
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der 
er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere 
om sponsoratet her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes 
til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk




I 1901 flyttedes gravmælet fra P. A. Heibergs grav på 
Père Lachaise kirkegården i Paris til pladsen udenfor 
kirken i hans fødeby Vordingborg, hvor det nu står i 
udadlelig stand. På gravmælets bagside læses, at det er 
rejst af hans eneste søn digteren Johan Ludvig Heiberg 
— født i ægteskab med forfatterinden Thomasine 
Gyllembourg, f. Buntzen, som lod sig skille fra Heiberg.
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P. A. HEIBERG:

Ordener hænger man på Idioter,
S t ier ner og Baand man kun Adelen gier;

Dog har man Hierne, 
kan man jo gierne 
undvære Orden og Stierne



Her i to hundred året for Peter Andreas Heibergs 
fødsel kan det måske være på sin plads at søge aflivet 
med efterfølgende smålinjer den stadigt mere frodigt 
voksende opfattelse både af, at Heiberg landsfor
vistes, fordi han skrev verset med ordene >Ordner 
hænger man på Idioter« og fik dommen forkyndt af 
ondskabsfuldhed selveste juleaften. Heibergs brøde 
var mere omfattende end hans ord om ordeners an
bringelse — blandt andet var han tidens største og 
af Københavns teatergængere foretrukne danske dra
matiker og dermed en farlig mand. Samtidig var 
Peter Andreas Heiberg også den, der forsent forstod 
den fælde, den nye presselov rummede så påfaldende 
for just ham. At den presselov kan være blevet til 
på initiativ af den tidligere generalprokurør, landbo
reformatoren Christian Colbiørnsen, med hvem 
Heiberg så bittert havde lagt sig ud i sit forsvar af 
en i sin næring ramt kromand i Nærum, er ikke uden 
interesse, hvis man erindrer sig, at begge var de — 
Colbiørnsen i første generation — Heiberg lidt læn
gere tilbage — af norsk afstamning. Det gamle ord
sprog om, at frænde er frænde værst, træder derved 
tydeligt frem mellem linierne af den jernhårde lands
forvisningsdom ikke mindst på baggrund af den om
fattende læserkreds Heibergs vers om ordnerne skaf
fede den avis, hvori det offentliggjordes. e. r.
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H
vis man i dag skal nævne en enkelt klassisk 

bemærkning, som den mest kendte, der har 
givet også avisen, hvor den fremkom første 

gang, uvisnelig berømmelse og er blevet vort kendte
ste reklameudtryk, så skulle jeg tro, at man vil stand
se ved Heibergs: »Ordener hænger man på Idioter«. 

Dog må det nok lige bemærkes, at hvad der efter
hånden er blevet den almindelige opfattelse, nemlig at 
det var som følge af denne sætning, at Heiberg blev 
landsforvist på livstid, og endog blev landsforvist på 
selveste juleaften, det har nok yderligere bevirket, at 
den berømte sætning er blevet endnu mere kendt. 
Imidlertid har unøjagtigheder allerede sneget sig ind 
omkring dens historie, og det er derfor nødvendigt at 
se udviklingen, som den realiter formede sig, før vi 
ser på selve virkningen af Heibergs sætning og den re
klame, den udløste for ugebladet »Morgen-Posten«, 
hvor den offentliggjordes første gang.

Heiberg blev ikke landsforvist udelukkende på ba
sis af sætningen: »Ordener hænger man på ...« Han 
fik i 1790 en bøde for denne vise og fik den ved dom. 
Denne dom blev ni år senere sammen med andre 
domme og klager lagt i den urne, hvoraf omsider 
landsforvisningsdommen fremkom lillejuleaftens dag i 
1799. Alt dette gik således for sig.
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Det var udbredt skik i slutningen af 1700-årene i 
København, at man samledes selskabeligt ved en 
bolle punsch om aftenen, og at man ved lidt mere høj
tidelige lejligheder også sang en til aftenen skrevet 
sang. Læseren vil erindre, at Knud Lyne Rahbek 
især var anset og kendt som skaber af sådanne lejlig
hedssange og drikkeviser. Ved en sammenkomst i 
Skydebaneselskabet gjorde en selskabssang, som P. 
A. Heiberg på opfordring havde skrevet, ganske sær
lig lykke. Dens succes rygtedes hurtigt over hele Kø
benhavn og endda så hurtigt, at skønt den var afsun
get over punchebollen første gang den 25. september 
1790, så stod den at læse allerede i »Morgen-Posten« 
for fredag den 1. oktober. Det var bladets redaktør, 
studiosus Simon Poulsen, der havde været så hurtig 
til at skaffe dens manuskript fra forfatteren. Så langt 
gik alt godt. Men en af byens kendte bogtrykkere, 
Popp fra Bergen, aftrykte visen på egen hånd og ud
bredte den i København, hvor den bl. a. kom can- 
cellipræsident Brandt i hænde. Han blev så chokeret, 
at han omgående orienterede byens politimester, hr. 
Flindt. Denne beslaglagde visen og krævede den 26. 
oktober Heiberg ilagt en bøde på 150 Rbd. til politi
kassen, som Heiberg betalte — dog først ved dom. 
Dermed var spillet gående.
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Her ses original
trykket af Heibergs 
Sang: Ordener 
hænger man på 
Idioter. Det er for
siden af ugebladet 
Morgen-Posten 
for 1. oktober 
1790. Den måler 
18 x 10,3 cm. 
Sangen skaffede 
barn en bøde på 
150 Rbd. Avisen 
blev revet bort og 
ved udlån læst til 
laser, så det idag 
i hel stadd er vor 
dyreste avis. Den 
må formodes at 
have haft 200 og 
senere ca. 500 
holdere.
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Heiberg fik hurtigt ry for at være en så skrap sati
riker, at han ikke kunne holde sig i skindet. Og mens 
han fra da af fik den ene dom efter den anden og til 
sidst fik dem alle mere eller mindre slået sammen 
med en ny skrap tiltale og en retssag, hvor retsma
skineriet automatisk udløste landsforvisningsdommen 
— dog ikke juleaften, men dagen før, ramtes han ef
terhånden økonomisk hårdt.

Imens alt dette skete, fik »Morgen-Posten« en så 
livlig reklame som et enkelt klassisk slogan næppe før 
eller siden har skænket nogen. Man vil vist tilgive 
mig, at jeg skriver ordet næppe. Det sker ud fra den 
triste realitet, at man kun ved et held har bevaret 
abonnements-fortegnelsen netop for »Morgen-Posten« 
blandt de yderst få af sådanne fortegnelser, som fin
des af slige fortegnelser fra gamle dage.

I 1. halvår af 1789 fik »Morgen-Posten« 45 nye 
abonnenter. Blandt disse finder man foruden Heiberg 
digteren Jens Baggesen, den ansete legatstifter Hielm- 
stieme, kgl. konfessionarius Bastholm, kammerherre 
C. F. Bülow, generalerne v. d. Osten og Schimmel
mann og den løjtnant v. Frieboe, som senere skulle 
blive en af Fr. d. 6.’s så berømte generaladjudanter 
med rød fjerbusk i den trekantede hat og endog ende 
som general og legatstifter, samt købmand Hansteen.
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Det ældste portræt 
af P. A. Heiberg. 
Det er stukket af 
Gerhard Ludvig 
Lahde, f. 1765, 
d. 1833, til 
Heibergs bog med 
hans egne 
kommentarer til 
dommen over ham 
for visen : Ordener 
hænger man på 
Idioter. Bogen 
udkom 1790 under 
titlen: »Politie- 
Forhøret i Sagen 
angående Visen: 
»Hver Mand i 
Byen.« Stikket 
er Lahdes eget 
prøvetryk, 
Unicum. Det 
offentliggøres her 
for første gang. 
Privateje.
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Uden for København holdtes bladet t. eks. af køb
mand Schumacher, Helsingør, postmester Lund, Hol
bæk, og student Meden, Fredensborg, og i Oslo ses 
blandt holderne justitsråd Bukier og købmændene H. 
Dehlie, J. Edslev og P. Trane. Senere på året kom 
adskillige nye holdere, og et blik på listen viser os, at 
så at sige samtlige rangklasser er repræsenterede. 
Det er dog vist ganske godt gjort af en student at 
skabe sig sådan abonnementsprotokol. Men værdi
fuldere er det, at vi i dag kan skaffe os korrekt kend
skab til sammensætningen af hine tiders læsekreds på 
en præcist hver ugedag udkommende avis, der har 
kunnet trykke en vise som Heibergs. Man læser i 
flæng navnene på flere abonnenter: hofconditor Rae, 
justitsråd Lange, kammerherre Lindencrone — den 
ansete mand, der byggede som sit eget palæ den nu
værende engelske ambassadebygning i Bredgade og 
ejede Gjorslev m. m. — conferensråd Obelitz, cancel- 
liråd Cortsen, justitsråd Saxtorph, kammerråd Jens 
Wadum — en af tidens mest kendte handelsmænd, hvis 
velholdte grav ses den dag i dag, når man kører forbi 
Holmens kirke, lige før Nationalbanken passeres, or
logskaptajn Sølling, som man husker som Bombebøs
sens stifter og manden, der sad i Det kgl. Teaters 
parket og overværede den kun 14 år gamle Phisters
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Her offentliggøres for første gang i bogform det mærkeligt nok 
eneste dobbeltportræt, som kendes af vore to landsforviste digtere 
Heiberg og Malthe Conrad Bruun, stukne af henholdsvis Lahde og 
Chrétien. Stikkene er her i lithografi. Privateje. Har været repro
duceret i Berlingske Tidende, 1. december 1958 ved Jørgen Eggers.

debut og begejstret råbte, så alle hørte ordene i den 
dybe stilhed, som fulgte lige efter Phisters første sang 
i Thomas Thaarups successtykke Høstgildet: »Det 
var dä satan til knægt!«
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Videre findes en belæst, dannet mand som litteraten 
P. H. Haste i Fredensborg, ostindiefareren captain 
Kragh og kontorchef Klaumann ved den islandske 
handel. Læseren vil indrømme, at det er et alsidigt 
uddannet selskab med mange forskellige interesser, 
som redaktør Poulsen samlede omkring »Morgen- 
Posten«. Det frister måske til nok en mundsmag?

Her er blandt læserne af Heibergs berømte vise den 
Sjællands biskop N. E. Balle, hvis svigersøn, etatsråd 
G. H. Olsen, fik det embede som notarius publicus, 
hvormed man forbigik Heiberg, der længe havde vi
karieret i det og til hvilket man — efter hvad jeg har 
konstateret i disse dage — ikke kan finde Heibergs an
søgning blandt de øvrige på rigsarkivet bevarede an
søgninger — deriblandt også Olsens!

Videre står i abonnementsprotokollen Jacob Da
niel, og som livsstilling anføres kun »af den jødiske 
tro«; desuden den advokat Klingberg, som så modigt 
og mesterligt forsvarede vor anden landsforviste dig
ter Conrad Malthe Bruun, godsejer Frost til Aggers
vold, tobaksspinder Augustinussen, jemværksejer 
Hichmann, Sydnorge, Gyldendals Forlags stifter Sø
ren Gyldendal, digteren prof. Tode, universitetsbog
trykker Schultz, hofkobberstikker Müller — også 
erindret som svigerfar til den af kong Fr. d. 6. lands-
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forviste komponist du Puy, landsforvist fordi han af- 
sløredes som værende elsker med sin unge elev, prin
sessen, som var kong Fr. d. 7.’s mor, der forvistes til 
Horsens, mens den vordende kong Fr. d. 7. fik sin 
amme, den brillante madam Reiersen som plejemor 
til sit niende år. —

Videre finder man så storkøbmanden konfe
rensråd Ryberg, vor berømte historiker Suhm og vor 
lige så berømte bogsamler og meddomsmand over 
Caroline Mathilde og Struense geheimeråd Bolle Lux- 
dorph, søkrigeren, adelsmanden, kammerherre, kom
mandør Stibolt samt landofficereme, adelsmændene 
Brockenhuus og Haxthausen og greverne Revent- 
low, Schulin og Sponneck. Vi finder kongens mester
kok M. Nørregaard, hofjuvelér J. E. Ahrmand, hof- 
apotheker Becker, hofconditor Lund, hofbørstenbin- 
der J. D. Røffel, bager J. A. Heisen, hosekræmmer 
Bondgaard, hattemager Hess, juveler Hørby, stole
mager P. M. Müller, strømpefabrikant Ludwig, email- 
leur H. P. Næsbo, klædekræmmer L. H. Thomsen, 
skipper Sandbye, grosserer J. J. Noer og grosserer W. 
Lauritzen, supercargo Molbech, adelsmændene Bille, 
Kaas, Sparre, Trolle, sadelmager Trane, billardeur 
Høyer, legationsråd Høyer, styrmand Lehmann, re
stauratør Schaarup, Skydebanen, cand. jur. C. J. Wil-
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1er samt studenter J. Bering, V. H. Edinger, J. Es
march, L. Pontoppidan, J. E. G. Krogh, I. G. Weder- 
kinch, J. J. Østrup, H. Ibsen, H. C. Jacobsen, Svane, 
Svitzer, Thonboe, Thulstrup, Torp, Ursin. Dette er et 
udpluk, som er gjort for at vise et antal af de forskel
lige livsstillinger og slægtsnavne for de abonnenter, 
om hvilke vi i dag har lov at tro, at de har læst eller 
kendt Heibergs digt »Ordener hænger man på...«, 
og om hvem man tør mene, at de har været med til at 
anbefale »Morgen-Posten«, så den fik endnu flere hol
dere, ikke mindst på grund af offentliggørelsen af 
dette digt. De har troligen nok også fulgt Heibergs vi
dere skæbne, sådan at jeg tør bede læseren slå følge 
med denne læserskare, så vi samlede følger med digte
ren, da han næste gang råbes op i byretten. Han 
havde atter skrevet »en vise« — denne gang til et af
tengilde i »Det forenede Venneselskab« og i femte 
vers af denne sang, som hedder »Vor klub er dog en 
herlig sag« lyder det om Englands konge: »King 
George han spiller høje spil; en satan fik ham nylig 
til at rive folkets klubber ned, sig selv til stor for
træd«, og disse ord kostede Heiberg 300 rigsdaler i 
mulkt. Medvirkende til mulktens størrelse har nok 
været et kort før udkommet skarpt angreb på Eng
lands herværende gesandt.
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Originaltrykket af 
Heibergs 
personlige angreb 
på Englands 
herværende 
ambassadør 
— det fremkom i 
Rahbeks 
tidsskrift: 
»Den danske 
Tilskuer« for 
den 17. marts 
1794. 18x10.8
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Her må læseren erindre sig, at offentligheden ikke 
havde været ude for nogen større rystelse siden hen
rettelsen af Struensee og Brandt i 1772. Men nu kom 
som et tordenslag Christiansborgs brand en mørk vin
teraften i 1794. Blandt de sammenstimlede tilskuere 
var også Englands herv. ambassadør Hailes, som med 
kynisk ligefremhed sagde højt under branden, at hav
de »den tåbelige danske regering for kun halvdelen 
af den sum, som gik til spilde den nat, udrustet en 
flåde mod Frankrig, så ville det have stået bedre til 
med Danmark og måske med de europæiske sager 
overhovedet!« Heiberg skrev en bidende satire af Mr. 
Hailes i den anledning i Rahbeks blad »Tilskueren«. 
Det blæste op til retssag mod Rahbek og storpolitisk 
storm mod Heiberg. — Rahbek frifandtes ved retten 
— Heiberg huskede man, og der skete ham intet, før 
han igen på det storpolitiske område krænkede rets
bevidstheden. I det af ham og Rahbek og enkelte an
dre af tidens kendte personligheder startede tidsskrift 
»For Sandhed« muntrede Heiberg atter sin specielle 
satiriske pegasus. Denne gang skete det med en af
handling, han kaldte sproggranskning, hvor Heiberg 
opstillede satiriske forklaringer på en række af tidens 
kendte og brugte ord. En række prøver vil være nok 
til at se, at Heiberg nu bevæger sig på farlig grund.
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Med en skarp 
satirisk artikel 
af politisk indhold 
indledede Heiberg 
det nummer af 
Fjerdingårskriftet 
»For Sandhed« i 
januar 1790. som 
skulle blive hans 
skæbne. Original* 
trykket ses her. 
Det måler 
17.1x10.2. 
Afhandlingens 
indhold er en 
undersøgelse af. 
hvad statsforvalt
ningen koster.
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— Aristokrater: Den bedste Sort Jagthunde, der pud
ses paa Demokrater og faaer Steeg for at bide dem.

— Aviser: Adelen blandt trykte Sager; Smaaefolk 
maae krybe sig frem for at faae en Plads deri, som 
aldrig nægtes dem, der ere i Velten.

— Forbedringshus: Et Hus, hvor det er umuligt at for
bedres.
Mennesker: Regnepenge i Kongers eller Ministres 
Spillepartier.

— Ordenstegn: Et politisk Varsko. Gaae af Vejen! 
hedder det, naar man seer en Mand med Stjerne 
paa Brystet, thi saaledes skal man gjøre ved den 
Mand, som Kongen ærer.

— Pension: En løn, som Staten giver Folk for at 
gjøre ingenting.

— Politi: Et fremmed Ord, der i det danske Sprog be
tyder slet intet. (Læseren vil behage at se, at Hei
berg har husket politimester Flindt godt, som skaf
fede Heiberg den første bøde).

— Qvalitet: En Plads i Rangforordningen. En mand 
af Qvalitet kalder man den, hvis Rang forbyder 
ham at betale sin Skræder.

— Ridebane: En Plads, hvor Adelen tager sin første 
Embedsexamen.
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Her ses 
indledningen til 
afhandlingen 
Sprog-Grandskning 
som udløste 
den retssag mod 
Heiberg, der førte 
landsforvisnings
dommen den 23. 
december 1799 
med sig. Afhand
lingen står i 2. 
binds 1. hæfte af 
For Sandhed.
Det udkom januar 
1799 og måler 
17.1x10.2.
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— Satire: Betyder Vittighed, naar den gaar løs paa an
dre, men Ondskab, naar den træffer os selv.

— Skurke: Fattigfolk eller de som vi have Klammerie 
med.

— Souveræn: En, der maae danse efter Souveræners 
Pibe.

— Velgjører: Den Mand, som jeg især bør fornærme 
og foragte.

Hvis man har ønsket en lejlighed til et definitivt 
opgør ved en domstol mod Heiberg, så var der her 
tilstrækkeligt. »For Sandhedes januar kvartalshæfte 
var næppe udkommet, før den offentlige anklager, ge- 
neralprokurør Skibsted, den 26. februar 1799 fik or
dre til at rejse tiltale ved hof- og stadsretten mod Hei
berg for at svare til, hvad han uagtet tre tidligere 
domme for først ordene »Ordener hænger man 
på...«, nu senest i »Sproggranskning« havde tilladt 
sig at skrive.

Lynet var slået ned!
Det var Heibergs forklaring af ordet »Souveræn«, 

som en mand, der må danse efter andres pibe, Skib
sted især baserede sin tiltale på — han erklærede, at 
»dette Udtryk ikke alene røbede Ringeagt for Souve- 
ræner i Almindelighed; men da Kongen af Danmark
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I enakts komedien 
Virtuosen kriti
serede Heiberg 
stærkt de tyske 
projekt- og vind
magere. Komedien 
tryktes i 1793 hos 
Chr. Fr. Holm og 
her ses første
trykket. 18 x 10.
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ikke en Gang i en dansk Undersaats Mund var und
taget, røbede det ogsaa stor Mangel paa Ærbødig
hed.« De ord, der hermed lagdes Heiberg i munden 
som majestætsfornærmelse — skønt han ikke direkte 
havde udtalt dem — fik en udstrakt virkning i næsten 
samme øjeblik, januarhæftet var udkommet. Kejser 
Paul af Rusland havde fra sin ambassadør i Køben
havn, baron Krüdener, erfaret, at den danske regering 
fandt sig roligt i tilstedeværelsen af en presse, som 
hyldede næsten oprørske principper. Kejser Pauls 
mistanke mod Danmark vaktes så stærkt, at han kræ
vede, at vi . tiltrådte koalitionen mod det republikan
ske Frankrig, og Danmark måtte give slip på den 
trykkefrihed, som allerede længe var blevet os mis-
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< Traditionen mener stadig, at det ikke var tilfældigt men en bevidst 
tilsigtet, udsøgt ondskab mod Heiberg, at landsforvisningsdommen 
forkyndtes juleaften. Omend selve domsprotokollen ikke mere er til, 
så fortæller sagens akter, som i ulastelig stand ligger på landsarkivet 
i København registreret under etiketten Hof* og Stadsrettens dom 
af 24. december 1799 over P. A. Heiberg, imidlertid, at sagen er 
gået sin normale gang fra justitssekretær Horn den 9. marts skrift
ligt tilsagde Heiberg om at møde i retten den 18. marts for dér at 
svare på generalfiskal Skibsteds anklage for majestætsfornærmelse. 
Stævningen forkyndtes mandag den 11. marts af stævningsmændene 
I. Svendsen og H. V. Dam for Heiberg på hans bopæl i St. Kon
gensgade 45. Heiberg svarede skriftligt med det samme på stæv
ningen. Stævningsmændene satte deres segl på og de sidder der 
endnu ulasteligt, som var de anbragt idag. Generalfiskalens anklage
skrift er udstedt den 18. marts og fra og med denne dag ruller rets
maskineriet automatisk videre. Nærværende fotografi af det ikke før 
offentliggjorte voteringsdokument viser, hvor helt igennem normalt 
også sidste akt af retssagen forløb med, at den først voterende dom
mer Morgenstierne har haft sagen længst og de øvrige brugt hver 
for sig samme tid — sådan at klokken faldt uafvendeligt i slag 
lillejuleaften og domsforkyndelsen altså dagen efter. — løvrigt var 
Hofretten også i funktion 24. december, fordi juleaftens dag i hine 
tider slet ikke som nu var en art halvhelligdag.

undt af andre lande, og i øjeblikkets panik blev den 
presselov, som længe havde været under forberedelse, 
nu ikke skænket en eneste behandling.

En ny lov udarbejdedes og vedtoges i hast den 27. 
september 1799, og samme dag vor ambassadør i Skt. 
Petersborg overbragte kejser Paul erklæringen fra den
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Efter at Heiberg i 1800 havde taget bopæl i Paris udførte den nu 
verdenskendte franske kobberstikker Gilles Louis Chrétien, f. 1754, 
d. 1811, i 1801 i Paris dette ikke før offentliggjorte stik af Heiberg, 
hvilket denne sendte hjem i nogle få eksemplarer af hvilke et let 
beskåret ejes af Det kongelige Bibliotek. — 5,9 cm i diameter. 
Det ovenstående stik er i familieeje.

danske regering om, at vi havde tiltrådt koalitionen 
mod republiken Frankrig, kunne han glæde kejseren 
ved at sige, at der var sat skranker for trykkefriheden 
i Danmark. Regeringens advokat hr. Skibsted op
fordrede samtidig Heiberg til at forlade landet i stedet
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Det eneste samtidige, sort-hvide en face portræt, der kendes af 
Heiberg, udførtes som titelblad til hans »Erindringer«, udgivet i 
1830 i Christiania. Det tegnedes på stenen af Johan Gørbitz, født 
8-9-1782 i Sandviken ved Bergen, død 3-7-1853 i Christiania og det 
tryktes af Gottfried Engelmann, født 1788 i Mühlhausen, Loth
ringen, død 1839. — Størrelse 13,2x11.1.

for at lide straf. — »Alle Stadens Porte staae ham jo 
aabne«, hed det. Men Heiberg blev. Man måtte så se 
at få ham bort. Det skete ved hjælp af den netop i 
september givne nye presselov. På basis af denne af
sagdes dommen og forkyndtes ham dagen efter, mens
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han var sammen juleaften med sin hustru samtRahbek 
og dennes kone. Politimesteren forkyndte den person
lig i nærværelse af et par betjente, og den ene af disse 
veg ikke fra Heiberg julenat, som betjenten dog til
bragte i køkkenet og afløstes så i vagtskifter indtil 
Heibergs stuearrest omsider den 7. februar 1800 om 
aftenen hævedes og digteren førtes fra sit hjem i St. 
Kongensgade ned til den ventende hestevogn, i hvil
ken han på bagsædet og med en betjent ved sin side 
kørtes ilfærdigt over grænsen og derpå selv fortsatte 
til Paris, hvor han straks fik ansættelse i udenrigs
ministeriet og levede så dér i byen til han uden no
gensinde at gense Danmark først den 30. april 1841 
lukkede sine øjne, 83 år gammel. —

Heiberg var og blev talsmand for to af tidens mest 
iøjnefaldende bevægelser — dels den ved den franske 
revolution i 1789 fremkaldte stræben efter friere for
mer for statslivet og dels den nationale modstand 
imod den dominerende tyskhed. Disse to bevægelser 
havde i Heiberg deres mest begavede og hensynsløse- 
ste modstander. Adskillige gange blev han straffet 
med bøder. Det opmuntrede ham kun til at slibe pen
nen yderligere skarpt og tilspidse sin satire mere og 
mere. Et stadigt større publikum fulgte med levende 
interesse hans med hidtil ganske ukendt dristighed
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konsekvent gennemførte kritik af regeringens hand
linger. Men det bør ikke glemmes, at startskuddet til 
alt dette lod Heiberg falde i en avis, og dermed skæn
kedes den en naturlig reklame af et format, som kun 
kunne skabes af århundredets berømteste og stadig 
lige levende sætning: »Ordener hænger man på ...«

Men hans satire fik virkning ud over landets græn
ser. Dermed blev han for farlig. Han var sin samtids 
populæreste skuespilforfatter. Hans ord havde en vis 
vægt. Havde Heiberg vist mere fædrelandssindet må
dehold, så ville også hans eftermæle have skaffet ham 
mere sympati. I sin »Sproggranskning« forklarer han 
ordet »Blindhed« ved at skrive, at den betyder umu
ligheden af at se en gammel ven, når han er i nød. 
Denne blindhed led han jo somme tider selv af. Og 
adskillige af de abonnenter som digtet »Ordener hæn
ger man paa ...« skaffede avisen, hvori det offentlig
gjordes, har nok villet holde avisen kun, fordi de øn
skede at følge hele Heibergs produktion for eventuelt 
at kunne få ham dømt. Dommens hårdhed virkede 
yderligere grelt på baggrund af, at blandt Heibergs 
omgang var begge de fra Sverige for meddelagtighed 
i mordet under maskeballet i 1792 på Stockholms 
slot på Gustaf d. 3. landsforviste grever Claes Fre
derik Horn og Ehrensvärd.
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Det blev P. A. Heibergs skæbne. Han døde ensom 
og forladt og blind i Paris, hvorfra hans gravsten i 
1901 er overført til hans fødeby Vordingborg, hvor 
der nu værnes godt om den, så den vidner tydeligt 
om hans granitfaste karakter.



Billedfortegnelse

Der kendes foruden Jens Juels malede portræt forestillende 
P. A. Heiberg kun tre sorthvide portrætter forestillende dig
teren og ligesom Juels maleri udførte, mens Heiberg levede. 
Mens man om maleriet, som nu findes på Frederiksborg- 
musæet, og som Heiberg efterlod sig i København, da han 
den 7. februar 1800 forlod Danmark for stedse, kun véd, 
at det er malet engang i 1790’erne, kender man årstallene 
for de tre øvrige portrætters tilblivelse. De nævnes her i 
kronologisk rækkefølge.

Gerhard Ludvig Lahde: Kobberstik fra 1794. Profil. Illu
stration til P. A. Heibergs bog: »Politie-Forhøret og Kjen- 
delsen i Sagen angaaende Visen: »Hver Mand i Byen om 
Indtoget taler« — « Det mangler i Det kgl. Biblioteks eks
emplar af bogen. I stikranden læses: Lahde del. et sc. 1774. 
Se side 15.

G. L. Chrétien: Cirkelrundt portrætstik i profil. Udført i 
Paris 1801. Forneden i stikranden signeret: Dess. p. 
Foumier gr. p. Chrétien inv. du physionotrace rue honoré 
vis. à vis. l’oratoire N os 45 et 133 à Paris. Se side 30. —

J. Gørbitz: Lithografi. Trykt af G. Engelmann. En face. 
Illustration til Heibergs selvbiografi »Indrømmelser af min 
politiske, selskabelige og litterære vandel i Frankrig. Rhap
sodie«. Christiania 1830. Se side 31.

Mens Chrétiens portrætstik kun har inspireret til et en
kelt, hidtil ukendt lithografi, der ses foran i dobbeltportræt
tet med Conrad Malthe Bruun, så kendes der tre Heiberg- 
portrætter lavede efter lithografiet af Gørbitz og syv efter 
Lahde; mens Juels maleri har fire efterligninger, deriblandt
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Vilhelm Kyhns radering fra 1868. Lahdes profilstik har in
spireret både til lithografier (se P. A. Heibergs udv. Skrifter, 
I. 1833 og Bien, XIX, Christiania 1837 samt Nordisk Billed- 
Magasin, 1865) og til træsnit (se Illustreret Tidende, 1865, 
nr. 277; Demokraten 1873, nr. 51; Arbejdervennen, 1874, 
nr. 27) samt kemitypi (Søndags-Posten, 1866, nr. 120; 1882, 
nr. 990 og 1893, nr. 1537 samt romanen af Carl Hermann: 
Folkets Søn, II, 20, 1877).
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Privattryk udgivet af Henry Thejls, København. Teksten af 
redaktør Eyvind Rafn, som også har samlet alle illustrationer 
og gjort de beskrevne nyfund. Tegningen på omslaget er af 
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intybus. Fotografierne er udført dels på Det kgl. Biblioteks 
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