eller fortabte sig i Modløshed eller Medlidenhed med sig selv.
I Stedet for den Verden, der var lukket for ham, skabte han sig en anden,
hvor Aanden herskede, og hvor hans rige Gaver kunde komme til deres
Ret. Man kan, som før bemærket, hos ham tale om Aandens og Viljens
Sejr over Legemet. Han kunde her, ligesom ved den udadtil muntre
Maade, hvorpaa han bar sine Byrder, som ikke var lette, vel sige, at han
gav sine Medmennesker en god Lærdom ligesom ved sine Skrifer.
9 „At Danmark nu havde faaet et Digt paa Modersmaalet („Peder Paars“), som
det kunde være bekendt at vise for Franskmænd og Englændere“ (Levned S. 116).
„At disse Skuespil var til lige saa megen Nytte som Ære for Danmark ... at de bi
drog til at polere det danske Sprog“ (Sst. S. 129). Han har skrevet „blot i den Hen
sigt, at der skulde gives Prøver paa visse Arbejder særlig de elegante, som Nabofol
kene plejede at bebrejde os, at vi manglede, for at Fædrelandet kunde have noget,
hvorved det kunde imødegaa denne Dom“ (Fortalen til Epigr. S. Skr. IX, 177) o. s. v.
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