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KJOBENHAVN. — BIANCO LUNO,S KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).



Hør mig, Alfader! du hidtil mig hørte 

Hver Gang, jeg ty’de til dig i min Sorg, 
Mildt gjennem Skyggernes Dal du mig førte, 
Løfted min Hu mod din himmelske Borg; 
Rugende Natmulm og Taage mig blinded, 
Mørkned min Sommer og plyndred min Vaar* 
Lyset, du tændte, da brat mig omskinned, 
Freden, du sendte, fik lægt mine Saar.

Sænker sig Taagen igjen om mit Oje? 
Taber og Saltet sin Smag og sin Dyd? 
Mildeste Gud! fra din Saligheds Høje 
Gjengiv mig frisk min Frimodigheds Fryd! 
Kjærligste Fader! lad Lovsangens Strænge 
Klinge paa ny gjennem Hjærte og Hu, 
Harpen derinde var stum nu saa længe, 
Væk den til Livet, Almægtige, du!



Ja, jeg vil løfte min Hu fra det lave, 
Tak for din Mildhed og Pris for din Magt! 
Lovsang for Livets den straalende Gave, 
Legem og Sjæl i vidunderlig Pagt!
Pris for din Rigdom, som Skabningen kroner, 
Højhed og Dejlighed, Alvor og Glans, 
Farver og Former og Tanker og Toner, 
Ordet og Aanden og Sjælenes Krans.

Kransen i Hjemmet af elskende Sjæle, 
Dem, i hvis Kreds du mig planted med Fred — 
Længst de for Tronen i Salighed knæle, 
Juble for ham, som beredte dem Sted: 
Elskeligt blev deres Billed tilbage, 
Farven dog falmer, thi Natten er nær;
Mindet lad Trækkene fastere drage, 
Male min Sjæl, hvad den evig har kjær!



FORORD.
JJet er min Faders Liv, jeg i denne Bog har søgt 

at fremstille tildels gjennem hans Breve og efterladte Pa
pirer. Ved at foretage Uddrag af Breve er der den Van
skelighed, at man ofte, idet man vil tage noget med, 
nødes til for Sammenhængens Skyld at tage mere med 
end det, man egenlig vilde, hvorved let kan opstaae for 
stor Vidtløftighed. Et eller andet Træk, et eller andet 
Udtryk, som er ejendommeligt for Brevskriveren, vil man 
nødig give Slip paa, men for at det kan tages med uden 
at staae som en helt losrevet Enkelthed, maa man tildels 
tage dets Omgivelser med.

Hvis en Bebrejdelse for saadan Vidtløftighed skulde 
rettes mod nærværende Arbejde, da være det sagt, at den 
efter Bogens ledende Tanke ikke har været let at undgaae. 
Ganske vist kunde de væsenlige Kjendsgjerninger f. Ex. i 
2den Bog været sammenfattede paa et Par Blade, og et 
lidet Karakterbillede kunde derhos være givet, dette dog 
kun som Silhouette, ikke som et udført Portrait. Man 
kunde ikke have seet Manden ind i Hjærtet, ikke den 
vordende Præst ind i Samvittigheden; man kunde ikke 
have fulgt Arbejderen (Læreren, Videnskabsmanden) i hans 
Virksomhed.

Bogen er desuden skreven som et Gravmæle. Der 
er ikke tænkt paa at underholde et Publikum. Hvis den 



enkelte alvorlige og virkelig velvillige Læser 
vilde efter Læsningen være glad ved at have levet, saaledes 
som det ved Læsning lader sig gjøre, med den Mand, 
hvis Navn staaer paa Titelbladet, da skulde det være mig 
en kjær Tilfredsstillelse.

I April 1896.

Christine Daugaard.



FØRSTE BOG.

RANDERS.

Daugaards Levned. I. 1



I en af Auerbachs Landsbyhistorier (jeg mindes ikke 
hvilken) har jeg truffet den Tanke, at den til det fjerde 
Bud knyttede Forjættelse: <«Du skal leve længe i Landet» 
fortrinsvis skulde være af tilbagegaaende Kraft, idet den, 
som elsker sine Forældre, optager deres Liv i sit, hvorved 
hans Livslængde voxer i Fortid. Ordlyden husker jeg ikke, 
da det er 30—40 Aar siden jeg læste det, men saadan er 
Meningen. Om jeg nu end troer, at Forjættelsen peger 
mod Fremtiden, vel endog ud over denne Verdens Tider 
og denne Jords Lande, saa er der dog Sandhed i hin 
Tanke. Saaledes, hvis man elsker sit Fædreneland, hvis 
man gjennem dets Historie fra de ældste Tider har glædet 
sig i dets Glæde og sørget i dets Sorg, da bærer man 
ligesom alle dets Tidsaldre i sig. Hvor kort var Livet 
uden Historie!

Hundrede Aar ville snart være henrundne, siden min 
Fader blev født. Det er mig næsten, som min personlige 
Erindring spændte over disse hundrede Aar. Hans Skik
kelse som Dreng og som Yngling synes ud fra Skyggen 
af den Tid, da jeg ikke var til, at træde mig i Møde 
næsten ikke mindre tydeligt end Billedet af ham i hans 
ældre og yngre Manddomsaar, som jeg har oplevet med 
ham. Jeg vil ikke have, at hans Billede skal begraves 
med mig; derfor nedlægger jeg det i disse Blade. Tit 
vil jeg lade ham selv tale gjennem Breve og Optegnelser 
fra hans Haand. «Stilen er Manden», og gjennem hans 
Ord vil hans Væsen aftegne sig bedre, end jeg kan skildre

1*
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det. Noget af det, som gav hin svundne Tids Liv Præg, 
vil ogsaa træde frem i forskjellige Træk, som findes hen- 
gjemte i de afblegede Skrifttegn paa dens graa og nop
rede Papir.

Ved Siden af min Faders Billede henstiller jeg Bil
lederne af nogle af dem, som stode ham nær, eller som 
særlig gjennem hans Hustru vare ham kjære; ogsaa dem 
lader jeg ofte tale selv gjennem, hvad der i Skrift er 
bleven tilbage af dem.

Den, som elsker jydske Landskaber, føler sig ikke 
mindst tiltalt af Egnen omkring Randers. Skraanende 
ned mod Gudenaaen i Nærheden af dens Udløb, omgivet 
af det frie aabne Land med Lyngbakker og grønne Enge, 
samler Byen sig om Set* Mortens Kirke, der lofter sig 
over den med Taarn og Spir. Endnu gynge Skibe sig i 
Havnen med Master og Sejl, dog ikke saa talrigt som før, 
da Randers Skippere, inden Dampskibsfarten mere sam
lede. Trafiken, maatte anderledes være paa Færde. Men 
endnu er det skjont at sejle ind ad Randers Fjord, ogsaa 
paa Dampskib: mens Vandet bruser om Skibets Sider, 
har man de smilende Bredder saa nær, at man kunde 
fristes til at strække Haanden ud efter Blomsterne. Den 
gode Stad Randers ved Vandløbenes Munding, hvor Svend 
Trøst kastede Broen af efter Niels Ebbesen! Mig person
lig er den hædret og kjær søm mine Forældres Fødested.

Min Farfader var bondefødt i Landsbyen Daugaard, 
hvorfra Daugaard Strand sænker sine skovklædte Skrænter 
ned mod den dejlige Vejle Fjord og har Tirsbæks Bakker 
og Skove mod øst. Han er født 1761 og blev i Daaben 
kaldet Hans. Navnet Daugaard tog han efter Byen. Hans 
Forfædre paa Faderens Side have uden Tvivl skiftevis 
heddet Hans Rasmussen og Rasmus Hansen. Min Far
fader lærte Snedkerhaandværket, men blev senere ansat 
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ved Toldvæsenet i Vejle. Hos Toldinspektor Brøgger tjente 
Ane Cathrine Johnsen, født i Kjerteminde 1775. Derfra 
var hun fulgt med Inspektørens til Vejle, hvor min Far
fader blev kjendt med hende. Da den nævnte Embeds
mand blev forflyttet til Randers i samme Egenskab af 
Toldinspektør, fulgte de begge med ham til denne By, 
hvor min Farfader i flere Aar var Toldbetjent og Havne
foged. De havde Bryllup den 3die Juni 1795. Deres 
ældste Barn, en Søn, blev opkaldt efter Inspektøren, hvis 
Fornavn var Jacob.

«Jeg blev født,»» fortæller min Fader i en Meddelelse 
om sin Barndoms- og Ungdomstid, «samme Aar som den 
store, i vor Tid saa mægtige og vældige Kejser Nicolaus 
den Første, hvem jeg nu har overlevet næsten i ti Aar, 
og samme Aar, hvori den endnu større og mægtigere 
Kejser Napoleon den Første som General vandt sine første 
Heltelaurbær i Italien, altsaa i Aaret 1796 *) paa den 
17de September, hvilken Dag dog ingen af Buonapartes 
Sejre har knyttet sit Navn til. Det lille Hus i Randers, 
hvor mine Forældre boede til Leje, laa ved Skibsbroen, 
men er i de senere Aar forsvundet og har givet Plads for 
et større.»)

Om sin Fader skriver han: «Fra min Barndom af 
har jeg det Indtryk af min Faders Ytringer, vel mest i 
Samtale med andre, at han var bleven stærkt berørt af den 
franske Frihedssvimmel, som den Gang bredte sig ud over 
Europa, og intet Under, da han var født under Stavns- 
baandet og saaledes havde seet i Nærheden og tildels selv 
erfaret det Tryk, som Herremanden øvede over den stavns
bundne Bonde. Om dette Tyranni har jeg oftere hørt 
ham tale med Harme og Varme, og Sange om denne og 
andre Magtens Misbrug havde han lært udenad og sang 
dem gjærne. Heiberg og Malte Bruun omtaltes med Aner- 
kjendelse og deres Forvisning med Bitterhed. Jeg er-

x) Ogsaa samme Aar, da Set. Mortens Kirke fik Taarn 
og Spir.
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indrer og at have hørt ham omtale, hvorledes han med 
flere af hans Alder og Tænkemaade i hans Ungkarledage 
havde spadseret flokkevis og sunget med Begejstring Mar- 
seillaisen og andre Frihedssange. Han var ogsaa en af 
dem, der først gjorde sig fri fra Frisur, Pudder og Haar- 
pisk, hvilket skete omtrent ved den Tid, da jeg blev født, 
altsaa en Del Aar før Murat lod sit Kavalleri gjøre Holdt 
paa Marchen i Hannover, afskjære og kortkaste alle deres 
Haarpiske, den Prydelse, som fra Frederik den Andens 
Dage havde været anseet for aldeles nødvendig for en vel 
udrustet Krigsmand.»»

Min Farfader havde en god Sangstemme, øre og 
Sans for Musik. At han elskede denne Kunst viste sig 
ogsaa deri, at han forfærdigede én Violin med Bue til sin 
yngste Søn.

Min Farmoder var en sjælden smuk, ældre Kone og 
maa sikkert i sin Ungdom have besiddet ualmindelig 
Skjønhed: Holdningen rank, Trækkene ædle, faste, maaske 
lidt strænge, øjnene smukt formede og af den ubestem
melige graa Farve, der, spillende i et skiftende Skjær, tit 
gjør Blikket saa udtryksfuldt. Hun var i .høj Grad ar
bejdsom, et Mønster paa Orden, saare hjælpsom, med
følende og varmhjærtet. Hun besad stor Aandslivlighed 
og bevarede den usvækket, til hun døde i en Alder af 
ottifem Aar, efter i flere Aar at have været fuldstændig 
blind. Hun havde en skarp Iagttagelsesevne og en be
stemt Udtryksmaade, præget af hendes medfødte Livlighed. 
Mod fornemmere Folk iagttog hun stor Tilbageholdenhed, 
en Beskedenhed, parret med Selvfølelse. For sine Børn 
var hun ængstelig og meget øm over dem. Men hun 
ejede baade Mod og Bestemthed. Med en Pottemand, 
som havde været med sine sorte Potter i Randers og 
vendte tilbage til Vestkysten ved Varde, tog hun, for at 
besøge mine Forældre, alene og i en temmelig høj Alder, 
i den sildige Aarstid denne Tur gjennem Landet, en Rejse, 
om hvis Besværligheder og Savn den yngre Slægt vanske
lig kan have nogen Forestilling. Som Pige i Inspektør
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Brøggers Hus var hun særdeles afholdt og var, som hun 
al Tid siden vedblev at være, en Veninde af hans Døtre.

«Den Lejebolig,») meddeler min Fader videre i sine 
Optegnelser, «som var mine Forældres første Hjem, laa, 
som allerede sagt, ved Skibsbroen, og det saaledes, at den 
i Gudenaaens store Oversvømmelser var udsat for at sættes 
under Vand. Dette havde været Tilfældet nogen Tid før 
min Fødsel og mentes at have været Aarsagen til, at jeg 
fødtes med sammenklæbede øjne, saa at jeg maa i de 
første Dage haft Lighed deri med Kattekillinger og Hunde
hvalpe. Mine øjne have og i al min Tid været noget 
svage og mit Syn kort; men derhos har det al Tid været 
brugeligt ved nære Gjenstande, saa at jeg endnu i mit 
69de Aar læser den fineste Stil uden Briller1)- Hvad der 
iøvrigt er mig fortalt om mine tidligste Aar, gaaer ud 
paa, at jeg var et svagt Barn, hvis Liv der ikke syntes 
at være synderligt Hold i.»

«Fra hvilken Periode i et Menneskes Liv begynde de 
første Erindringer? naar vaagner Bevidstheden? naar be
gynder Erindringen?») Saaledes spørger min Fader sig 
selv, idet han mod sit Livs Aften nedskriver Minderne fra 
sin Barndom; men han er ikke i Stand til besvare Spørgs- 
maalet med nogen Sikkerhed. Han er tilbøjelig til at troe, 
at man ofte forvexler Begrebet af egen bevidst Erindring 
med Billederne af visse Optrin og Tildragelser, som af de 
ældre saa ofte ere gjentagne for os, at man synes at have 
dem umiddelbart fra noget, man selv har oplevet, seet og 
hørt. «Man sættes ved de ældres Fortællinger om slige 
Tildragelser, især om dem, vi selv have taget Del i, saa 
levende ind i dem, at vi fristes til at troe, vi have Bil
lederne af dem i vor Sjæl paa umiddelbar Maade. Naar 
det,» vedbliver min Fader i Manuskriptet om hans Barn
dom, hvilket jeg fra nu af følger uafbrudt med hans egne

0 Min Fader har altsaa Aaret før sin Død, han blev 70 
Aar, renskrevet denne Del af sine Optegnelser; den har 
været forfattet nogle Aar tidligere.
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Ord, «saaledes er forekommet mig, at jeg kan erindre, 
hvorledes jeg, da min halvtredie Aar yngre Broder var i 
Kirke (som det hedder) havde faaet nye, lyse Klæder paa 
og tilsolede dem ved at falde i en Pol, idet jeg lob ud 
mod den fra Kirken tilbagevendende Karet, saa har jeg 
dog en stærk Mistro til denne Erindrings Umiddelbarhed. 
Da jeg var 3l/s Aar gammel, blev jeg allerede, fordi man 
sporede en stærk Lyst hos mig til at læse, sat i en Puge- 
skole, der holdtes af en gammel Kone; men selv den 
første Indtræden hos hende, som dog maatte regnes for 
en Begivenhed i et Barns Liv, har intet Indtryk efter
ladt. Jeg har vel en dunkel Erindring om, at jeg sad der 
mellem Drenge og Piger med min ABC og stavede og 
læste, og at den gamle Kone holdt meget af mig. Et 
Vers, hun lærte mig, læste jeg mange Aar derefter som 
Aftenbøn, og det har jeg aldrig glemt1). Jeg erindrer og, 
at en Gang, som jeg skulde gaae af Skole, et Par løbske

’) Verset har min Fader ikke optegnet, men jeg formoder, 
det er følgende:

Store Gud, min Fader kjær, 
Tænk paa mig, som liden er! 
Hvor jeg mig i Verden vender, 
Staaer jeg dog i dine Hænder.

Min Moder lærte mine Sødskende og mig dette Vers 
til vor Aftenbøn, og jeg troer at mindes, at jeg har 
hørt hende og min Fader omtale det for hinanden som 
det første Vers, de kunde huske at have lært, ligesom 
de begge havde læst det til Aftenbøn. Lidt anderledes, 
men som jeg formoder i den mere oprindelige Form, 
har jeg gjenfundet det i Pastor Feilbergs «Dansk 
Bondeliv,»» hvor det omtales som meget udbredt blandt 
Almuen. Min Moder sagde, at hun som Barn plejede 
ved Ordene «Hvor jeg mig i Verden vender« at tænke 
sig staaende paa Toppen af en Høj, seende sig omkring 
til alle Sider.
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Heste fore igjennem Gaderne, indjagende mig megen Skræk; 
men det er alt kun blege og og utydelige Billeder. Hvor 
længe jeg besøgte hendes Skole, har jeg ingen Fore
stilling om.

I mine allertidligste Aar legede jeg gjærne med 
Dukker, og min Moder og Pigen vare meget sysselsatte 
med at sye Klæder til dem, som jeg da i og afførte dem. 
En Aftenscene, da jeg fik en ny Dukke og glædede mig 
over dens store Sæt, Fruentimmernes Hovedprydelse i den 
Tid, staaer tydeligt for min Sjæl; og den er maaskee den 
allerførste Erindring. Kan være, at Erindringen om et 
Par Duer, som jeg havde gaaende en Tid inde i Stuen, 
hører til samme allertidligste Tid; de fik imidlertid snart 
Afsked, da min Moder ikke kunde have dem ifølge Ord
sproget: Studenter og Duer gjøre urene Stuer1).

En Skrædder Kjærgaards Søn af vort Nabolag, et Par 
Aar ældre end jeg, var i denne Periode af mit Liv min 
stadige Legekammerat. Han var meget overtroisk, og min 
Fader, som slet ikke var det, havde Møje med at bevare 
mig og min yngre Broder fra Indtrykket af de Spøgelse
historier, som han fortalte os. De havde dog al Tid den 
Virkning paa os, at vi ej skjøttede meget om at gaae 
alene i Mørke eller overhoved ved Aftenstid.

En Gang havde jeg faaet et længe næret ønske op
fyldt ved at faae en Mandsdukke foræret. Men det varede 
ikke længe, før vi bleve enige om, at det var herligt at 
faae den begravet. Vi fik og virkelig en Ligkiste gjort 
til den, grove den en Grav og satte den deri med Sang 
og flere Ceremonier.

Dukkelegen afløstes efterhaanden og tilsidst ganske 
af Legen med Skibe. De dannedes af et Stykke Fyrre
bræt eller en Træsko, og Traad, Naale og Lærredsstykker 
anvendtes i Mængde til deres Udtakling. Da jeg idelig 
havde indkommende og ndgaaende Skibe for Øje, blev jeg

T) Det maa være hørt i den Tidsalder; nu kjendes det 
næppe mere.
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let fortrolig med deres forskjellige Bygning. Med Skip
pere og andre Søfolk omgikkes jeg meget, og hvor pige
agtig jeg end var, saa havde jeg dog tidlig en Forestil
ling om, at det var herligt at være Sømand1). Men ved 
Siden af en Lyst til Søen var der og en Tilbøjelighed til 
gejstlig Syssel; at prædike, staaende paa en Stol, med et 
Forklæde hængt om Skuldrene, at døbe Børn, holde Jorde
færd, o. desl. hørte ogsaa af og til med ind i vore Lege. 
Vor Tumleplads udenfor Huset, til hvilket der hverken 
hørte Have eller Gaardsrum, var ved det saakaldte Slæbe
sted, eh Indskjæring fra Aaen, hvor Skibe og Pramme 
slæbtes i Land for at udbedres; det er nu opfyldt, og 
Toldboden staaer paa dets Plads2). Der havde vi Havn 
for vore Træskoskibe, og der havde vi mange Ting for. 
Der sadde vi en Søndag Formiddag med en død Stær, 
som vi havde faaet Dagen forud, og om hvilken Peder 
Kjærgaard mente, at da den var hel og holden, kunde vi 
nok faae den til Live ved at fylde Vand og blæse Luft i 
den. Vi arbejdede længe og ufortrødent; men vor Flid 
lønnedes ikke med det forhaabede Udfald8). Der var det

x) Da min Fader en Gang som Dreng, jeg troer ved 
elleve Aar, gik ved Havnen, kom en gammel norsk 
Sømand hen til ham og spurgte ham, hvad han hed. 
Han nævnede sit Navn, Jacob, og den Gamle sagde paa 
sit norske Maal, idet han krystede ham med Armen: 
«Du skal ikke hedde Jacob du, men Israel, og du skal 
være den første af din Slægt.» Min Fader blev ogsaa 
den i Slægten, til hvem de alle saae hen, hvis Mening 
adspurgtes, hvis Raad fulgtes, hvis virksomme Delta
gelse ved alle Lejligheder paakaldtes.

2) Senere er der bygget en ny Toldbod. Den Bygning, 
min Fader omtaler, benyttes til Dampskibskontor, Pak
hus, m. m.

3) I et lidet Ungdomsarbejde, «Hr. Holgers Juletræ», har 
jeg benyttet dette lille Træk. Men desværre tog min 
Hukommelse fejl af Scenen, som jeg henlagde til Stuen
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og, at min Broder en Dag, da vi vare sysselsatte med at 
sætte Skibe tilses, faldt ud i det dybe af Vandet, og min 
Moder, som fra Husets Der blev det vaer, ilede ud i 
Vandet og tog ham op.

Jeg vil ikke omstændelig skildre alle vore Barndoms
lege og Forlystelser; jeg vil kun nævne nogle af dem 
foruden de allerede omtalte. Vi saaede Ærter udenfor 
Døren. Vi kunde ikke godt bie, indtil de spirede frem, 
men kort efter, at de vare lagte, pirrede vi Jorden tilside 
for at se, hvor vidt de vare komne. En Gang vare de 
lykkedes godt og stode i herlig Væxt og Flor, da en 
Kusk ved en uheldig Vending med sin Vogn kjørte dem 
sønder og sammen. Vi havde Kort, ikke til at spille 
med, men til at bygge Huse og til at klippe Menneske
figurer af, til hvilket sidste Brug den Tids stemplede Kort 
fremfor andre vare meget skikkede, da del) havde kun eet 
Hoved og dertil Ben og Fødder. En Hest, som hørte til 
et Mangletræ, spændtes for en omvendt Fodskammel og 
dannede saaledes et Kanetøj; af Kalrnusrod udskares Dyr, 
som forsynedes med Ben af Fyrrepinde, Papirs- og Kort
dukker anbragtes i Sprækkerne paa Vinduesrudernes Bly
indfatning o. desl.

Fra denne første 8 eller nøjagtigere 71/« Aars Periode2)

i Stedet for til de rette og i sig selv heldigere Frilufts- 
omgivelser. Da Versene en Gang vare skrevne, har jeg 
syntes, at det ikke kunde blive anderledes.

x) Billedkortene.
2) Min Fader skriver disse Meddelelser i Form af Epistler 

til en Ven. I Indledningen siger han: «Det bliver jo 
vel om min egen Person, jeg skriver; men jeg vil dog 
kun bruge den som et Tilknytningspunkt, for gjennem 
den at bidrage noget til at skildre Tiden, hvori min 
Barndom og Ungdom falder. Kun vil jeg forudskikke 
den Bemærkning, at den nærværende Epistel skal om
fatte det første Hovedafsnit af mit Liv, som gaaer ind
til det ottende Aldersaar.
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har jeg fremdeles følgende bestemte Erindringer. Ved en 
Skippers Bryllup, blandt hvis Gjæster mine Forældre vare, 
d. 3die Juni 1801 bleve Kanoner affyrede. En Skibs
tømmermester, som stod for dette Arbejde, blev ved Ufor
sigtighed saa mishandlet, da Kanonen uventet gik af, at 
begge hans Arme maatte afsættes, at det ene øje udsluk- 
tes; jeg saaft fra Vinduerne med Rædsel, hvorledes han 
bares hjem. Denne Tildragelse efterlod et dybt Indtryk 
paa mig, og da den Hat og Kjole, som han ved den 
Lejlighed havde baaret, siden hængte i et Fjellehus nær 
ved vore Enemærker, hvor han havde sit Værktøj, blev 
dette Hus en saadan Rædsel for os Børn, at vi holdt os 
i behørig Afstand fra det og kun sjælden dristede os til 
at træde hen imod Døren for at kaste et flygtigt Blik til 
de ilde tilredte for os saa frygtelige Klædningsstykker. 
Manden selv, som overlevede denne Ulykke, blev os ogsaa 
siden længe med sit udslukte øje og sine til Kroppen 
fæstede tomme Ærmer et frygteligt Syn, og vi vovede 
ikke at komme ham altfor nær. Ligesaa var en Gartner 
med en stor Gevæxt paa Enden af Næsen og derfor kaldet 
Podemesteren med den lange Næse, en Natmand, hvis 
Næse var indfalden, en Rædsel for os. Det er forunder
ligt, at Børn have, i Stedet for Medlidenhed, Skræk og 
Rædsel for Mennesker med Legemsfejl1). Jeg erindrer 
saaledes foruden de anførte Exempler, at jeg en Gang ved 
at gaae fra Skole saae en Sømand med et Træben og gik 
med flere af Skolebørnene bag efter ham, undrende os 
over hans besynderlige Gang, men naar han pludselig 
vendte sig om imod os, fore vi af Skræk langt tilbage. 
Ligeledes vare vi Børn ikke hyggelig tilmode, naar vi 
mødte en blind Mand, der ved Hjælp af en Stok kunde 
lede sig selv igjennem bekjendte Gader. Hans usikre eller 
dog fra andres forskjellige Gang, hans mod Himlen op-

J) Her er jo kun Tale om et meget tidligt Trin af den 
barnlige Alder.
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vendte Aasyn og de stirrende, udslukte øjne havde noget 
forfærdeligt for os.

I mit femte Aar stod Slaget paa Kjøbenhavns Rhed. 
Jeg kunde læse de Sange, som i den Anledning bleve 
digtede, hvilke vi fik som Viser «trykte i dette Aar.» 
Derved fik jeg saadan Smag paa Viser, at jeg idelig 
ønskede nye, naar jeg kunde de gamle saa godt som 
udenad. Meget grant erindrer jeg, at jeg en Løverdag 
(Randers Torvedag) havde plaget min Moder for at faae 
en ny Vise, og at hun da gav den gamle Marthe, en tro 
og oprigtig Kvinde, som hjalp til i Huset ved alle Lej
ligheder og røgtede Ærinder, en Kvinde, der elskede mig 
som sin egen Sjæl, og hvem jeg igjennem min hele Barn
domstid havde den største Kjærlighed og uindskrænket 
Tillid til, i Ærinde at kjøbe, blandt andre Sager, en Vise 
til mig. Jeg brændte af Utaalmodighed, indtil hun kom 
tilbage og bragte «Enhver som vil vide, hvad Kjærlighed 
er, o. s. v.» Min Moder ytrede Misfornøjelse over, at hun 
bragte en saadan Vise til «Drengen»; men hun forsvarede 
sig med, at Sælgeren havde forsikret hende, det var en af 
de allerbedste. Mig behagede den i høj Grad. Den blev 
læst og atter læst, ja ikke blot læst men følt og nydt, 
og vistnok er der fældet Taarer over dens Indhold, som 
var, at en rig Kjøbmandsdatter i Bristol forelskede sig i 
en Matros paa et af Faderens Skibe og blev ham tro 
uagtet al den Vrede, Faderen ytrede derover, og alle de 
Planer, han lagde for at skille dem ad. Til min Læsning 
i disse Aar hørte ellers ABC med Dyrene og de vel- 
bekjendte Vers, Luthers Katekismus, som jeg lærte udenad 
i Skolen, Evangeliebogen med de smaa Træsnitsbilleder, 
Justs Læsebog, hans Tabeller med Træsnit af forskjellige 
Dyr. Raffs Naturhistorie laantes os en Gang imellem, 
især for at se Pladerne og for at læse om de Dyr, der 
fortælle deres egen Historie. Pontoppidans «Originis Haf- 
niensis», Staffelds Beskrivelse over Randers og flere Billed
bøger laantes os enkelte Gange, naar vi meget bade derom 
og lovede at handle godt med dem.
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Jeg har en dunkel Erindring om, at jeg og min 
Broder bleve inoculerede, og at vi begge vare meget syge 
af Kopperne efter denne Operation. Han var dødssyg, 
men overstod Faren. I mit femte Aar havde jeg Skar
lagensfeber og kom for tidlig ud efter den, saa at jeg fik 
Vatersot; men nogen klar Forestilling har jeg ikke om 
den Tid. Ligesaa lidet staaer den Forandring klar for mig, 
da jeg ombyttede Pugeskolen med Borgerskolen, hvor først 
en Mand ved Navn Hem, der havde Ord for at være 
meget stræng, og der staar for mig i en staalgraa Frakke 
med store Sidelommer og en blaa og hvid Nathue (denne 
sidste tilhørte vel egenlig kun hans Aftenskole), siden 
Søren Hald var Lærer. De vare uoplærte Mænd og egen
lig mere Hørere end Lærere. Den sidstnævnte havde jeg 
megen Hengivenhed for. Jeg vil her bemærke, at skjønt 
Hug og Slag med Ris eller Spanskrør ikke hørte til 
Sjældenhederne, gik jeg dog aldeles fri. Dels gav jeg vel 
ikke ved Dovenskab eller slet Opførsel Anledning dertil, 
dels havde vel min Fader anmodet Skolelærerne om ikke 
at straffe hans Børn korporlig, men melde til ham, om 
nogen Tugtelse behøvedes; men jeg mindes ligesaa lidt 
at have faaet noget Slag af min Fader selv eller af min 
Moder, da Lydighed var os saaledes indpræntet fra tid
ligst Alder, at et Ord og en Mine var nok til at be
virke den.

Til vor Opdragelse hørte, at vi hver Aften, naar vi 
lagde os tilsengs, skulde lægge Hænderne sammen og læse 
vort Fadervor med vor Moderl), som da gjærne sad paa

x) Min Fader har fortalt, at en af hans Forældre ogsaa i 
Forbindelse hermed spurgte ham: «Hvem har skabt 
Dig?» hvortil han svarede «Gud Fader,» og fremdeles, 
«Hvem har gjenløst Dig?» Svar: «Gud Søn,» og: «Hvem 
har helliggjort Dig?» Svar: «Gud den Helligaand.» «Og 
vi formanedes til og lovede at ville sove i Jesu Navn.» 
Demie Barndomserindring meddeles ogsaa i en Afhand
ling: «Ogsaa et Par Ord om Lærebog og Katekismus.»
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Kanten af Sengen og derefter eller vel stundom først for
talte os Eventyr eller sang for os, at vi snart kunde falde 
i Søvn. En af min Broders Barnepiger sang ogsaa ofte 
Visen om Maalbrok (Marlborough) og om Agnete fra 
Holmegaard og Havmanden, hvilken al Tid gjorde dybt 
Indtryk, især naar det hedte, at Agnete hverken brød sig 
om de store eller de smaa Børn og langt mindre om den 
«Bitte»», som i Vuggen laa. Stundom tog ogsaa vor Fader 
en af os eller os begge paa Knæ og sang for os i Mørk
ningstimen ; men der var visse Fortællinger og Sange, 
som vi aldrig bleve trætte af at høre, og som vor Moder 
idelig og idelig blev bedet om at fortælle eller synge 
for os.

I den sidste Del af denne Periode, da Bevidstheden 
mere og mere vaagnede, var jeg enkelte Gange med min 
Fader i Kirke og hørte Hornsyld; især erindrer jeg, at 
dette var Tilfældet Julemorgen, da Kirken var oplyst. 
Det hørte til Søndagens Orden, at mine Forældre gik i 
Kirke. Dog gik min Moder ikke i Aftensang (Højmesse 
var det Faders Tur), uden naar hun var vis paa, at Horn
syld prædikede, hvorom man kunde skaffe sig Kundskab 
ved at sende Bud til Underdegnen; thi Byen havde endnu 
ingen Avis. I disse Aar spiste hver Søndag en Skole
discipel ved vort Bord, den Brix nemlig, der senere var 
Manuduktør og derefter Præst, og der døde som Sogne
præst til Frue Kirke i Aarhuus. Jeg har kun en dunkel 
Erindring om ham fra den Tid; thi min store Undseelig
hed bød mig at holde mig, saa vidt muligt, borte fra ham.

Jeg havde, som alt bemærket, stor Interesse for de 
Skibe, der gik ud og ind i Randers Fjord i den Tid, da 
Handelen blomstrede ved ganske anseelige Handelshuse, 
og jeg tog Mærke af dem alle, saa at jeg kjendte dem 
paa Master, Fløj o. desl. i temmelig Afstand. En Dag, 
da en Jagt var i Opsejling, og vor Pige, som havde en 
Kjæreste tilsøs, paastod, at det var den, som han farede 
med, modsagde jeg hende, da den førte et andet Fløj end 
det sædvanlige; jeg væddede endog med hende om fire
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Skilling, hvilke jeg tabte. Ved denne Lejlighed fik jeg 
den Formaning af min Fader ikke at være for rask til at 
slaae Væddemaal, især naar jeg, som i Tilfældet, intet 
havde at betale med, men maatte anmode ham om at 
klare for mig. Dette har og gjort mig forsigtig i denne 
Retning.

Vi Born forte iovrigt et meget stille Liv i de smaa 
Værelser, som vare vore Forældres forste Hjem. Vi kom 
kun lidet ud blandt andre Born, og især tilbragtes Vin
teren, naar undtages den daglige Gang til og fra Skole, 
indenfor de fire Vægge. Det var en stor Herlighed for 
os fra vore Vinduer at see Kanefarter i det store, som 
foretoges med de fleste Byens Kaner ned ad den tillagte 
Aa til Landsbyen Tjæreby eller vel endog til Mellerup. 
Der var i den Tid en god og almindelig Velstand i min 
Fodeby i Modsætning til, hvad der fandt Sted nogle Aar 
senere under og efter den engelske Syvaarskrig. Til Vinter
forlystelser hørte og Selskaber og Baller paa Kronprinsens 
og Kongens Fødselsdage den 28de og 29de Januar. At 
min Moder var med ved saadan Lejlighed var os til For
undring, da hun ellers næsten aldrig kom ud. Især staaer 
hun tydelig for mig, som hun en Gang var pyntet i sin 
fulde Stads med Sæt og med højhælede, gule Sko, besatte 
med Pailletforsiringer. De høje Hæle, hvormed Damerne 
i hin Tid gik til Bal (den langsomme, adstadige Menuet 
var Hoveddansen), kom sjælden begge to hele tilbage; 
enten en eller begge knækkedes under Bevægelsen, om 
denne end var nok saa sindig og afmaalt.

Der var ingen Spadseregange ved Randers i min 
Barndom, og der blev ej heller, saavidt jeg mærkede, 
spadseret synderligt. De fleste Kjøbmands- og andre 
Borgerkoner kom aldrig udenfor Byens Porte. Mænd, 
som havde Lejlighed dertil, gik ned paa Skibsbroen, saae 
lidt paa det travle Liv, stillede sig op ved Rækværket 
paa den store Bro og spyttede i Vandet, som man plejede 
at sige om det Slags Forlystelse, og samtalede lidt med 
hverandré^olir Dagens Anliggender. Af en Kone, hvis
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Ungdomstid faldt i mine tidligste Barndomsaar, og som 
var Datter af en af Byens Sognepræster, har jeg siden 
hørt denne Ytring: Vi unge Piger havde den Gang ingen 
anden Fornøjelse end at gaae ned paa Vaskeladet og sætte 
os der og sladre med hverandre.

En Mand, som i Almindelighed kaldtes Grønlænderen, 
fordi han havde været i Grønland, ejede en Kajak med 
tilhørende Dobbeltaare; naar han en Gang hver Sommer 
foretog sig en Sejlads med dette os saa fremmede Fartøj, 
var det en stor Forlystelse for os og for et talrigt Publikum, 
som ved saadan Lejlighed forsamlede sig paa Skibsbroen.

Af de Personligheder, som mest tildrog sig min Op
mærksomhed, maa jeg nævne Inspektøren, hvis Besøg i 
mine Forældres Hus var sjældent men meget hædrende; 
han var jo min Faders Foresatte, og min Moder havde 
tjent ham. Han var en Mand af et anseeligt Ydre, med 
pudret og buklet Piskeparyk, Uhr med nedhængende Uhr- 
kjæde i hver Side af Benklæderne, Knæbuxer, hvide 
Strømper, blanke, lang- og spidsnæsede Støvler og en høj 
Stok i Haanden; dette var, i Forbigaaende sagt, Custumet 
for enhver Mand af Stand og Anseelse f. Ex. de rige 
Kjøbmænd. Der præsenteredes strax en lang Kridtpibe, 
lakket paa Spidsen, stoppet med god Tobak, som min 
Fader al Tid lagde Vind paa; et blankt Kobberfyrfad med 
Gløder fulgte tilligemed en kunstig Tang, sammensat af 
mange Led, saa at den kunde trækkes ud og saaledes egne 
sig til at tænde den lange Pibe. Disse Piber stode al 
Tid færdige, til hver indtrædende Gjæst. I vort Hus kom 
ogsaa af og til en fransk Emigrant, Louis, en høj, svær 
Mand med stort bredt Halstørklæde, som stod frem over 
Hagen efter den Tids franske Mode. Han ernærede sig 
ved at give nogle af Byens unge Damer Undervisning i 
Musik, Tegning og Fransk. Hans forunderlige Sprog, 
blandet af Dansk og Fransk, morede det os at høre paa, 
helst naar han brummede over sin Opvarterske, en gammel
agtig Pige, der efter ham fik Navn af Franske-Maren, fordi 
hun ikke vilde eller ikke kunde tillave ham Maden efter

Daugaards Levned. I. 2
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hans Ønske. St. St. Blicher har begyndt en Novelle om 
ham men gjorde den ikke færdig1).

Ved mit Bekjendtskab med flere Sefolk kom jeg’ 
imellemstunder ud at sejle d. e. et Par Sømænd toge os med 
sig i en Baad og roede med os ud til Sivene, hvoraf vi 
da samlede en Del hjem til deraf at forfærdige Skibe, 
Hatte, Stiger o. desl. En Sejlads i mere stor Art foretoges 
en Søndag Formiddag af hele Familien med en Skipper, 
som var en Ven af min Fader, og som skulde med sin 
temmelig store Slup sejle ud af Fjorden. Vejret var smukt, 
og det var skjønt at see, idet man gled ned ad Aaen, 
hvorledes Aabredderne med deres Huse, Træer, Enge, Bakker 
spadserede os forbi, som det jo i Almindelighed synes for 
den Sejlende, og da vel mest for Barnet med den levende 
Indbildningskraft.

Alt dette, som jeg her har meddelt, hører, som sagt, 
til mine første 7 Vs Aar, men hvad der er først, og hvad 
der er sidst, kan jeg ikke afgjøre. Den Tids Historie er 
uden Kronologi. Jeg vil kun endnu sige, at jeg grant 
erindrer min ældste Søsters Fødsel d. 5te November 1802; 
men da var jeg ogsaa 6 Aar. I Foraaret 1804 flyttede 
mine Forældre fra deres første Bolig.

Hermed slutter min Fader den første Epistel om sin 
Barndomstid. Den næste meddeles hel:

Epistel til en Ven.

Saa Du har ikke faaet nok endnu af disse Fortællinger 
om min Barndomstid! Jeg maa altsaa igjen tage fat, 
hvor jeg slap, og skride til den anden Periode, som gaaer 
fra mit ottende til det fjortende Aar, og som formentlig 
ril nok saa meget interessere mig at skrive og Dig at

*) Begyndelsen til «Pauvre Louis» stod i Maanedsskriftet 
«Nordlyset», og medens dette udkom, fulgte ikke Fort
sættelse og Afslutning. Senere har St. Blicher fuldfort 
den. Min Fader har kjendt den fra «Nordlyset.»
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læse om, eftersom den omfatter en Tid, som jeg har gjen- 
nemlevet med en klarere Bevidsthed, og som ved Begiven
heder i det store er mere mærkværdig.

Vi flyttede altsaa i Foraaret 1804 fra Slæbestedet ved 
Skibsbroen op i Byen i en Gade, som hedder Dytmærsken 
og skal have Navn af, at Ditmarschere der skulle have 
ligget i Kvarter, som man mener, endog i Grev Gerts 
Dage. Huset, som vi flyttede ind i, og til Forbindelse 
med hvilket et Nabohus var kjøbt, havde Have, der var 
bestemt til Gaards- og Byggeplads, da min Fader nu tog 
Borgerskab som Kjøbmand, og det var saaledes en udvidet 
Tumleplads for os Børn, der hidtil kun havde kjendt en 
meget indskrænket Bolig. Vel smertede det noget at see 
Havepladsene ryddede og brolagte; kun et meget stort 
Pæretræ blev endnu nogle Aar staaende, indtil ogsaa det 
maatte vige for et Udhus: men det Liv, som de nye.Ind
retninger af Huset, Bygningen af et Par store Halvtage i 
Gaarden m. v. medførte, optog ganske de barnlige Sjæle 
og var os fuld Erstatning for Havens Tab. Hertil kom, 
at vi nu fik Køer, Høns og Ænder, hvilke især de sidste, 
Fjerkræet, jeg al Tid havde haft Kjærlighed til, hvilken 
snart blev lidenskabelig. At faae Tilladelse til at hente 
Koerne hjem fra Byens Port, hvorigjennem de dreves med 
hele Byens store Hjord, var noget herligt. At faae smukke 
Høns især Haner var min Sorg, og i det hele var Om
sorgen for Fjerkræet med deres Yngel mig overladt. Da 
en Gang en af vore Piger havde bragt mig paa den Tanke, 
at man kunde fremhjælpe Kyllingers og Ællingers Fri- 
gjørelse af Æggene ved at pikke og pille for dem, drev 
jeg, rigtignok mod min gamle, kjære Marthes Raad, denne 
Praxis til ston Skade for Tillægget; men skjønt jeg snart 
indsaae dette, kunde jeg dog ikke styre min Lyst til 
denne majeutiske Forretning. Saa meget nyttede det mig 
dog, at jeg fik en ret Indsigt i den Del af Naturhistorien 
og lærte tilgavns, hvorledes det er muligt, at en Kylling 
kan ligge indeni et Æg. Senere fik jeg Duer, og havde 
Interessen for Høns og Ænder grænset til Lidenskab, saa 

2*
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blev denne nu fuldkommen naaet. Hele Timer kunde jeg 
tilbringe med at sidde og see paa mine Duer, hvorledes 
de tumlede sig om med hverandre, hvorledes de sørgede fol
deres Unger o. s. v.; men Frygt for at miste dem, naar 
de kom ud, var ogsaa ofte en saare pinlig Følelse, og 
Sorgen over nu og da at have mistet en af de kjæreste, 
var meget stor. Som oftest havde jeg og Kanari- og 
andre Fugle i Bur. Og denne Fuglesorg sysselsatte mig 
daglig og idelig i disse Barndomsaar, ligesaa meget og 
vel mere end Skibsbygningen og Dukkepyntningen, min 
tidligere Beskjæftigelse.

Da der nu var anlagt Brænderi og holdtes Køer, 
fandt min Fader det rigtigst at drive noget Landbrug. 
Vor — jeg mener min Broders og min, thi vi vare al 
Tid som Et og havde saa godt som alt tilfælles, skjønt 
hans Passion for Fjerkræet ikke naaede den Højde, som 
jeg havde opsvunget mig til, — vor Glæde over, at min 
Fader lejede en Ager paa Byens Mark, var ubeskrivelig, 
og han havde sin Møje med at besvare alle de Spørgsmaal, 
som gjordes ham om denne Agers Længde, Bredde og 
øvrige Beskaffenhed; vi forestillede os den omtrent af 
Størrelse som vor største Stue. Siden kjøbte han sig en 
Toft i Nærheden af den tæt ved Randers beliggende Landsby 
Kristrup. At følge med ham eller med Folkene især i 
Høstens Tid ud paa disse Jorder, og især at kjøre ud efter 
og hjem med Kornet, det var Glæder, som ikke let lade 
sig beskrive. Fornøjelse af lignende Art var det at besøge 
en Hestemølle i vort Nabolav og der at kjøre rundt med 
Kusken, som styrede Hestene dels med Pisken dels ved at 
nævne dem med Navn. Paa denne Mølle var og rigtig 
Duekommers, og Mølleren og hans Kone havde os meget 
kjær og gjorde os mange Glæder.

I et af de første Aar, vi tilbragte i det nye Hjem, 
gjorde vor Fader os den Glæde at tage os med paa en 
Rejse til Høegholm, hvor han i sin Egenskab af Havne
foged, som han endnu en kort Tid beholdt, skulde gjøre 
Indkjøb af Tømmer til Broen. Det var den første Udflugt
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fra vor Fødeby, og der var naturligvis en Glæde og en 
Spørgen over alt, hvad man saae, over Marker og Byer, 
over Heste og Kvæg og Kirker og Gaarde. Manden, med 
hvem der skulde handles, hedte Peder Bisp. Tilfældig 
faldt det en af os ind at spørge min Fader, om det var 
saadan en Bisp som den, der en Gang havde været i 
Skolen, og for hvem jeg med Skjælven havde læst det 
ottende Bud. Min Fader, som ellers ikke tillod sig nogen 
Usandhed i sin Tale med os, følte sig fristet til at ind
bilde os, at det var en ret Biskop, og at vi maatte belave 
os paa en Examen. Dette fyldte en kort Tid vor Ind
bildningskraft med de skrækkeligste Billeder af, hvad der 
stod os for, og det var vel ikke langt fra, at vi jo ønskede, 
vi vare bievne hjemme, indtil vor Fader, som mærkede 
dette Indtryk af hans Spøg, beroligede os med at tage 
det farlige Ord tilbage. Sildig om Aftenen naaede vi vort 
Bestemmelsessted og fandt da Husherren aldeles beskjænket 
og halv rasende, som han plejede at være, naar hans Svire- 
periode var indtraadt. Vi fik saaledes en anden Aarsag 
til at skjælve istedetfor Examensfeberen, og vi havde ondt 
ved at komme til Ro under vor Faders Forsikring, at vi 
vare uden al Fare.

Vor Skolegang hos S. Hald fortsattes imidlertid. Vi 
lærte at læse, som Skolemesteren udtrykte sig, «til Punkt 
og Prikke»; vi lærte vor Lærebog udenad, og fik den kun 
simpelt forklaret eller maaske slet ikke, da det var nok at 
blive hørt paa vor Lectie; at skrive, hvilket faldt mig 
meget tungt, og at regne godt de fire Species i ubenævnte 
og benævnte Tal. Jeg kom ogsaa Regula de Tri baade 
med og uden Brøk igjennem og Husholdnings- og Rentes
regning. Min Fader ønskede nu, at jeg ogsaa skulde lære 
Geometri, hvilket Skolemesteren mente sig i Stand til at 
lære mig. Lintrups Lærebog blev anskaffet, men Mesteren 
forstod omtrent lige saa meget deraf som Disciplen. I 
Skolen holdtes Morgen- og Aftenbøn, hvilken Skolemesteren 
læste af Psalmebogen, og Børnene læste efter. Desuden 
blev sunget en Psalme. Vi vare vel der en 30—40 Børn
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af begge Kjøn i en Stue, Pigerne i den ene Ende og 
Drengene i den anden, siddende tæt sluttede, under een 
Lærer. Til en Tid benyttedes og et lidet Sideværelse, 
medens Skolelæreren havde en Medhjælper, som kaldtes 
Peder Hører. Denne Skole var Byens bedste Borgerskole, 
næst efter den saakaldte tyske Skole, hvorom mere her
efter. Man vil deraf see, paa hvilken simpel Fod Skole
væsenet stod til den Tid, og at en Reform vel maatte 
ansees fornøden. Endnu maa jeg bemærke, at vi lærte 
Psalmer først efter Guldborgs Psalmebog f. Ex. «1 denne 
søde Juletid» og «Lov og Tak og evig Ære,» men senere 
efter den evangeliske, som paa den Tid blev indført. Fra 
denne min Skoletid har jeg desuden følgende Erindringer. 
En Gang om Aaret havde vi Examen, ved hvilken Byens 
Præster indfandt sig i Ornat. Skolestuen var da iført en 
festlig Dragt efter Lejlighed, der var sørget for Piber og 
Tobak til Censorerne, hvilke de ogsaa nøde, og det Hele 
var afgjort paa en 2—3 Timer, om jeg ikke husker fejl. 
Derefter forlystede vi Børn os med at spadsere om i vore 
Stadsklæder og at fortære lidt Sukkergodt, hvortil Lomme
penge gaves os i Anledning af Dagens Højtidelighed. 
En Gang om Aaret spadserede gjærne Skolemesteren* med 
hele Skolen, maaske med Undtagelse af de ældste Disciple, 
ud i det Grønne til de den Gang nøgne, nu skovklædte 
Bakker og Dale, som omgive Randers fra Nordsiden. En 
af disse Udflugter var til den Plads, hvor man var i Færd 
med at lægge Grunden til Nørre-Jyllands Tøjhus. Skole
lærer Hald havde mig kjær og jeg ham, og det var med 
et tungt Hjerte, jeg den sidste Aften i hans Skole samlede 
mine Sager sammen for at sige ham det sidste Farvel som 
hans Discipel.

Fra hans Skole blev jeg anbragt i den saakaldte tyske 
Skole, hvor en aldrende Student ved Navn Thygesen var 
Lærer, den meste Del af min Skoletid eneste Lærer lige
som i de andre Skoler. Skolen kaldtes den tyske, fordi 
man der lærte Tysk, hvormed det en Gang kom til den 
Yderlighed, at jeg med to andre Disciple som de øverste
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i Skolen maatte byde til Examen paa Tysk, det vil sige, 
vi maatte hos dem, der vare at indbyde, fremsige en tysk 
Remse, som Læreren havde skrevet op for os og ladet os 
lære udenad. For øvrigt lærte vi ret godt Tysk, Religion, 
Regning o. s. v., da Læreren var duelig og gjorde sig Flid. 
Vi fik ogsaa tyske Karakterer, og min var almindelig: 
ausserordentlich fleissig; fik jeg ikke den, var hverken min 
Fader eller jeg selv veltilfreds. En Time om Formiddagen 
gav Læreren Undervisning i Skrivning paa Latinskolen, og 
imidlertid førte hans Kone Tilsyn med Disciplene, Drenge 
og Piger i een Stue, og hun gav i at holde Justits sin 
Mand intet efter, hun kunde med stor Dygtighed svinge 
baade Tamp og Spanskrør endog paa store Drenges Ryg; 
thi den tyske Skole var voxet fra Riset,: som endnu var 
Scepteret i de af mig hidtil besøgte Skoler.

At der lagdes megen Vægt paa, at jeg skulde lære 
Tysk, havde sin Grund i, at jeg tidlig var bleven bestemt 
til Handelen saaledes, at jeg skulde anbringes hos et større 
Handelshus i Lybek. Dette bringer mig ind paa Kapitlet 
om Politiken og Krigen, for saa vidt vedkommer denne 
Periode af mit Barndomsliv. De store Verdensbegivenheder 
fra hin Tid gjorde endnu intet Indtryk paa mig, om de 
og kom til min bevidste Kundskab. Det første af det 
Slags, som jeg mindes, var Slaget ved Austerlitz, om 
hvilket en Skolekammerat fortalte mig, at Kejser Napoleon 
havde slaaet to andre Kejsere. Aaret efter forefaldt i den 
prøjsiske Krig den blodige Kamp mellem Franskmænd og 
Prøjsere paa Lybeks Gader, og Efterretningen derom gjorde 
den Tanke forfærdelig for min Moder, at jeg skulde til 
Lybek, og hendes Ængstelse har vel og meddelt sig til 
mig, skjønt noget klart Indtryk har jeg ikke deraf. Kun 
saa meget erindrer jeg, at Handel havde jeg hverken Lyst 
eller Anlæg til, og at det ikke var mig ukjært, at Tanken 
om Anbringelse i det lybske Handelshus blev skudt ud i 
det Fjærne. Ved den Tid, da Krigen nærmede sig til den 
danske Grænse, blev det i Randers garnisonerende Dragon
regiment udkommanderet til Holsten, og jeg 'erindrer nok
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den store Bevægelse i Byen ved dets Afmarsch og Stedet, 
hvorfra jeg med min Fader og Broder ansaae den. Glæden 
over Regimentets Skjønhed og Sorgen over dets Afmarch 
var almindelig; da det en 8 Aar senere vendte tilbage, 
var dets Skjønhed tabt, og dets Udseende og Mindet om 
de mange Brave, der vare faldne i Kampen, gjorde Mod
tagelsen sørgeligere, end Afskeden havde været.

1807 udbrød den engelske Krig. Der kom Befaling 
at oprette Bavner paa Bakkerne bag Byen, og Synet af 
de der oprejste Tjæretønder med Halmknipper var det 
første Tegn for os Børn, at Krigen var nær. Byen var i 
urolig Bevægelse, det mindes jeg vel; men hvad de Ældre 
talte om denne store Begivenhed, erindrer jeg intet af. 
I de Dage, da Kjøbenhavns Bombardement begyndte, kjørte 
jeg med min Fader paa Landet, og jeg mindes da, at 
Signalraketter imellem de engelske Skibe, som passerede 
V., N. og O. om Jylland, bleve sete paa flere Steder. Faa 
Dage efter kom Tidenden om Hovedstadens ødelæggelse 
og Flaadens Overgivelse. Stemningen var overalt dyb 
Sorg over Fædrenelandets store Ulykke og Forbitrelse mod 
Engelskmanden, som havde øvet denne Voldsdaad. At 
der skete Opfordring til frivillige Bidrag til Anskaffelse af 
en ny Flaade, mindes jeg godt, som og at de fleste unød
vendige Sølvstykker, som havdes i Huset, (bleve tagne hertil) 
indtil Sølvbeslagene paa Psalmebøgerneog nogle Smaa- 
ting, som vi Børn havde, hvilke vi gjærne ofrede for ogsaa 
at yde vor Skjærv. Senere erfarede man med Harme, at 
det indsamlede ikke anvendtes efter sin Bestemmelse, 
skjønt det vel dog blev brugt til Anskaffelsen af Kanon- 
baade; hvorvidt det var sandt, hvad almindelig antoges i 
Randers, at det af Amtmanden i dette øjemed indsamlede 
Sølvtøj blev i hans egen Lomme, tør jeg ikke have nogen 
Mening om.

Den Følge af Krigen, som vi nærmest mærkede, var

0 Jeg har min Farfaders Bibel, hvis Læderbind viser, 
hvor Stænderne mangle.
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Sammenstrømningen af Krigsfolk. Forstærkningen ind
kaldtes. Af Landeværnsfolk vrimlede det overalt, og de 
exerceredes og droge paa Vagt o. s. v., hvilket gav Børn 
nok at see efter. Tappenstreg om Aftenen ledsagedes 
gjærne af et talrigt Følge, til hvilket vi dog ikke fik Lov 
at slutte os. I det Hele interesserede Krigsvæsenet mig 
ikke. Jeg erindrer vel, at jeg har været med blandt Til
skuerne baade ved det egenlige Krigsfolks Mønstringer og 
ved det borgerlige Infanteris og Jægerkorpses Exercitier; 
men de sidste bivaanede vi især, fordi vor Fader stod ved 
Infanteriet, og jeg mindes nok, at det var en Herlighed 
især for min yngre Broder at faae Faders smukke Sabel 
at bære hjem fra Aftakningspladsen.

I det følgende Aar 1808 kom Spanierne til Randers. 
Tre Kavalleriregimenter kom dertil Byen, af hvilke de to 
droge Nord paa henimod Aalborg, det tredie, der, saavidt 
jeg mindes, kommanderedes af Oberst Kindelah, kanton
nerede den meste Tid af Sommeren i Byen. Da de 
ventedes, var der en stor Rædsel over Almuen og enkelte 
andre, der synes at have haft omtrent samme Forestillinger 
om Spanierne, som gamle Gunild om Tyrken, at de vilde 
æde os med Hud og Haar. Saavidt jeg mindes, flygtede 
endog nogle af Byens Damer bort med deres Børn. Det 
var en Søndag Eftermiddag, at det første Regiment holdt 
sit Indtog. Min Fader fulgte med os ud at see derpaa, 
og ganske uden Frygt for, hvad der kunde følge paa, vare 
vi vel ikke. Men Indmarchen skete med største Orden og 
Stilhed. Der var jo meget, som ved dette fremmede 
Krigsfolk var os paafaldende; men intet dog mere end 
Regiments-Paukeren. Han red paa en meget stor Hest 
med Paukerne paa hver Side, som han slog med Stokkene, 
et aldeles nyt Skuespil for os. Ogsaa var den offenlige 
Bøn, som Regimentet holdt om Aftenen, og hvorved hele 
Linien knælede, et Syn, der i den første Tid sammenkaldte 
mange Tilskuere.

I mine Forældres Hus havde vi til forskjellige Tider 
forskjellig Indkvartering, snart en Overkursmed (Maréchal
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mayor) med en Opvarter, snart fire Menige. Den først
nævnte hørte til det smukke Regiment El Rey. Han var 
en aldrende Mand af et værdigt Ydre, og som det synes 
højtbetroet, da han, som det hed, blev af General Romana, 
som jeg en Gang saae i Randers uden at jeg dog saae ret 
(thi da han stod blandt flere høje Officerer, antog jeg den 
højeste for Generalen, som dog uden Tvivl var den mindste 
iblandt dem) sendt i et Ærinde til Spanien. Denne Maré- 
chal var højt anseet for sin Kunst som Dyrlæge, og 
Bønder fra Omegnen henvendte sig til ham med deres 
syge Heste, som han godt helbredede. Et Par Gange tog 
han eller nogle af hans Folk mig og min Broder med ud 
paa Landet, og den ene Gang skete det paa den Maade, 
at to Mand toge hver den ene af os foran sig paa Sadelen, 
et maadeligt Ridt for os, og vistnok temmelig ubekvemt 
for Rytterne selv. I den Tid, vi havde Menige i Indkvar
tering, tildrog det sig mest vor Opmærksomhed, at en af 
dem tillavede Mad for en Afdeling af Tolv, der da samledes 
i Yderstuenx) og holdt deres Maaltid. Maden var en 
Blanding af Ærter, Løg og andre Urter samt ituskaaret 
Oxekjød. Handel med Ærter var i den Tid betydelig; der 
strømmede Spaniere ind fra Landet for at gjøre Indkjøb, 
og et Menneske kunde næsten stadigen være sysselsat ved 
Ærtetønden. Betalingen var i Guldpenge, for hvilke min 
Fader siden gjorde Indkjøb af Varer paa en Rejse, han 
foretog til Flensborg og Husum, en Spekulation, som han 
maatte fortryde, da han senere under den vedvarende 
Dalen af vore danske Penge havde kunnet omsætte dem 
bedre.

En mærkelig Episode under dette spanske Drama var 
den Scene, da hele Regimentet, som laa i Randers og 
maaske nogle af de andre, som vare indkvarterede i Om
egnen, paa Fælleden aflagde Troskabsed til Kong Joseph. 
De Forbandelser, som løde fra alle de vrede Munde, og

x) Yderstuen har til den ene Side Butiken og til den anden 
Side Bænke med Bord, hvorved Folkene holde Maaltid.
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den Forbitrelse, som lynede fra deres øjne imod Napoleon 
og hans Broder, deres nye Konge, før de samledes til den 
højtidelige Edsaflæggelse, gave ikke stort Haab om, at den 
vilde blive en sand Troskabsed. Vi Børn vare selv
følgelig med i den store Skare som saae til ved denne 
Lejlighed. I det Hele var det et forunderligt uroligt og 
bevæget Liv i min Fødeby, saalænge Spanierne vare der, 
og den Dag, de vare bortdragne, var Byen ligesom tom 
og uddød. Om Aftenen, saa ofte Vejret tillod det, sadde 
eller laa de i Grupper paa Fortovene, smøgende deres af 
Tobak sammenviklet i Papir dannede Cigarrer, lo og spøgede 
med hinanden, klatrede op ad Væggene til Fuglerederne 
for at tage Æg og Unger, som de fortærede (ni fallor), 
fangede sig Katte, af hvilke de lavede sig Steg o. m. desl. 
For det meste var det smukke og velvoxne Folk, livlige 
og lystige. Men saavidt jeg, den Gang en Dreng paa 11 
—12 Aar, kunde skjønne af deres Samtale og Gebærder, 
og af hvad der almindelig taltes om dem, vare de temmelig 
vellystige. De holdt meget af os Børn og vilde gjærne 
have os med . sig. I Omgang med os iagttoge de al An
stændighed.

Hvorledes vi kom ud af det med deres Sprog, er mig 
ikke længere ret klart. En Dansemester Bagge, af hvem 
jeg, da jeg havde frekventeret hans Danseskole, fik det 
Skudsmaal, at jeg var en Klodrian, om ikke noget værre, 
havde udgivet et lidet Lexikon med de vigtigste spanske 
Ord. Det laa stedse i Urteboden, for at man kunde i det 
mindste slaae efter, hvad de forlangte. løvrigt gik Spansk, 
Fransk, Tysk og Dansk imellem hinanden, og den meste 
Tale førtes dog maaske med Gebærder. I Løbet af den 
Sommer, da de laa i Randers, gjorde min Moder med os 
Børn og en Faster af os en Rejse til min Faders Fødeby, 
Daugaard, mellem Horsens og Vejle, og traf vi da under
vejs paa adskillige af de spanske Infanterister. Den Aften 
og Nat, da der var givet dem Ordre til Opbrud, mindes 
jeg meget grant. Vi havde i den sidste Tid en Menig i 
Kvarter med hans Hustru, Rosalia, og — om jeg husker
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ret — deres lille Barn og det Æsel (Borikka), hvorpaa 
hun red. Hendes Jammerraab ved Bortrejsen, hvori oftere 
gjentoges: Arme Rosalia, das grosse Meer for mig o. desl., 
rørte os alle meget; hun frygtede, at hun aldrig skulde 
see Spanien igjen. Efter at de vare borte, hørte vi om 
deres videre Skjæbne her i Danmark, deres Indskibning i 
Aarhuus, deres Foretagende i Nyborg m. m., som er al
mindelig bekjendt af den Tids Historie.

Hensigten med deres Sendelse hertil, at forene sig 
med vore Krigsfolk til en Landgang paa Sverrig opnaaedes 
ikke. Af andre Begivenheder, som stode i Forbindelse 
med den korte svenske og langvarige engelske Krig, har 
jeg følgende Erindringer tilbage. En Kasernegaard for 
Dragonregimentet blev omdannet til Fængsel for engelske 
og svenske Krigsfanger, der visselig her nøde en ganske 
anden Forplejning end den, vore Folk nøde, som holdtes 
i Krigsfangenskab paa de engelske Blokskibe i Themsen.x) 
Kanonbaade, som laa ved den jydske Kyst, løb jævnlig op 
til Randers for at proviantere, og deres Ankomst samlede 
gjærne en Del Tilskuere. Af det Landeværn, som laa i 
Randers, stod i det mindste til en Tid en Afdeling under 
Grev Scheels Kommando, som paa egen Bekostning holdt 
et Janitscharcorps, der om Aftenen med Tappenstreg for
lystede Byens Folk og samlede gjærne en stor Skare af 
Almuesfolk og Gadedrenge efter sig. Gudstjenesten i Set. 
Mortens Kirke med Te Deum i Anledning af Freden til 
Jønkøping erindrer jeg at have bivaanet.

Efter denne Episode om , hvad der af Krigen i hine 
Aar vedkommer mit Liv, vender jeg tilbage til Erindringer 
fra det daglige Livs Gang. Det er underligt i den ældre 
Alder at. kaste Ojet tilbage paa denne længst forsvundne 
Tid; thi omendskjønt enkelte Punkter staae klart frem og 
kunne fastholdes som Mærkepæle, saa vedbliver det op
levede dog at ligge i en kaotisk Forvirring, og det er ikke

l) De danske Krigsfanger lede her stor Ned og Mangel, 
hvad jeg har hørt mine Forældre tale om.
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muligt at stille dets Enkeltheder frem i en historisk Følge. 
I det mindste er det saa med mit Liv. Jeg kan ikke en 
Gang med Bestemthed sige, i hvilket Leveaar jeg gik over 
fra Almueskolen til den højere Borgerskole, den saakaldte 
tyske. I hin var Martin Schulstad, der siden var Amt
stuefuldmægtig i Holstebro og døde 1860, min daglige 
Sidekammerat og gode Ven, i denne blev Christen Lange 
det, som endnu lever og er Kjøbmand i Randers. I begge 
Skoler hørte det til at møde hver Onsdag Formiddag i 
Kirken til Katekisation. Der var iøvrigt ingen Guds
tjeneste. Der blev sunget et Vers eller to før og efter. 
Skolerne opstilledes efter deres Rang, øverst den «tyske» 
eller Kirketerpske, dernæst den Bayske, saa en simplere, 
som en Mand ved Navn Vorup holdt i sit eget Hus. 
Sognepræsten og begge de residerende Kapellaner skiftedes 
til hver tredie Onsdag at katekisere med os. Jeg erindrer 
fra den Tid, at jeg i de yngre Aar havde min Plads lige 
over for Prædikestolen, og at jeg undredes over, at de 
udskaarne Apostlers!) Hoveder aldrig vare at see — de 
skjultes nemlig af det Fløjelsklæde, hvormed Randen var

I denne Forbindelse kommer jeg til at tænke paa tre 
Apostelbilleder, ligeledes udskaarne i Træ, og som ogsaa 
havde tilhørt Set. Mortens Kirke, men maa (sagtens 
med den øvrige Række) være bleven fjærnede ved en 
Restauration. En saadan fandt Sted 1827. Disse 3, 
Set. Peder, Set. Thomas og Set. Matthæus, bleve sendte 
mine Forældre til Thorstrup som Reliquier fra Set. 
Mortens Kirke. Jeg mindes, at Set. Thomas havde en 
gylden Bræmme om sit farvede, noget blaalige, Klæde
bon. Mathæus var den mindst brøstholdne og manglede 
kun den Haand, hvori han skulde holde Staven. Min 
Fader, som gav sig noget af med at snitte, lavede en 
ny Haand til Billedet, der fik sin Plads som Prydelse 
paa Dagligstueovnen. Mathæus har jeg endnu; dé andre 
bleve ved vor Flytning fra Thorstrup tilbage hos Folk 
der paa Stedet.
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belagt — og at jeg antog Frelseren, som stod med en 
Fane paa Himlen af Prædikestolen, for at være Djævelen 
paa Grund af den horizontalt liggende Glorie, hvis Straaler 
antoges for Horn. De paa Kirkestolene anbragte Engle- 
hoveder, som vare forsynede med buklet Paryk, antoges at 
staae i en vis uforklarlig Relation til den saakaldte «øverste» 
Kapellan, Galthen, der bar saadan Paryk (obiter sagt bar 
han ogsaa trekantet Hat, Knæbuxer med Silkestrømper og 
Sko med store Spænder). Den «nederste» Kapellan, Horn
syld, bar eget Haar men buklet og pudret. Han var en 
meget livlig Mand i al sin Færd, paa Prædikestolen, i 
Selskaber og ved disse Katekisationer, hvorfor vi og glæ
dede os til den Dag, da vi skulde overhøres af ham. 
Hans Livlighed gik, naar han blev vred, til Yderlighed. 
Saaledes mindes jeg, at en Gang en kjøbenhavnsk Dreng, 
som for kort siden var kommen i Skolen, og som nok 
kunde finde paa Streger, lo, idet Hornsyld vendte sig om; 
Præsten blev det vaer, greb Drengen i Haaret, svingede 
ham nogle Gange rundt paa Kirkegulvet og jog ham med 
et Spark for Bagdelen ud af Kirken. Det hele var gjort 
i en Haandevending. Om Pastor Hornsylds Livlighed, som 
drog Tilhørere i Mængde til Kirken, om hans Heftighed 
og Hensynsløshed i mange Maader havde man mange 
Anekdoter saavel fra hans Embedstid i Randers, som 
senere fra Assens, hvor han blev Sognepræst. Sin Af
skedsprædiken i Set. Mortens Kirke begyndte han med 
det Vers:

Jeg fremmed her til Stedet kom, 
Var uden Ven og uden Frænder; 
Mit Hjærte var min Ejendom 
Og tvende arbejdsvante Hænder. 
Her gamle Morten fæsted mig, 
Og han har gjort mig lykkelig.l)

J) Vers af «Peters Bryllup.» En Datter af Inspektør 
Brøgger, Fru Kinch, huskede det saaledes, at Hornsyld 
havde sagt: S anet e Morten.
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Af hans Prædikener, som jeg ofte bivaanede med min 
Fader og min Broder (vi vare meget ulykkelige, naar vi 
efter Hjemkomsten spurgtes om Prækenens Indhold) maa 
jeg dog have beholdt et vist Indtryk; thi da jeg mange 
Aar derefter, medens jeg var Adjunkt i Sorø, en Gang 
hørte ham prædike i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, var 
det, som om jeg nylig havde hørt ham. Samtidig med 
Hornsyld var Kruse, der siden blev Amtsprovst, og der 
afløste Hornsyld som residerende Kapellan, Præst ved 
Hospitalet. Ham hørte min Fader ogsaa gjærne, og vi to 
Sønner fulgte med.

Sansen for Komedier fortjener et eget Afsnit. Naar 
den vaagnede, kan jeg lige saa lidt bestemt angive som 
saa meget andet. Samsøes «Dyveke» var det første dra
matiske Arbejde, der faldt mig i Hænder og den blev i 
lang Tid en Yndlingslæsning. Jeg læste den højt for min 
Moder om Aftenen, naar hun sad ved sit Sytøj, og den 
blev læst og atter læst mange Gange, saa at jeg kunde 
den næsten udenad. Den blev læst, og den blev følt. 
Der blev fældet Taarer over den ulykkelige Dyveke. En 
Gjørtler, som stundom kom i vort Hus, ejede et Exemplar 
af Holbergs Komedier (de fem forste) og havde læst dem 
og yndede dem. Han tilbød mig at laane mig dem. Det 
var mit forste BekjendtskabJ) med en Skribent, som siden 
har haft en afgj ørende Indflydelse paa min Aandsudvikling.

]) Med mindre Thomas Sukkermands Læsning i «Jeppe 
paa Bjærget» skulde regnes for det forste. Efter min 
Faders Dod fandt jeg en Seddel af følgende Indhold:

Tillæg til Fortællingen om de første Aar.

Leg med den udskaarne Træhane hos Skrædder 
Kjærgaard.

Omgang med Skipper Ernst Madsens Born.
Et Spil Kort, maaskee paa mindre hæderlig Maade 

forhvervet.
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I Førstningen vilde de ikke smage ovenpaa min «Dyveke;» 
men da jeg lidt senere fik Komedier at see, det vil sige 
Generalprøverne paa Privattheatret, saa fortrængte Kome
dier snart Interessen næsten for al anden Læsning. Og 
det blev ikke ved Læsningen. Jeg maatte snart have mig 
et Theater indrettet med Kulisser og Tæppe, hvor jeg 
spillede Komedier, hvis Sujet til stor Moro for mine Til
skuere, nogle Kammerater, mine Sødskende og vore Tjene
stefolk, hentedes fra Naboer og andre, hvis Særheder vare 
os bekjendte. Personerne vare Papirsdukker, som jeg havde 
udskaaret af Kort, som nu igjen desværre vare tohovedede 
og altsaa ikke som de tidligere saa vel skikkede til at 
danne Mennesker af. Generalprøvebesøget udviklede selv-

Skrædder-Mettes Bryllup.
Thomas Sukkermands Læsning* i «Jeppe paa Bjærget.» 
Ildebrand i Kristrup.
Billeder fra den fjærne Barndom, som ere dukkede 

op for ham, og som han har tænkt at udføre! Nu kalder 
intet Hanegal den udskaarne Træhane frem af den 
Glemsels Nat, hvori den, sammen med Skrædder-Mette 
og Skipper Ernst Madsens Børn, er indhyllet. Det 
kommer aldrig til Kundskab, paa hvad Maade, desværre 
som det synes en mindre hæderlig, hint Spil Kort er 
kommet til Familien, ej heller, hvad særlig Betydning 
det har haft i de barnlige Lege. Ildebrand i Kristrup 
fornyes fra Tid til Tid. Om Thomas Sukkermands 
Læsning af «Jeppe paa Bjærget» mindes jeg dunkelt 
men sikkert, at min Fader en Gang (det var længe før 
han tænkte paa at nedskrive sine Minder) har omtalt 
den, idet han forsøgte at give Begreb om en aldeles 
mærkværdig Slags Læsning, der fremfor alt havde be
vist sig uskikket til at give Tilhørerne Begreb om det 
forelæste. Der var, om jeg ikke tager fejl, paa den 
Tid en Sukkerfabrik i Randers. Thomas har da for
modentlig haft Arbejde ved den.
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følgelig det dramatiske Talent og var en af mine største 
Glæder i de sildigere Barndomsaar, og jeg erindrer grant, 
at det smertede mig, at jeg ikke Løverdagaften før min 
Konfirmation kunde komme hen og see «Gulddaasen», som 
den Gang var et Stykke af stor Anseelse. For Berider
kunster og Liniedans havde jeg ikke synderlig Smag. 
Disse faldt vel nok saa meget i min yngre Broders Smag, 
som i det Hele var dygtigere til de legemlige øvelser og 
gjorde langt bedre Fremskridt end jeg i Ridekunsten, da 
vor Fader havde anskaffet os en liden Hest og lod en 
gammel Berider give os Undervisning deri.

I denne Periode foretoges et Par større Rejser. Den 
ene var til min Faders Fødeby, Daugaard1), hvor jeg vel 
havde været en Gang i mit femte eller sjette Aar, men 
uden at have nogen synderlig klar Erindring af de Ind
tryk, jeg havde faaet af, hvad jeg saae og hørte. Denne 
her omhandlede Rejse foregik i Sommeren 1808, medens 
Spanierne endnu vare her. Vejen gik udenom Skanderborg 
og Horsens, over Bygholms Mølle. Alt hvad vi saae om
kring os, interesserede, og da en Søster af min Fader, en 
munter gammel Kone, var med og min Broder og Søster, 
var Rejsen hel lystelig. Jeg erindrer vel adskilligt fra 
dette landlige Ophold, saasom Besøg hos Slægtninge og 
Venner af min Fader, en Vandring til Ørum Præstegaard 
o. desl. men intet Mærkværdigt. Min Moder var i den 
Tid temmelig bedrøvet. Et Par Aar før havde hun mistet 
et elskeligt Barn paa to Aar, min anden Søster, hvis Død 
ogsaa havde meget bedrøvet mig, og dette Aars 1ste Maj 
var hun nedkommen med en dødfødt Dreng; men hun

!) Omtalt før i denne Epistel, hvilken min Fader ikke har 
faaet renskrevet, hvad ogsaa gjælder om den næste, 
der omfatter Livet ved den lærde Skole. Han vilde 
have udført den mere, og det har ogsaa været hans 
Tanke at fortsætte videre gjennem Livet. Men Tiden 
blev ham ikke levnet dertil.

Daugaards Levned. I. 3
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var dog ikke anderledes nedbøjet, end at hun kunde del
tage i sine Børns Glæde og bidrage til den.

Den anden Rejse gik for sig i Sommeren 1809 lige
ledes med min Moder til hendes Fødeby, Kjerteminde. 
Hidnditil havde vi Drenge al Tid sagt «A» til os selv 
paa Jydsk i Stedet for «jeg», og min Faders Bestræbelser 
for at vænne os til «jeg» havde været forgjæves. Nu blev 
det os forestillet, hvor haanligt vi vilde blive behandlede 
af fyenske Drenge, naar vi kom frem med vort jydske «A», 
og tillige blev det gjort til en Betingelse for Tilladelse til 
denne Rejse, at vi ikke maatte komme tilbage med dette 
jydske Schibolet, saa at det omsider lykkedes os at faae 
Munden til at bruge den almindelige danske Selvbenævnelse. 
Fra denne Rejse har jeg mange Erindringer med klare 
Omrids. Under Forberedelserne til den mindes jeg, at 
vor Tjenestepige, som hørte saa meget tale om den lange 
Rejse, spurgte mig en Dag, om vi paa den skulde komme 
om ad Kina. Aarhuus Domkirke og Synet af Havet, 
Landsbyen Svinsager med sine usle Bygninger, der syntes 
at svare til Navnet,1) Horsens skjønne og brede Hoved
gade, Overfarten fra Snoghøj og de i Beltet sig boltrende 
Marsvin, Odense, Kjerteminde og især Nyborg med den 
hvælvede Fæstningsport og Voldene, og de engelske Krigs
skibe, som krydsede i Beltet og vort Vagtskib, dette og 
meget andet efterlod varige Billeder i min Sjæl. Rejsen 
hen og hjem tog uden Tvivl flere Dage end Opholdet i 
Kjerteminde. Paa Henrejsen laa vi den første Nat i 
Horsens. Den anden Dagsrejse var kort. Vi bleve Efter
middag og Natten over i Vejle. Den tredie Dag derfra 
til en Kro nærved Gribsvad. Endelig den fjerde henad 
Eftermiddagen kom vi til Kjerteminde. Man maa betænke 
de den Gang tunge Veje, og at Rejsen gjordes med egen 
Befordring uden at skifte Heste. «A» hørtes efter Hjem
komsten ikke mere.

T) At Navnet er «Svendsager», har endnu ikke været 
kjendt.
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Det følgende Aar, 1810, blev afgjørende for min 
fremtidige Bestemmelse. Den tredie Marts, som var Faste
lavnsløverdag, fødtes min yngste Broder, og ved hans 
Hjemmedaab Dagen efter bragte Præsten, Kruse, denne 
Sag paa Bane i en Samtale med min Fader, som jeg 
overværede. Han mente, jeg var bedre skikket til Studering 
end til Handel (til denne havde jeg aabenbart hverken 
Anlæg eller Lyst), og foreslog min Fader at sætte mig i 
Latinskolen til anstundende Oktober og strax lade mig 
begynde at forberede mig dertil. Det var med stor Inter
esse, jeg fulgte Talens Gang, og med Glæde, jeg bifaldt 
Resultatet. Den næste Dag indfandt Pastor Kruse sig, 
tog mig med hen til en Bogbinder at indkjobe de for
nødne Bøger: Munthes Historie, Platous Geografi og 
fremfor alt Badens Grammatica latina. Nu gik Studeringen 
for sig. Min Lærer ved den tyske Skole, Student Thyge- 
sen, og min Patron, Kruse, hørte mig paa de latinske 
Pensa, som jeg graadigen nedslugte, foruden at jeg i 
samme Sommers Løb forberedtes til Konfirmation. Endnu 
vil jeg kun bemærke om de Dage, i hvilke denne For
andring i min Skjæbne blev besluttet, at der var falden 
saadan Masse Sne, at min Broder og jeg byggede os et 
rummeligt Snehus i Gaarden, hvor vi anbragte Smaa- 
bænke, saa at vi endog kunde modtaget et Par Gjæster 
mere og navnligen da vor yngre Søster. Jeg mindes, at 
det undrede os, at vor Fader ikke indbød Præsten til at 
see denne Herlighed.

Inden jeg forlader denne Periode, maa jeg endnu tale 
lidt om det Tryk og den Forvirring, som det mellem 
Penge (det er Papirspenge) og Varer idelig under Krigen 
tiltagende Misforhold foranledigede. Det var vistnok mindre 
i Kjøbmænds, Avlsbrugeres og Haandværkeres Huse, at 
det lod sig mærke, end i Embedsmænds navnligen deres, 
som havde fast Løn; men dog føltes det. Manufaktur
varer vare især kostbare, og der hørtes idelig Klage, naar 
Forældre kom sammen, over Dyrheden af det, som var 
fornødent til Børnenes Beklædning. Hjemmegjort Klæde 

3*
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var det almindelige til Gangklæder. Faa havde Evne til 
at kjøbe grovt Klæde; fint var slet ikke at tænke paa 
uden maaskee for de meget rige, hvilke jeg ikke stod i 
noget Forhold til. Jeg husker, at en Gang, da der raad- 
sloges om at skalfe Søndagsklæder til os, var der intet i 
Vejen for Trøjen, som kunde tilvejebringes af min Faders 
Frakke; men med Buxerne holdt det haardt. Endelig fik 
min Moder den heldige Tanke, at de kunde tilvejebringes 
af et smukt Christiansfeldter Forklæde, som hun uden 
Tvivl havde haft, fra hun blev gift, og som al Tid havde 
gjort megen Stads i vore -Øjne, naar det en Gang imellem 
kom paa. Saa stort var samme Forklæde, at vi fik hver 
et Par Benklæder deraf. — En Skrædder af vort Nabolav 
lod gjøre Klæder til sine to Sønner af beredte Faareskind, 
som man lod trykke med blaa Blomster. De vare uden 
Tvivl varige; men at Stadsen snart var borte af dem, 
husker jeg nok. Manchester var i den Tid et meget al
mindeligt Stof baade for Voxne og Børn til det Slags 
Klædningsstykker, tildels vel og til Veste. Jeg erindrer, 
at en god Ven i mine Studenteraar fortalte mig, at hans 
Fader, Præst paa Landet, opklædte ham og hans Broder 
i Manchester fra Top til Taa, og at han var meget kjed 
af at høre sin Fader, pegende paa dem, sige: Der komme 
mine Manchesters Drenge. Et andet Stof, som ved den 
Tid kom meget i Brug, især til Benklæder, var engelsk 
Læder, gulagtigt med noget ophøjede Striber.

Tredie Epistel,

som handler om mit Livs tredie Periode fra det 14de til 
det 20de Aar, i hvilken Tid jeg gjennemgik Randers 
Latinskole.

Søndagen efter Michaelis 1810 blev jeg konfirmeret. 
Jeg var endnu saa barnagtig, at jeg sukkede i mit stille 
Sind Løverdag Aften forud over, at jeg ikke kunde bi- 
vaane Generalprøven paa Theatret og see «Gulddaasen», 
et Stykke, som den Gang var i stor Anseelse og blev
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omtalt som noget udmærket af mine Sødskende, der havde 
seet det.

Den Dag, jeg skulde til Optagelsesprøve paa Latin
skolen, saae min Broder hel bedrøvet ud, og da mine 
Forældre mærkede dette, og han paa deres Spørgsmaal 
rykkede ud med, at han gjærne vilde med ind i den 
samme Skole, tog min Fader pludselig den Beslutning at 
føre os begge op til Prøven, hvor vi bleve an tagne, jeg 
til øvers te, han til nederste Afdeling i første Klasse. Jeg 
blev, hvad vi kaldte Vicedux i Klassen og fik saaledes paa 
min højre Haand Duxen til Nabo. Det var Carl Hassager, 
med hvem jeg snart sluttede det Venskab, der har varet 
til denne Dag og varer endnu og fremdeles, haaber jeg, 
til begges Livs Ende. Blandt Lærerne nævner jeg med 
sand Taknemmelighed Adjunkt Simony, som læste Latin 
med os og gav os en meget grundig Undervisning i dette 
Sprogs Elementer. Han fattede megen Godhed for Has
sager og mig, og da han mærkede, at Tiden slog rundelig 
til for os til at lære, hvad der krævedes paa Skolen, gav 
han os Privatundervisning i Begyndelsesgrundene af det 
Græske, for at vi kunde siden gaae anden Klasse igjennem 
paa et Aar. Den Kjærlighed, han fattede til mig, og min 
Kjærlighed til ham, bevaredes saa længe, han levede d. e. 
til længe efter, at jeg var bleven Præst, og i den tænker 
jeg endnu paa ham med Glæde. Han levede ugift, og 
hans kjæreste Syssel var med hans Blomster og nogle 
Kanarifugle, hvilke Ting han syntes at have megen Glæde 
af. Derved næredes ogsaa min Smag for disse Gjenstande, 
hvilken alt tidligere var vakt. En anden af mine Lærere, 
dog kun i dette første Aar, var St. St. Blicher, der siden 
er bleven saa berømt ved sine Digte. Han tog sig og 
med sær Foj-kj ærlighed ad mig og Hassager. Hans Fag 
var Historie og Geografi, hvilke og allerede den Gang 
vare mine Yndlingsfag. Jeg kan ikke forbigaae her en 
liden Anekdote om ham, hvilken jeg fortæller ikke blot 
til Hassagers og min Forherligelse, men og til et Bevis 
paa hans Klogskab og Snildhed som Ungdomslærer. Ved
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Juleferiens Begyndelse var Hassagers Fader kommen ind 
til Byen for at hente sine Sønner hjem (Christian, den 
ældre Søn, var paa nederste Parti i samme Klasse, thi 
han var ikke skikket til Studering, som han og senere 
opgav for at danne sig til Handelen, ved hvilken han 
siden er bleven). Carl, min Kollega, ønskede nu at blive 
fri i Blichers Time for at kunne rejse des tidligere med 
sin Fader, og jeg skulde gaa hen ved Timens Begyndelse 
at bede derom. Men Blicher svarede: «Nej, kjære Dau- 
gaard! det maa De ikke begjære af mig; thi, naar De 
og Hassager ere borte, saa har jeg jo ingen i Klassen at 
have Glæde af.» Afslaget var jo ikke behageligt, især for 
Hassager; men det forsødedes dog ikke lidet ved den 
Grund, som anførtes for det.

I anden Klasse, hvori begge Venner opflyttedes efter 
vel overstaaet Examen i Efteraaret 1811, fik vi tre nye 
Fag nemlig Tysk, Fransk og Græsk. Tysk og Græsk 
læste Adjunkt Boisen, en Mand af mange Kundskaber, 
men just ikke i Besiddelse af de bedste Gaver til Under
visning, og saa hidsig og opfarende, at han stundom 
kunde blive som rasende. Fransk læste Rektor Magister 
Lund selv. Han var en imponerende Skikkelse, ej alene 
ved sit Ydre: friseret og pudret Haar, Bukler ved ørerne 
og en liden Haarpisk i Nakken, Knæbuxer med Støvler 
og hvide Bomuldsstrømper; en stor rund Valbirkssnus- 
daase, som brugtes flittig; men ogsaa med sit tørre og 
kolde Væsen og den korte Maade, hvorpaa han vidste at 
tage Disciplene. Han og Simony tiltalte al Tid Disciplene 
med: «Han»; de andre Lærere dels med «Du», dels med 
«De». Rektor underviste med megen Grundighed, Sikker
hed og Klarhed og beviste praktisk Rigtigheden af den 
Sætning: qvi bene distingvit, bene docet. Han var ofte 
sarkastisk baade i sine Udlægninger af Et og Andet, som 
vi læste, og i sine Irettesættelser til uflittige Disciple. 
I hans Time hvilede al Tid Stilhed og Ro over hele Klassen. 
Hans Straffetaler, korte men fyndige, vare meget frygtede. 
Religion læste Konrektor Volkersen med os; men da han
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blev kaldet til Præst, og da Blicher kort tilforn havde 
taget sin Afsked og var flyttet paa Landet, indtraadte der 
en Vacance, som blev af lang Varighed og voldte, at de 
tre Fag, Historie, Geografi og Religion, laa brak i en 
temmelig lang Tid. En Student Krag, som var ganske 
uskikket til Lærer baade med Hensyn til selve Undervis
ningen og til at holde Orden og Disciplin, blev vel ansat 
som Adjunkt i Historie, Geografi og Græsk, men efter 
næppe et halvt Aars Forløb blev han sindssvag1) og forlod 
Skolen, saa at Vacancen begyndte paany. Endelig ophørte 
den, da vi fik to nye Adjunkter, flittige og duelige Lærere,

Da min Fader kom som Stiftsprovst til Ribe, fandt han 
her sin forrige Lærer, endnu sindssvag, snart optaget af 
Troen paa, at han modtog Aabenbarelser ovenfra, snart 
lidende af underlige Skrupler og Ængstelser. Under
tiden kunde han blive siddende længe hos min Fader, 
til hvem han jævnlig søgte hen, og som udøvede en be
roligende Indflydelse paa ham. Han ønskede da, at 
hine Aabenbarelser skulde indfinde sig, og tit sad han 
længe ligesom lyttende, idet han af og til sagde: «Nu 
kommer det nok«, men det udeblev. Blandt de Ting, 
der ængstede ham, var, at han mente sig skyldig i 
Napoleons Nederlag ved Waterloo, thi han syntes, han 
burde have advaret ham imod Slaget, da han havde 
vidst forud, at det vilde gaae galt. Min Fader trøstede 
ham med, at han ganske sikkert intet havde udrettet, 
om han end var kommen til Kejseren i saadant Ærinde. 
«Gamle Kragh holder sig mest til mig,» tilskriver min 
Fader mig i Sommeren 1851, «og underholder mig om 
Sjælenes Tilstand i det andet Liv, deres Samtaler, 
deres Næring o. s. v., hvilket morer mig, og jeg troer 
næsten ogsaa ham selv.» Hans Sindssygdom var uhel
bredelig. Han var ikke under Opsyn men gik frit om
kring. Han spadserede meget i Alleerne omkring Byen; 
i hans sidste Tid lob han som i stærkt Trav. Det var, 
som om han hastede mod sit Endeligt.
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i Ascanius, der siden har været Præst i Vejlby paa Fyen i 
mange Aar, og Hertel, der nu lever som Emeritus efter 
at have været Præst i flere Embeder og en Tid Provst. 
Ascanius, der tillige var Kapellan hos Amtsprovst Kruse, 
læste Historie og Geografi gjennem hele Skolen, Hertel 
Religion, ligeledes i hele Skolen, og derhos Græsk i anden 
og tredie Klasse, i hvilken jeg under Vacancen var kom
men efter at have været et Aar i anden Klasse. Jeg fik 
dem begge kjær og lærte godt af dem; især blev dog 
Ascanius min Ven fra den Tid og gjennem alle Aldere, 
indtil han døde.

Med ham kom jeg ogsaa i Skoletiden i en nærmere 
Forbindelse derved, at han var i Huset hos Amtsprovst 
Kruse, der senere blev min Svigerfader. Hans Son Nicolai, 
den nuværende residerende Kapellan i Randers, var nemlig 
en af mine allerbedste Venner, og jeg kom idelig i hans 
Faders Hus, hvor jeg var som hjemme. I mine forste 
Skoleaar stiftede jeg ogssa det Venskab med Kirkeby, nu 
Præst i Elbæk, som har skjænket os mange Glæder i vore 
Studenteraar og af og til i vore Embedsaar, naar det har 
kunnet lykkes os at komme sammen. En Qerde særdeles 
god Ven havde jeg i Bøggild, der for faa Aar siden døde 
som Præst i Lintrup; med ham havde jeg ogsaa en be
standig Duecommerce, thi Duer vare begges Lidenskab, og 
Lysten til at sysle med dem har lagt Beslag paa meget 
af min Ungdomstid, skaffet mig mange Glæder, ogsaa en 
Del Sorger, hvilke vel kunne sættes i samme Kategori 
som Kyllingesérger, men dog kunne være tunge nok for 
det unge Hjærte.

Det er langt fra min Mening at ville trætte Dig, min 
Ven! med at gjennemgaae hele Skolelivet fra Aar til Aar; 
men jeg vil kun dvæle ved Et og Andet, som syntes mig 
og endnu synes mærkværdigt. Saaledes f. Ex. bevilgedes 
der aarlig en liden Sum af Direktionen, hvoraf Præmier 
skulde uddeles til de flinkeste Disciple; men denne Udde
ling foretoges næppe efter øjemedet. Thi det gik saaledes 
til. Rektor kom, naar Eksamen var endt, ind i Klasserne,
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begyndende fra den øverste, ledsaget af de øvrige Lærere, 
med et Bundt Rigsdalersedler i Haanden og uddelte til 
hver Discipel 1 Rigsdaler. Om nogen enkelt blev forbi- 
gaaet, erindrer jeg ikke saa nøje, men jeg veed kun, at 
de fik saa godt som alle, vistnok for at undgaa den Mis
undelse, som ytrede sig hos Arbejderne i Vingaarden, hver 
sin Daler med Betydning til den Flittige, at det var i 
Anerkjendelse af hans Flid og Fremgang, og til den Dovne, 
at det skulde være ham en Opmuntring til i det følgende 
Skoleaar at stræbe bedre og oprette det Forsømte. Naar 
vi fire, som boede sammen i mine Forældres Hus, sloge 
vore Dalere sammen (en Daler gjeldte den Gang ikke 
mange Skilling), saa kunde min Moder lave os Chocolade 
derfor, hvilken nydt med Hvedebrød til, skaffede os et 
lidet Gilde til en glædelig Ende paa vel eller ilde over- 
staaet Examen.

I de almindelige Skolelege — Boldspil, Pindspil, 
Skøjteløben, Sneboldkastning, tog jeg saa godt som ingen 
Del. Det havde aldrig været min Lyst, og jeg besad ej 
heller den Smidighed og Færdighed i Legemets Bevægelse, 
som dertil var nødvendig. En Gang fik jeg Skøjter paa 
Fødderne, men da jeg ved de første Skridt faldt bagover 
og fik et dygtigt Slag i Baghovedet, fandt jeg det rigtigst 
at lade det beroe ved dette eneste Forsøg. Gymnastik 
lærtes ikke i de lærde Skoler den Gang, ej heller Sang, 
til hvilken Kunst jeg ej heller var synderlig begavet. Jeg 
har imidlertid haft Anledning til at beklage, at disse 
Kunster ikke øvedes, især Sangen, i hvilken det vilde 
have gavnet mig meget at have faaet nogen Undervisning 
i mine yngre Aar.

Undervisningen i Geografi havde i mine Skoleaar en 
særegen Vanskelighed derved, at Napoleons Krige idelig 
forandrede Europas Kort. I disse Aar fortsattes vort 
Fædrelands Krig med England, hvis Flaader i Kattegat 
idelig gjorde Jagt paa vore Skibe og forstyrrede vor 
Handel; men vi Disciple bekymrede os kun lidt om Krigs
begivenhederne. Om Toget til Anholt, der fik ét ulykke-
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ligt Udfald for os som det meste af, hvad der skete i 
Krigen, taltes vel en Del, men dets Betydning forstode vi 
ikke ret. Kun erindrer jeg, at vor Rektor til Forklaring 
af Ordet Sykophant lignede disse Angivere af Smuglerne, 
som imod Loven forte Figener ud fra Athen, med An
giverne af dem, der forte Smor til Anholt og saaledes 
provianterede Engelskmændene, der for Fyrets Skyld holdt 
øen besat. Napoleon gjorde sit store Tog til Rusland, 
men jeg mindes ikke, at jeg fulgte det med synderlig 
Opmærksomhed undtagen det ulykkelige og hojst sorgelige 
Tilbagetog1). Kort efter nærmede Krigen sig sig til vore 
Grænser, medforende det samme Uheld, som havde led
saget den fra Begyndelsen af d. e. fra Englands Rovertog 
mod Kjobenhavn, som det kaldtes i forste Udgave af 
Kofods lille Historie. Da vor Lærer i Historien meldte 
os, at Freden var sluttet i Kiel, at Norge var tabt o. s.v., 
mærkede vi Disciple vel ogsaa noget af den Sorg, som 
gik igjennem hele Folket; men nogle blandt os udbrode i 
Fryderaab over den Lykke, at Krigen var endt, og at vi 
nu kunde haabe bedre Dage. Jeg maa bemærke, at Ran
ders fik først sit Bogtrykkeri og sin egen Avis i denne 
min Skoletid; men at læse Aviser var i den Tid ikke 
Skoledisciples Sag, som den er bleven i mine ældre Aar, 
da Politiken bedre florerer. Kongressen i Wien, Napoleons 
Tilbagekomst, Slaget ved Waterloo falder i mine sidste 
Skoleaar. Alt dette gik vel ikke uændset eller ubetragtet 
forbi mit øje, men Betragtningen deraf var kun den 
Halvdrommendes, og derfor staaer Erindringen om Stem
ningen under disse store Verdensbegivenheder ogsaa nu 
kun dunkelt for min Sjæl.

Hvad angaaer Livet paa Landet i de fleste af Skole-

*) At Skildringerne af dette, saaledes som de i Samtiden 
ere fremkomne, have gjort et meget dybt Indtryk 
paa min Fader, kom oftere til Orde gjennem hans 
Ytringer.
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ferierne, da henviser jeg Dig til den første Epistel, som 
egenlig har foranlediget de følgende1).

I September 1816 fik jeg med Hassager og Flere 
vort Testimonium, toge Afsked med Skolen og fore dels 
langsom til Vogns ad de tunge Veje, dels til Søs med en 
Smakke, hvis Last var fuld af Stude, hvilke under den 
36 Timers Sejlads mellem Aarhuus og Kallundborg tildels 
under Stilleliggen for Havblik udbredte en Lugt, der ej 
fortjener efter Nutidens Maade at kaldes Duft, til Hoved- 
og Universitetsstaden. Paa Smakken fyldte jeg den 17de 
September mit 20de Aar, og dermed traadtes ind i et nyt 
Livsafsnit, Studenterlivet. Hermed nok for denne Gang 
— Vale!

Indholdstungt og veemodsfuldt stod dette «Vale!» der 
efter hans Død. «Hermed nok for denne Gang!» Næste 
Gang kom ikke; om det nye Livsafsnit og de senere føl
gende blev intet fortalt. Om Ferierne paa Landet med
deles her en afkortet Fortælling efter den Epistel, hvortil 
min Fader ovenfor henviser2). Den er den sidste i en 
Række af «Epistler til en Ven over adskillige curiøse 
Materier». Han skrev dem til Fornøjelse for sig selv og 
os Andre, da vi under den tyske Occupation i 1849 ind
til Slaget ved Fredericia trængte til Opmuntring. De 
vare ikke bestemte til Udgivelse. Ved Fortællingen om 
disse Ungdomsminder fremkaldtes ønsket om en samlet 
Fremstilling af hans Livsminder, først særlig hans Barn
domsminder. Hans Kaldspligter maatte dog optage hans 
meste Tid, og først i de senere Aar af sit Liv nedskrev 
han de allerede meddelte Erindringer.

Det var i Veierslev Præstegaard hos Pastor Hassagers, 
at min Fader sammen med sine Venner fra Skolen, Carl

9 Epistelen om Livet i den lærde Skole er altsaa paa en 
vis Maade den fjerde.

2) Saa vidt en Gjengivelse i tredie Person tillader det, 
benyttes for det meste min Faders egne Ord.



44

og Christian Hassager samt sin yngre Broder plejede at 
tilbringe Ferierne. Han har ofte med Tak og Glæde 
tænkt tilbage paa dette gjæstfrie Hjem og paa al den 
Kjærlighed, som der blev udvist imod ham. Præsten, en 
midaldrende Mand, og hans noget ældre Hustru imødesaae 
disse Ferier med ligesaa megen Længsel som de unge 
selv. Præstekonen skiltes al Tid saavel fra Gjæsterne som 
fra Sønnerne med Taarer, naar hun fra Havelaagen til
vinkede dem det sidste Farvel, idet Præsten rejste tilbage 
med dem til Randers efter Feriens Ende, ligesom de ogsaa 
vare bedrøvelig stemte ved at forlade den gjæstmilde 
Præstegaard.

Det første Indtryk, som Indbydelsen til at følge med 
til Veierslev gjorde paa min Fader og hans Broder, var 
betagende. De havde endnu ingen Dag været borte fra 
deres Forældre. Paa de Rejser, de havde gjort, havde de 
al Tid været med Forældrene eller i det mindste med den 
ene af dem. Det var derfor kun med nogen Ængstelig
hed, at min Fader begyndte at lade Ord falde og føle sig 
for, hvorledes en slig Begjæring vilde blive optaget. Det 
gik imidlertid langt lettere hermed, end han havde fore
stillet sig, og Fredag Eftermiddag før Pindse, efterat han 
om Formiddagen havde for anden Gang tilligemed Skolen 
deltaget i Nadveren (de to Hassagere og Broderen, Rasmus 
Daugaard, vare endnu ikke konfirmerede), rullede de ud af 
Randers Vesterport til det henimod fire Mil fraliggende 
Veierslev, hvor de ankom Kl. 5—6. De bleve modtagne 
med aabne Arme, Bordet stod dækket, og snart frembåres 
en stegt Kalkun til Forundring for min Fader, som ikke 
før havde seet eller været med til at nyde en saadan. At 
intet var for godt til de kjære Børn og deres Venner, var 
en Erfaring, som daglig gjordes. Moderen, en Kone af 
jævn borgerligt Tilsnit i Klædedragt og Væsen, tænkte 
stedse paa at gjøre dem tilgode med, hvad Kjøkken og 
Spisekammer formaaede, og ikke sjælden raadførte hun sig 
med dem samtlige som med raadgivende Stænder, om 
hvad der skulde tages til Middag, og naar hun selv vak-
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lede mellem tvende Retter, gjorde Raadet Udslag. Dette 
og andre Beviser paa moderlig Omsorg ledsagedes al Tid 
af det mildeste og gladeste Aasyn; den Mildhed, Kjærlig- 
hed og Glæde, hvormed denne fromme Husmoder saae 
paa de Unge og tiltalte dem, efterlod et velgjørende Ind
tryk paa deres Hjærter, og hun stod al Tid for min Fader 
som en af de venligste og elskeligste Sjæle, han havde 
kjendt. Præsten paa sin Side tænkte ikke mindre paa 
deres Fornøjelse, tog gjærne Del med i ovennævnte Raad- 
slagninger, gav sig, medens de vare hos ham, hen til dem 
som deres Ligemand og var saa at sige ganske til deres 
Raadighed. Dette vantes de til at ansee for en Ret, og 
min Fader i det mindste var ikke rigtig å son aise, naar 
han en halv Dag maatte savne Præstens Deltagelse i de 
Unges Fornøjelse.

Pastor Hassager var en stor Elsker af den Holbergske 
Muse. Strax den første Aften, saasnart Maaltidet var 
nydt, opfordrede han Selskabet til at spille «Jeppe paa 
Bjærget». Theatret var i Haven i Hovedgangen mellem 
to Ligustrumshækker. Sønnerne havde deres Roller fra 
tidligere Forestillinger, Datteren spillede Nille, min Fader 
maatte være Baron Nilus, skjønt han ikke kunde et Ord 
af Rollen men maatte hjælpe sig med, hvad Suffløren, det 
er: Præsten selv, sagde ham. Han blev kostumeret med 
en gul Rejsekappe, en saakaldet Støvkappe, og en fin tre
kantet Hat, som var en Levning af Præstens Embedsdragt 
fra en tidligere Periode, da Tremasteren hørte med til den 
som nødvendigt Rekvisit. Nu var den sunken ned til at 
tjene Præsten som Vinterrejsehat saaledes, at den blev 
lidset ned og med et Tørklæde bunden fast om Hovedet. 
Præsten var meget tilfredsstillet ved Udførelsen af Stykket, 
men min Fader kunde ikke dele denne Tilfredshed. Ikke 
des mindre udviklede Lidenskaben for Komedier sig dog 
særlig hos ham og varede i flere paafølgende Ferier. Snart 
opførtes enkelte Scener af Holberg, saakaldte Qvodlibet, 
snart en hel Komedie, især den ovennævnte og «Abraca
dabra», ogsaa «Frejas Alter» og endelig et Stykke, som



46

Disciplene selv havde forfattet, og som var et Sammen
surium af alle de Vittigheder og Dumheder, Indfald og 
Anekdoter, som de enten selv havde hørt eller kjendte fra 
Præstens Fortælling om Bønder og andre i Omegnen. 
Præsten tog undertiden en Rolle med, navnlig Jeronimus i 
«Abracadabra» , men her havde min Fader, der overtog 
Instruktørens Partes, stor Sorg og Skam af ham, da han 
ikke vilde føje ham i at iagttage Custumet, men vilde 
fremstille Jeronimus, der kommer hjem fra en Udenlands
rejse, i sin daglige Dragt, en ikke lidet medtaget graa 
Frakke og Knæbuxer med Uldstrømper og Tøfler. Med Nød 
og Næppe lod han sig bevæge til at tage Hat paa og Stok 
i Haanden. Som oftest var Præsten dog Tilskuer eller 
Sufflør eller egenlig begge tillige, thi han vilde ej heller 
gaa ind paa at skjule sig, naar han sufflerede. Husets 
Folk udgjorde Tilskuerne, undertiden Sognefogden og en
kelte af Naboerne. En Gang maatte Disciplene endog 
under et Besøg paa Herregaarden Friisholt spille deres 
selvgjorte Komedie for Præsten og Herremanden. De 
vilde nødig til det og krympede sig længe, men der hjalp 
ingen Indvending, og Forestillingen lønnedes med Bifald.

Ogsaa uden at tage Scenens Kunst til Hjælp dyrkede 
man flittig Holberg ved Læsning. «Lad os nu faae en 
Komedie»,' sagde Præsten, og man skikkede sig til Sæde. 
Præsten forlæste for det meste selv, og min Fader var 
hans stadigste Tilhører. Eller: «Nu et Stykke i Peder 
Paars!» Den gjennemlæste Præsten og min Fader mange 
Gange sammen. Til det første Bekjendtskab med dette 
komiske Værk maatte min Fader nødes. Præsten (han 
holdt stundom af at ligge lidt længe om Morgenen) kaldte 
ham hen til sin Seng og foreslog, at de skulde have et 
Stykke i Peder Paars. Min Fader gysede tilbage for den, 
da han saae, at den var paa Vers, hvilke han havde Ulyst 
til at læse i saa stor Mangfoldighed, og vilde hellere have 
fat paa en af Komedierne; men her nyttede ingen Mod
stand. De begyndte altsaa, og han fandt mere og mere 
Behag i den, jo længere han læste. Fra den Tid gjennem-
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gik de den oftere, maaske endog mere end een Gang i 
hver af de længere Ferier. En Gang begyndte min Fader 
at nynne Peder Paars efter den Melodi: «Jeg havde mig 
en Stær o. s. v.» og gjorde saaledes Præsten opmærksom 
paa, at deres Yndlingslæsning ogsaa kunde synges. Det 
interesserede meget, og de maatte strax til at synge, og nu 
sad de stundom hele Timer med hinanden og sang deres 
«•Peder Paars»> med denne monotone Melodi. Naar de 
bleve trætte af at synge, læste de: naar de bleve kjedeaf at 
læse og havde samlet nye Kræfter, sang de igjen. Enten 
de nu sadde under Husets Tag eller paa de smukke 
Sommerdage under det tætte Bladehang i Havens Lysthus, 
al Tid vare de fuldt optagne af Nydelsen og Interessen. 
Min Fader blev ogsaa paa den Vis grundig indøvet i 
«Peder Paars«; han elskede den saa højt, at Alexanders 
Kjærlighed til Homer neppe kan have været større. Jævnlig 
krydrede han Livet under dets daglige Gang med Salt 
fra dette rige Forraadskammer. 1 de fleste mødende Til
fælde havde han et Vers af «Peder Paars»» paa rede Haand 
og vendte derved smaa Fortrædeligheder til Løjer og 
Morskab. Han erkjendte med Tak Pastor Hassagers 
Fortjeneste af at have lært ham dette Digt at kjende og 
givet ham Smag derfor. Den friske Duft fra Ungdommens 
Sommerglæde forenede sig med Viddets og Lunets Kræfter 
i Bogen til at gjøre ham denne til en fornøjelig Omgangs
ven Livet igjennem.

Til Afvexling læste de ogsaa Horatii Oder og Terentii 
Komedier; men hvor meget endog Pastor Hassager for
sikrede min Fader, at disse sidste indeholdt mange Skjøn- 
heder, forekom de dog ham tørre og kjedsommelige, og 
senere havde han den Glæde at finde Holberg enig med 
sig heri. Ganske enkelte Gange læstes der i Fallesens 
Magazin; men dette skete kun undtagelsesvis, da det øv
rige Selskab ikke fandt Fornøjelse i den Slags Læsning.

En anden Tidsfordriv var Kortspil. Præsten var en 
stor Elsker af L’hombre, og derfor maatte de unge Gjæster 
allerede i den første Sommerferie lære dette Spil. Var



48

det nu en regnfuld mørk Dag, da tog man strax efter 
Frokosten fat paa Kortene, tærskede i dem til Middag, 
fortsatte igjen efter Middag lige til Aften. Undertiden 
skete det, naar et eller andet forhindrede Sammenspillet 
eller drog Ungdommen til andre Sider, at Præsten havde 
Lyst til at spille, og han satte sig da hen at lægge Ka
bale, hvori han havde stor Færdighed. Til dette Brug 
henlaa en stor Bunke gamle og sorte, fede Kort paa hans 
eget Bord i Stuens ene Hjørne, et Bord, som gjernte flere 
Ting, der ikke vare tilgjængelige for enhver, hvorfor det 
plejede at benævnes «et helligt Rum» (Navnet laantes fra 
et af hans Favorit-Skuespil «Apothekeren og Doktoren», 
hvori Apothekeren saaledes benævner sit Laboratorium). 
Her var Pibehylden, i forrige Tider et nødvendigt Inven
tarium i hver Dagligstues ene Hjørne, her var alt til 
Tobaksvæsenet henhørende.

Naar en Udflugt foretoges, en Spadseregang ned 
igjennem den nærliggende Skov eller ud i Marken, hedte 
det: «Lad os nu tale om lærde Sager!» Det var da 
gjærne en physisk eller astronomisk Bemærkning, Erin
dringer fra Kratzensteins og Bugges Forelæsninger, der 
blev drøftet, og hertil knyttede sig Anekdoter om Profes
sorer, Præster, Bisper o. s. v., hvori Pastor Hassager var 
uudtømmelig, og hvorved de Unge morede sig meget. Om 
sine Formænd i Embedet havde han ogsaa tit noget at 
fortælle, saaledes om Hr. Mogens Grave, hvis Broder, 
Erik Grave, var Biskop i Aarhuus, hvorledes han i lang 
Tid havde kun een Ligprædiken, som han holdt over alle 
afdøde, og som begyndte med de Ord: «alt Kjød er Hø». 
Men da nu en Bonde af Menigheden en Gang bød ham 
en god Betaling for en Ligprædiken og tilføjede: «men 
saa faae vi vel ikke Høprækenen, Fa’er?» svarede Præsten: 
«Ja, da vil Du komme til at kjøre mig til Aars, til min 
Broder, at jeg kan faae en anden». — Eller Opfordringen 
lød: «Lad os nu faae et Stykke paa Fløjten!» Og blæste 
da Rasmus Daugaard eller Carl Hassager eller begge, og de 
andre opfordredes til at gaae i Optog efter Takten. Nu og
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da aflagdes et Besøg hos en af Bønderne, eller en Fod
vandring foretoges til Landsbyen Borre, hvortil da op
fordredes med den Formular (thi alt saadant var stereotyp): 
«Lad os gaa til Borre og slukke vor Sorre (Sorg)!» vel 
stundom og til en denne Landsby tilhørende Eng, Kloster
engen, hvor Traditionen henlægger et Kloster; eller til en 
Stensætning i Nærheden af Gudenaa, bekjendt der i Egnen 
under Navn af «Højstenen», hvorom det Sagn fortaltes, 
at det var Fjender af Kristendommen, der fra hin Side 
Aaen fore over og forstyrrede Kirkebygningen i Veierslev, 
indtil de en Gang paa Tilbagevejen overraskedes af Dagen 
eller af, hvad det nu var, og bleve forvandlede til Sten.

Det hørte ogsaa med til Fornøjelserne at kjøre med 
Præsten til Annexerne, og saaledes hørte min Fader (han 
var den Gang besjælet af Lyst til det præstelige Embede 
og overalt, hvor han kunde finde Lejlighed, var han i 
Kirke og agtede flittig paa Præsternes Foredrag og Maade 
for at lære hvorledes og hvorledes ikke) mange Søndage 
hans Prædiken to Gange. Han kunde dog ikke huske 
noget af dem uden, at en Prædiken paa Søndag mellem 
Jul og Nyaar mest drejede sig om Delingen af Jødeland 
mellem Herodis Sønner, med hvilken Deling ogsaa Præ
dikens Inddeling forekom ham at være givet. I den Tid, 
min Fader kjendte Pastor Hassager, udstuderede han næppe 
eller dog vist kun sjælden nogen ny Prædiken. I yngre 
Dage havde han vist ikke studeret lidet, og til sine 
Examina havde han god Karakter; ogsaa havde, som han 
fortalte min Fader, Hornemann som Censor over hans 
Dimisprædiken ytret, at skjønt noget deri kunde .været 
bedre udviklet, kunde han dog ikke nægte ham Laudabilis. 
Hans theologiske Retning var som saa manges i hine 
Dage afgjort rationalistisk-naturalistisk. I de ovenomtalte 
Samtaler om «lærde Sager» faldt undertiden Ytringer om 
Religionssætninger og Dogmer, som ikke lode Tvivl om, 
hvad Skole han tilhørte. Han yndede nu og da at blande 
et latinsk Ord ind i Talen, f. Ex., at den tause Middags
bøn indlededes med et: oremus!

Daugaards Levned. I. 4
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I hver Sommerferie rejste man til Sal Præstegaard at 
besøge Nabopræsten Schwitzer, i Almindelighed kaldet 
Hr. Claus. Venskab var der ikke mellem ham og Has
sager; der havde endog i en tidligere Tid været aabenbart 
Brud, hvilket, medens min Fader kjendte dem, saa vidt 
var hævet, at de holdt selskabelig Omgang og modtog 
og ydede Tjenester gjensidigen i Embedssager. Hassager 
omtalte det oftere som et slemt Træk hos Schwitzer, at 
han ved L’hombrebordet passede de sorte Esser, hvilket 
blev indpræntet Ungdommen som noget saare afskyeligt; 
min Fader mindedes da heller ikke, at han nogensinde, 
medens han brugte dette Spil, havde i nogen nok saa 
haard Knibe gjort sig skyldig deri.

Tiden under et saadant Besøg i Sal Præstegaard gik 
i Almindelighed hurtig under ret levende Samtale især 
mellem de Ældre om Dagens Begivenheder, om Historier 
fra Skoletid og Universitetsliv; men de Unge toge ogsaa 
Del i Samtalen. Paa enkelte af disse Besøg traf det sig, 
at Præstens to Døtre vare hjemme; de vare ellers i et 
Institut i Viborg. Den ældre spillede da paa Klaveret og 
sang dertil, opfordret fornemmelig af Pastor Hassager, som 
meget elskede Musik og Sang. Naar hun da foredrog den 
rørende Vise: «Midnatsklokken slog, da Adolf ene langs 
med Kirkegaardens Mure gik», gjorde det ikke lidet Ind
tryk paa min Fader. Men paa den anden Side var en 
vis Værdighed og Overlegenhed, hvormed hun deltog i Sam
talen og tiltrak sig nogen Beundring hos Pastor Hassager, 
ikke ganske fri for at vække noget Misnøje hos min Fader, 
som ikke var vant til, at nogen overskyggede ham i hans 
kjære Præsts Interesse. — Naar de om Aftenen efter endt 
Besøg vendte tilbage til Hjemmet og, kjørende mest Fod 
for Fod, vare lykkelig komne over Sal Bys stenede Gader, 
hvor foruden Vognlarmen de gjøende Hundes Mangfoldig
hed forhindrede al Samtale, benyttedes gjærne den gode, 
bløde Vej, hvor Farten ogsaa nødvendigvis var langsom 
nok, til at begynde Samtalen med en Kritik over Maden, 
man havde faaet, f. Ex. «en pirken Lammesteg, en tør
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Kalkun» o. desl. Min Fader, som fandt, at de vare bievne 
kongelig beværtede, maatte ansee denne Kritik for ugrun
det1). Vejen gik fra Sal igjennem Herregaarden Friisholt, 
hvis Beboer, en gammel Militær, var vidtbekjendt for sin 
Originalitet og Stridbarhed, paa hvem Ordet hos Holberg 
kunde passe:

Han var en tapper Mand, sit Husfolk hver Dag slog.
Da han gjærne havde været Gjenstand for en Del af Sam

talen hos Pastor Schwitzer, med hvem han stedse laa i 
Fejde, gav Gjennemkj or selen gjennem hans meget smukke 
Herresæde Anledning til yderligere Kritik over Hr. Claus’s 
stridbare Karakter og det uvenlige Forhold, hvori han 
stod, ej alene til Ritmesteren, men til flere af sine 
Sognefolk.

En Udflugt af betydeligere Omfang foretoges i en af 
Sommerferierne til Ullits Præstegaard i Himmerland, en 
otte Mile fra Veierslev. Man var meget spændt paa 
denne Rejse, medens den forestod, og der blev talt meget 
om alt det, man paa den skulde see, dels Staden Viborg 
og især dens Domkirke, dels Egne af en fra de vore Ost
jyder hidtil bekjendte meget forskjellig Karakter, dels to 
store Vejler, hvilke de ikke alene skulde see men ogsaa 
passere igjennem, en Fart de dog ikke forestilte sig i dens 
hele Skrækkelighed.

Her turde være Plads til en liden Omtale af Præstens 
Befordringsvæsen, der vel saa temmelig svarede til, hvad 
man i den Tid forefandt i de fleste Præstegaarde. Den 
saakaldte store Vogn eller Stadsvognen var en blaamalet 
Fjællevogn af holstensk Snit med spolede og bugtede Hav- 
fjæl. Egenlige Agestole brugtes ikke, men Sæder af 
Spoler, paahængte med Jernkroge, dækkede med Pude-

0 «Denne Art af Samtaler,» siger min Fader her i Epi
stelen, «var uden Tvivl i det Hele meget almindeligere 
i ældre Tider end nuomstunder; i det mindste har jeg 
i Kredse, i hvilke jeg senere har levet, ikke haft Lej
lighed til at gjore Erfaring i modsat Retning.»

4*
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hynder, men uden Arme eller Ryglæn; thi Præsten, som 
var meget bange for at vælte — en Frygt, hvilken jo iøv- 
rigt vore gamle Veje fuldkommen retfærdiggjorde — vilde 
have Sæderne saadanne, at han i paakommende Tilfælde let 
kunde kaste sig af Vognen. Dette Orlogsskib holdt altsaa 
for Døren i den tidligste Morgenstund, Selskabet gik om
bord og sejlede af. I en sex Timer havde de vel efter at 
have bedet i Vindum Sogn ved Ruinerne af den for Aar- 
hundreder siden nedlagte Kirke, tilbagelagt de fire Mile 
til Viborg. Det hørte med til den økonomi, som hine 
Tiders særegne Vanskelighed gjorde nødvendig eller dog 
meget tilraadelig, ikke at tage ind paa en Gjæstgivergaard. 
Der stodes af hos en fattig Skomager, som Præsten 
kjendte, og hvor det fornemme Besøg vakte en Skræk og 
Forstyrrelse, som ikke let lader sig beskrive, men ogsaa 
megen Glæde over saa stor Æresbevisning, hvilket idelig 
bevidnedes under megen Bukken og Nejen af Skomageren 
og yderligere bevistes ved den drøje Lussing, hvormed en 
Kat hilsedes, der vovede at indtage en af de faa Stole, der 
burde staae ledige for de værdige Gjæster. Den drøje 
Madkurvs Indhold sparede Værtinden al Bekymring med 
Hensyn til Beværtningen; hun havde kun at lave Kaffe 
til, og uden Tvivl havde Huset ej alene Ære men ogsaa 
Fordel af dette Gjæsteri. Efter Maaltidet gik man til 
Domkirken, som betragtedes med stor Beundring og Glæde; 
især tiltrak Chorets Højde som noget ualmindeligt sig 
Opmærksomhed. I «Kraftkirken», som den kaldtes, d. e. 
Krypten eller den underjordiske Kirke under Choret, Aar- 
sagen til dettes Ophøjelse, kunde de ikke komme for Ligkister, 
hvormed denne i sit Slags eneste Bygning, som da var 
kjendt i vort Fædreneland, den Gang var opfyldt. Men 
de saae Erik Glippings Grav, et Kenotaphium efter 
Kirkens Brand 1727, hans Hjælm og Sværd eller i det 
mindste det, som udgaves derfor, og General Daaes Hjærte. 
Idet deres Cicerone i Kirken viste dem en Sehesteds Begra
velse, tilføjede han denne oplysende Bemærkning: «Disse 
Vaaben her paa Siderne ere hans Aner — noget, man
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kalder saadan.» Denne Forklaring morede Diciplene i 
hoj Grad og gjenkaldtes ofte blandt Rejseminderne sammen 
med Skomageren og hans Kat.

Om Eftermiddagen fortsattes Rejsen fra Viborg, og 
havde man da de tvende Vejler at passere ved Skals Aa. 
Farten gjennem den store Vejle, hvor Vandet næsten gik 
ind i Vognen, syntes ikke lidet farlig. Nu blev Egnen 
mere tør og øde. Man kom ind i Himmerland og saae 
de i Hjemstavnen ukjendte Tørvestakker eller Tørveklader, 
som ligne Huse, saae ligeledes Huse uden Skorsten, af 
hvilke Røgen trængte ud igjennem Tagskjægget og andre 
Aabninger, ligesom Skik jo var almindelig i Hedenold. 
De kom til Ullits, hvor Kirken hæver sig paa den stejle 
Sandbakke. 1 Præstegaarden ble ve de gjæstfrit og venligt 
modtagne. De bleve der en Dag over, som tilbragtes med 
at se det lidet Ikkemærkværdige, som var at se der, og 
med Samtaler mellem Præsterne om deres Ungdomserin
dringer. Paa Hjemvejen fik de en Passager mere i 
Præsten Tjærebyes Steddatter, hvoraf Følgen blev, at 
Disciplene maatte skiftevis sidde paa et Skrin bag i 
Vognen, hvorfor denne Tilvæxt i Rejseselskabet ikke af 
dem blev betragtet som en Vinding, og det saa meget 
mindre, som den nye Rejsefælle bemægtigede sig Samtalen 
med deres Præst, og de saaledes, hvad navnligen føltes af 
min Fader, bleve udelukkede fra deres retmæssige Del i 
Underholdningen.

I en anden Ferie indtraf det, at der af x4mtsprovsten 
blev tilvaret en Visitats. Det Navn «Amtsprovst» var i 
hine Dage meget ilde hørt blandt Landsbypræsterne; det 
skurrede i deres øren ligesaa slemt som senere Navnet 
Abrahamsen og «indbyrdes Undervisning». Embedet var 
nyt, indsat af Kong Frederik den Sjette, hvis Navn derfor 
ej heller velsignedes i Præstegaardene. De saaledes i Virk
somhed satte Embedsmænd toge med Nyhedens kraftige 
Haand fat paa det Værk, hvortil de vare kaldede, især 
Skolevæsenets gjennemgribende Forbedring. Megen gammel 
Slendrian maatte vige for den Livlighed og Iver, hvormed
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de traadte op, og den følgende Tid har erkjendt/at ikke 
lidet godt stiftedes ved dem, om det end ej kan nægtes, 
at de stundom fore mere skaanselløst frem, end fornødent 
gjordes. Præsterne fik ved denne Foranstaltning meget 
mere at varetage og arbejde paa, end de tidligere havde 
haft. Der oprettedes Skolekommissioner, hvori Præsterne 
bleve Hovedmændene, idet de maatte lede Forhandlingerne, 
drøfte Forslagene, affatte Betænkninger, afgive Erklærin
ger o. s. v. Alt dette var haardt for Præsternes Kjød og 
Blod. «Den taabelige Indretning, det forbandede Skriveri» 
o. desl. vare Udbrud, som idelig hørtes i deres Samtaler.

Men da der nu af Amtsprovsten blev tilvaret den 
ovenomtalte Visitats i Veierslev, laa der, som man siger, 
ret et Hus. Den vante glade Tidsfordriv var for længere 
Tid forstyrret, tildels suspenderet. Al Tanke og Tale, 
hvorledes den end begyndte, gik dog tilsidst ud paa Amts
provsten og hans Komme tilligemed hans Synsmænd; thi 
Præstegaarden skulde tillige synes. I den Tid delte min 
Fader Soveværelse med Præsten. Da den idelige Tale om 
Syn og Visitats tyktes ham at røbe, at dette Tidspunkt 
saaes imøde med Frygt og Bæven, ytrede han en Morgen, 
som de vare i Færd med at staae op, «at det ikke var 
værdt at være saa bange for den Amtsprovst». Men 
hertil blev svaret med Fynd: «Bange? jeg er Sind (den 
sædvanlige Edsformel) ikke bange for ham. Lad ham kun 
komme! jeg har Laudabilem til Attestats ligesaa vel som 
han. Ved denne og flere Lejligheder fortalte han ogsaa, 
at Biskoppen paa sidste Visitats ikke havde været saa 
vel fornøjet i hele Herredet som i Veierslev. Omsider 
kom Amtsprovsten. Alt gik til Fornøjelse i Kirken. 
Provsten katekiserede og ytrede sig i sin Tale tilfreds 
baade med Ungdommens Svar og med Præstens Prædiken. 
Søndag Morgen, medens han klædte sig paa, havde han 
den Dristighed at lukke et af Gjæstekammervinduerne op. 
Da Præsten hørte dette, kom han i Bekymring for sit 
Vindue, der ej var vant til saa haard Medfart, og udbrød:
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«Nu har han faaet det op; nu kan han Sind see, hvordan 
han faaer det i igjen.»

Det var en af de gamle Præstegaarde, bygget efter 
disses fælles Grundtypus. I'Gangen eller Forstuen, hvor 
Trappen var til Loftet, havde man Storstuen paa højre 
Haand. Den var paa fire eller fem Fag helt igjennem det 
temmelig smalle Hus, med to Fag Vinduer til Gaarden 
og to til Haven. Indskrifterne paa deres Ruder vidnede 
om deres høje Ælde. Den var møbleret med en Kanape 
og tolv Stole, et Thebord med Fajanceplade, en Dragkiste, 
hvorpaa en Themaskine, omgiven af Kaffekande, Thekande. 
Kopper o. s. v. stod opstillet. Alt var simpelt, men Ind
trykket deraf var venligt. Bag Storstuen var de i de gamle 
Præstegaarde velkjendte to Gjæstekamre, det ene til 
Gaarden, det andet til Haven. Det første benyttede 
Præsten til Studerekammer; her stod hans gamle oliema
lede Pulct og her havde han sit lille Bibliothek med 
Bøger fra en ældre Periode mest theologiske, i et Hjørne 
laa en Del gammelt og nyt Reb; thi Præsten gjorde selv 
Tøj rerne tilrette til alle sine Kreaturer. Naar man fra 
Forstuen gik til venstre, kom man ind i Dagligstuen. 
Her syntes alt endnu mere at minde om «den Tid, Kong 
Dan ved Roret stod»». Den gik som Storstuen og som 
alle Stuer i de gamle Præstegaarde igjennem Huset, 
var tre Fag stor med to Fag Vinduer til Gaarden og to 
til Haven, fire Dørre, nemlig Indgangsdøren, Kjøkkendøren, 
Sovekammerdøren og Havestuedøren. Paa den ene Væg 
stod til en Side det rødmalede Klokhus med Ottedagsvær- 
ket og til den anden Side et i Figur og Farve til samme 
svarende Skab til Husholdningsbrug, imellem disse to 
Møbler i den første Tid det blaamalede Fyrrespisebord, i 
den senere Tid Kakkelovnen. Mellem Vinduerne til Haven 
stod Skatollet med Sølvskabet paa og lige over for dette 
et Møbel, hvorover den nyere Tid især vilde forarge sig, 
en saakaldet Dragkisteseng. Stolene vare af de gammel
dags højryggede, betrukne med Læder. Fjælene i Daglig
stuens Gulv vare slidte til Karduspapirs Tykkelse og
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enkelte Steder helt igjennem til Sandet. Men da Læg
ningen af et nyt Gulv vilde medføre meget store Bekostninger, 
som den onde Tid formentlig ikke kunde taale (den Tid nem
lig, i hvilken et Pund Kaffe, en Skjæppe Salt, et Par Støv
ler o. s. v. kostede mellem 50 og 100 Rigsdaler i gamle 
Penge, og omsider dette gamle Pengevæsen afløstes af 
Rigsbankforordningen) og altsaa Istandsættelsen maatte 
skydes saa langt ud i Fremtiden som nogenlunde muligt, 
blev dette Gulv bestandig behandlet med megen Delika
tesse i Lighed med den, Præsten fandt fornøden i Omgang 
med Gjæstekammervinduet. Da saaledes min Fader en 
Gang, maaskee under Indøvelsen af en Rolle, tog en Stok 
og spankede stolt og fast over Gulvet, standsedes han ved 
et Tilraab fra Præsten: «Det maa De Sind ikke gjøre, 
lille Daugaard! det kan Gulvet Sind ikke taale.» Min 
Fader kom ogsaa under Vejr med, at dette ømme og 
skaanende Hensyn til Gulvet var en medvirkende Aarsag 
til, at Præsten al Tid gik i Tøfler; thi da han gjærne vilde 
gjøre sig en Bevægelse over Gulvet, vilde Støvlerne have 
taget for haardt paa dette, medens Tøflerne ikke kunde 
gjøre det nogen mærkelig Skade. Det gamle Gulv holdt 
ud i de sex Aar, i hvilke min Fader regelmæssig besøgte 
Præstegaarden; da han kom der som Student, havde 
Amtsprovsten foranlediget, at dette med mere af det gode 
gamle havde maattet vige for nyt.

I en Sidefløj af Præstegaarden var der et Værelse, 
som var berygtet for Spøgeri. Med Hensyn til, hvad 
herom fortaltes, ytrede Præsten forsigtig: «Man ved Sind 
ikke, hvordan det gaaer til i Aandernes Verden.«

Præstegaardens Have var en vigtig Tumleplads for 
Ungdommen. I dens Lysthus ved Enden af en Hasselallee, 
som Pastor Hassager selv havde plantet, foregik mange af 
deres Forlystelser. Der sadde de snart med Kort, snart 
med Bog, snart med Fløjte og undertiden blot samtalende, 
og flere af deres Forestillinger bleve opførte der. Fra 
Huset gik man derud gjennem Havestuen, et Værelse, der 
ingenlunde svarede til det Begreb, man nu forbinder med
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Navnet «Havestue«, men der brugtes til at hensætte ad
skillige Have- og Husredskaber. Haven stødte umiddel
bart op til Kirkegaarden og var i Retningen mod denne 
gjennemskaaret af den som Scene for Skuespillet den 
første Aften omtalte Ligustrumsgang. Den var ikke egen
lig smuk i sit Anlæg men dog ret kjøn og meget nyttig 
med mange gode Frugttræer, og for de Randers Drenge, 
ved hvis Hjem ingen Have var, et sandt Paradis. For
uden de Fornøjelser, de nøde i den, ydede den dem ogsaa. 
som en sjællandsk Bonde vilde udtrykke sig, «mange Høf
ligheder« ej alene, naar de selv umiddelbart kunde tage 
dem, men og ved rige Sendinger i Efteraaret af Kirsebær 
og Æbler, der tilførtes dem i Randers fra de kjærlige 
Præstefolk for at de kjære Børn ikke skulde for meget 
savne Hjemmet, og for at deres Venner ogsaa kunde sees 
tilgode, naar de vare fraværende.

Min Farbroders Optegnelser.

Aaret efter min Faders Dimission fra Randers lærde 
Skole afgik ogsaa den yngre Broder til Universitetet. 
Mine Bedsteforældre havde endnu tre Børn: Karen, født 
1802; John, hvis Daabsdag blev mindeværdig for min 
Fader med Hensyn til hans Fremtidsbestemmelse, født 
1810, og Anna Cathrine, født 1812.

John Daugaard er den blandt min Faders Sødskende, 
som jeg tidligst har kjendt, idet Mindet om ham er 
knyttet til mit Barndomshjem i Thorstrup Præstegaard, 
hvorfra min Fader, efter at have undervist ham, dimitte
rede ham til Universitetet. Hans sjældne Gaver til at 
underholde baade Voxne og Børn, hans varme Følelse og 
især hans Kjærlighed til Børn maatte gjøre ham meget 
elsket i en Familiekreds. Han var i høj Grad musikalsk, 
sang herligt med en blød og mandig Stemme, aflokkede 
den gule Buxbomfløjte, med hvilken jeg mindes ham, for
tryllende Toner. Han besad allehaande selskabelige Ta
lenter. Han døde som Præst i Gimming ved Randers af
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en Brystsyge, der meldte sig brat men varede flere Aar. 
Det var ham under Sygdommens kuende Tryk en velkom
men Adspredelse, da han, opmuntret af sin Hustru, be
gyndte med til Tider, naar hans Helbred tillod det, at 
nedskrive Minder fra sin Barndom og Ungdom. «Du 
mente», skriver han, henvendt til sin Hustru, idet han 
indleder disse Meddelelser, »at denne Beskjæftigelse vilde 
være en behagelig Tidsfordriv for mig under min Sygdom, 
der ikke tillader mig ellers at foretage mig meget. Jeg 
skal ikke nægte, at jeg selv kunde have Lyst dertil, og 
det saavel, fordi Du ønskede at have saadanne Optegnel
ser, i hvilke Du og Børnene af og til kunde læse, dersom 
jeg snart skulde forlade Dig og dem, for at I end tydeli
gere kunde mindes den, I saa inderlig elskede; som ogsaa 
fordi disse Erindringer i sig selv ere saa behagelige og 
saa kjære for mig oftere at at gjenkalde. Dertil kommer, 
at vor kjære Hans!) og tildels vor kjære Frederik og 
Jette2) kun have et saare sørgeligt Indtryk af deres 
Fader, da de jo ikke have kjendt mig anderledes end som 
den syge og svagelige Skikkelse, der nu i fire Aar har 
siddet iblandt dem, og jo saa godt som slet ikke har 
kunnet beskjæftige sig med dem, ja ikke en Gang har 
kunnet fortælle dem noget om mit tidligere Liv, der dog 
lige indtil 1858 den 19de Maj, da jeg blev syg, har haft 
saa mange skjønne, lykkelige og glædelige Punkter, ved 
hvilke min Sjæl har kunnet dvæle med stor og inderlig 
Lyst, og hvilke jeg endnu den Dag i Dag i mit 53de Aar 
med stor Fornøjelse og Glæde gjenkalder mig.»

’) Deres egen Søn, født 1855.
2) Adoptivbørn; de vare i Koleratiden i Kjøbenhavn bievne 

forældreløse. Min Farbroder og hans Hustru vare den 
Gang barnløse; de havde tidligere mistet deres første 
Barn, en Søn. De vilde da tage et «Kolerabarn», 
som disse forældreløse kaldtes, i Barns Sted. De fik 
Anvisning paa to Sødskende, og da de ikke vilde skille 
dem ad, adopterede de denl begge.
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Det var i Aaret 1862x), at min Farbroder nedskrev 
disse Erindringer. Nogle Træk deraf meddeles her dels 
til Fremstilling af hans egen Personlighed, dels til Fort
sættelse og Fuldstændiggjorelse af det hidtil gjennem min 
Faders Optegnelser om Hjemmet i Dytmærsken fortalte. 
Snart tages Fortællingen, som den er skreven, i første 
Person; snart sammendrages den, idet tredie Person be
nyttes.

Naar Studenterne i Ferien kom hjem, var det natur
ligvis en stor Glæde for det hele Hus. For Børnenes 
Vedkommende forhøjedes Glæden ved noget vist Spæn
dende, der fulgte med, og som laa i, at Brødrene al Tid 
kom om Natten eller om Aftenen silde. De roaatte den 
Gang, da ingen Dampskibe havdes, sejle med en af Byens 
Skippere, der for det meste først ankom ved Aftentide til 
Udbyhøj; eller, om de vare naaede med Skibet til Melle
rup, da paa deres Fod vandre til Randers. Ved det sil
dige Komme maatte de banke Husets Folk op. At blive 
vækket i saadan Anledning, at hilse paa de voxne, saa 
højt ansete Brødre, at modtage Smaaforæringer af disse, 
at deltage i den almindelige Kaffedrikning var noget stort 
og herligt og for det barnlige Sind saare Optagende. En 
Gang havde min Fader bestemt sig til i Ferien at gjøre 
et Forsøg med at prædike, hvilket skulde foregaae i Vei- 
erslev Kirke. Det var en Selvfølge, at i det mindste en 
af Forældrene skulde høre ham. Min Farfader formaaede 
Moderen til at være den, der tog til Præstegaarden, og de 
to yngste Børn skulde følge med. Da min Fader Dagen 
før Afrejsen vilde for sig selv memorere sin Prædiken paa 
et afsides Kvistværelse, gik min Farfader ud i Porten og 
nedhidsede der en Trappe, som førte op til et Loft, der 
stedte til det omtalte Kvistværelse, hvor han gjennem 
Bræddevæggen vilde lytte til for at høre noget af Sønnens 
Prædiken. Den lille John traf ham ved dette Foretagende 
og vilde have været med op, vant som han var til al Tid

0 Han døde den 22de September 1862.
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at være med Faderen, men blev afvist med de Ord: «Du 
kan jo hore ham i Veierslev; jeg vil ingen have med, for 
det skal skee saa sagte, at din Broder ikke mærker noget.»

Min Farfader har vistnok ført et fornøjeligt Liv med 
denne min Farbroder John. Naar han tilfods var i Marken 
eller Toften, omkredsede Drengen ham tilhest, efter Dra
gonernes Forbillede udførende alle Slags Volter og Evolu
tioner paa en af de flere Kjæpheste, han havde paa Græs 
i Toften med Tøjrer og Tøjrepæle. Min Farfader forærede 
ham en stor og god Tromme paa det Vilkaar, at han 
flittig skulde slaae paa den i Stalden, paa Lofterne og i 
Udhusene for at fordrive Botter; at han skulde røre den 
for Hestene, der saalédes kunde vænnes til at høre Trom
meslag, for at de ikke, naar Byens Tromme gik, maatte 
blive bange og løbske paa Gaden. Han rørte den flittig 
og fik stor Færdighed som Trommeslaaer.

I Gaarden var der et højt Halvtag, som derfor ogsaa 
kaldtes «det høje Hus». Det vendte ud til en stor Gart
nerhave, som først længe efter er bleven bebygget, og man 
kunde fra dets øverste Loft see vidt og bredt ud over 
Byens nordre og østlige Del og helt ned ad Fjorden langt 
ind i Rougsø Herred. Der laa for det meste en meget 
god Kikkert. Paa et andet Loft i samme Halvtag var 
Rullestuen og tillige Værksted. Der stod en Høvlebænk, 
og der fandtes alle til Snedkerhaandværket henhørende 
Redskaber, en Skjærestol, et Drejelad og en Kasse fuld af 
Drej er værktøj. Paa dette Værksted syslede min Farfader 
meget; han lavede mange Ting til Nytte i Gaarden og 
gjorde det smukt som den, der havde lært det. Han lærte 
ogsaa Drengen at bruge Oxe, Saug og Høvl, at dreje 
Kegler og Skafter til Redskaberne. Han tog ham med 
paa Kornloftet, hvor han lærte ret at kaste Kornet og 
Støvene med sin egen Skovl, i Brænderiet, hvor han 
maatte deltage lidt i Mæskningen med sit eget Mæskerør, 
i Pakhuset at hjælpe til efter Evne, i Loen, hvor han med 
megen Færdighed tærskede med sin egen Plejl. Ogsaa 
paa Forretningsrejser i Omegnen toges han med, saaledes
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naar min Farfader modtog Brændet til Brænderiet og 
Køllen, hvilket blev axlet fra Gammelestrup, Pindstrup 
eller Fjeldstrup Skove til Landsbyen Grund ved en Vig af 
Randers Fjord og der indskibet i Koge til Randers Brygge. 
Det var vistnok min Farfaders ønske at anbringe denne 
Søn ved Handelen, da de ældre Brødres Lyst til Stude
ringer havde krydset hans Tanker med Hensyn til dem.

I Foraaret 1819 begyndte min Farfader at skrante, og 
han fik derpaa en Byld i Halsen, som fremkaldte hans 
Død den 19de December samme Aar. Hver Aften, medens 
han stod Lig, gik min Farmoder med de to mindste 
Børn ind at kysse ham. Den ældste Datter, Karen, kunde 
hun ikke faae med; hun følte Sky derfor.

Hvor meget Sognepræsten i Randers, den varmhjær- 
tede, kjærlighedsfulde Amtsprovst Kruse, i Sorgens Tid 
var for Familien, og hvor hjærtelig en Følelse, der knyt
tede min Fader til ham, fremgaaer af et Brev til ham fra 
min Fader, skrevet paa hint Tidspunkt. Efter først i sit 
eget og sin Broders Navn at have takket ham for den 
velvillige Omhu, hvormed han gjennem et Brev til Etats- 
raad Engelstoft, i hvis Hus de begge nøde stor Gjæstfri- 
hed og Venlighed, havde betænkt at forberede dem paa 
det haarde Slag, vedbliver han saaledes:

«Men en anden dyrebar Pligt paaligger mig, den 
nemlig at takke Deres Højærværdighed for den Kjærlighed, 
De har udvist ved at besøge og trøste min Fader under 
hans sidste Sygdom. Al Tid skal jeg med sønlig Tak
nemmelighed erindre mig Deres megen Godhed. En sand 
Trøst er det for mig at kunne regne en saa værdig og 
ædel Mand blandt min forladte Moders Venner. Deres 
faderlige Godhed for mig, hvorpaa jeg fra min tidlige 
Barndom har haft saa mange skjønne Beviser, lader mig 
haabe og indgiver mig den Dristighed at bede, at De 
fremdeles vil være mig en sand Ven, Raadgiver og Fader, 
til hvem jeg stedse tillidsfuld tør henvende mig, og at 
Deres Kjærlighed maatte strække sig til mine yngre, mere 
hjælpeløse Sødskende».
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At min Farfader, som en Gang havde været en vel- 
staaende Mand men ved uheldige Kornspekulationer og 
en uforsigtig Kaution havde mistet sin Formue, efterlod 
sin Familie under trykkende Kaar, sees ogsaa deraf, at da 
min Fader i ovenanførte Brev beder Amtsprovsten und
skylde, at det kommer noget sent, nævner han som en 
af Grundene: — «dels kostede det mig saa meget at kor
respondere med min Moder sidste Postdag, at jeg umu
lig kunde have affærdiget flere Breve.» — Man erindre, 
at der den Tid gaves høje Postpenge.

Nogen Gjæld, dog ikke stor, der fandtes ved min 
Farfaders Død, fik min Farmoder senere betalt. Hun be
sluttede sig til at fortsætte Bedriften i Gaarden. Ved sin 
Dygtighed og Tarvelighed kom hun igjennem. Fra min 
Farfaders Død af sørgede min Fader for sig selv og den 
studerende Broder ved Informationer, som han dels selv 
skaffede sig, dels blev hjulpen til af Professor, Etatsraad 
Engelstoft, hvis Plejesøn, Christian Engelstoft, senere 
Professor ved Universitetet og død som Biskop over Fyens 
Stift, han underviste og dimitterede til Universitetet. 
Dette var en stor Lettelse for min Moder», skriver min 
Farbroder, hvis Meddelelser for en Stund gjengives med 
hans egne Ord, «men endnu vare vi andre tre Børn til
bage. Men uagtet de smaa Omstændigheder, hvori vi sad, 
have vi Børn dog aldrig savnet noget, og vi have alle 
Erindringen af, at vi have haft et godt, kjærligt og hyg
geligt Hjem.

I de sidste Aar af min Faders Levetid var der en 
levende Handel hos os, og vi havde mange Søgnings
bønder, nogle Kromænd og Proprietærer, ligesom ogsaa 
den daglige Søgning var temmelig betydelig, og der var 
stor Afsætning af Mælk og Fløde, da vi havde ikke saa 
faa Køer paa Stald. I den Tid var Randers By ikke saa 
overlæsset af Kjøbmænd som nu om Stunder, og da hørte 
man ej heller om saa mange Falliter der som nu, i det 
hele tjentes der mere paa alle Varer. Bønderne bleve 
heller ikke saaledes trakterede som i vor Tid, da de nok



63

drage af med Profiten. Saa vidt jeg mærkede, stod de 
fleste Handlende sig ret godt, der var ikke saa faa rige 
Kjobmænd og et Par store Handelshuse, af hvilke vel 
Rees Hus var det største. Pengekrisen var paa den Tid 
for det meste overstaaet skjønt vel ikke ganske forvunden; 
hos mange forvandtes den vel aldrig. Hjemme hos os 
kunde Handelen ikke blive ved at være saa betydelig som 
tidligere, men den gik dog skjønt med megen Besvær for 
min Moder, og vi Børn hjalp det lidet, vi kunde, i Bu- 
tiken. Brænderiet fortsattes ogsaa, og vi holdt to Kroer 
vedlige med Brændevin og Aquavit i nogle Aar, nemlig 
ørsted- og Gammelestrup-Kr'o. I denne sidste Kro kom 
min Søster og jeg stundom, da Kromanden havde to 
Døtre omtrent jævnaldrende med os. Samme Kromand 
hed Pind og var en Broder til den daværende Forpagter 
Pind paa Gammelestrup Herregaard, hvilken sidstes tre 
Sønner, Jørgen, Christen og Anders, levede indtil for faa 
Aar siden, alle dygtige Landmænd, da de vare opdragne 
som Bønder og vare respektive Ejere af Krannestrup, 
Løvenholm og Thustrup; (en Søster af dem blev gift med 
en Scheel og er Moder til den nuværende Scheel til 
Gammelestrup). I Sommeren efter min Faders Død vare 
min Søster og jeg i Besøg hos Kromanden i otte Dage, 
og vi morede os meget godt. Kroen ligger ikke langt fra 
det smukke Herresæde Gammelestrup, efter min Mening 
en af de smukkeste gamle Herregaarde i Landet med 
Taarne og Spir paa Hovedbygningen. Dens Beliggenhed 
er særdeles smuk. Kroen ligger ret romantisk, omgiven 
af Skov og Krat og Enge paa alle Sider, og Allinge-Aa 
strømmende lige om ved Huset. Lidt fra Kroen ligger 
Møllen. De høje Banker ved Gammelestrup og Lands
byen Liltved paa den nordre Side af Aaen give Land
skabet et meget interessant Udseende. Det var derfor 
ikke saa sært, at vi Børn kunde more os der, da vi havde 
allerede nogen Sans for Naturskjønheder, og der omkring 
Randers var ikke nær saa beplantet som nu om Dags. 
Der mededes i Aaen; ved Møllen saaes Sluserne og Aale-
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fiskeriet; vi tumlede os i Skoven og paa de høje Banker, 
ned ad disse trimlede vi os; vi kom stundom til Herre- 
gaarden, og det interesserede med de mange Heste og 
Kreaturer. I det hele forefaldt jo i Kroen selv mange 
lystige Scener med Krogjæster og Rejsende, som det var 
morsomt for en Tid at være Vidner til. Vort Nattelogis 
var i et af Gjæstekamrene ved Storstuen, og min Søster, 
Datteren Nora og jeg laa alle tre nok saa gemytligt i 
samme Seng. Kromandens Døtre vare ogsaa stundom i 
Gjenbesøg hos os, og vi morede da dem igjen, hvilket vi 
saa meget lettere kunde, da der i Kjøbstaden var meget 
nyt for dem at see. Det er forunderlige Følelser, der 
gjennemstrømme os, naar vi i en ældre Alder komme paa 
saadanne Steder, hvor vi som Børn have glædet os; vi 
blive ret som Børn igjen; men det har tillige noget trist 
ved sig, naar vi ikke træffe der de samme Mennesker som 
den Gang, og vi finde meget forandret ved selve Bopælen, 
om og denne Forandring maa tilstaaes at være til det 
bedre. Disse Følelser har jeg haft, da jeg i senere Aar 
kom til Kroen og bedede der, og saaledes paa mange 
andre Steder, hvor jeg som Barn var kommen.

Da min Fader døde, var en god Ven af ham og af 
os alle hos os, en Skipper ved Navn Hans Kehlet, som 
foer med sit Skib fra Randers, men hvis Hjemstavn var 
Ærøskjøbing. Han blev hos os den Vinter for at gaae 
min Moder til Haande i Gaardens Bedrift, hvorfor og 
Bønderne troede, at han med Tiden skulde være Mand i 
Gaarden; men de vidste vel ikke, at han var gift «hjemme 
paa Ærø«T), som han selv plejede ved sine Fortællinger 
at udtrykke sig. Vi Børn holdt meget af ham, og han 
kunde fortælle saa mange Krøniker fra Sølivet og fra sit 
Hjem. Jeg mindes, at jeg var med ham en Gang ved 
Nørreport, hvor dér den Gang som endnu hver Løverdag 
var Kreaturer til Salg, og at vi kjøbte en Ko, som kostede

l) Om hvad der var godt og priseligt plejede han sige, at 
det var «som hos os paa Ære».
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11 Rigsdaler. Naar jeg nu skal have en Ko, maa jeg 
gribe dybere i Lommen; men det var vel ogsaa da en 
usædvanlig Pris. Dog veed jeg, at ogsaa Priserne paa 
Korn var slagx) nok, og at Kapitelstaxten for 1823 og 24 
var omtrent for Rug 2 Rigsdaler, for Byg 9 Mark og for 
Havre 5 Mark. Det er ikke godt at forstaae, hvorledes 
Bønderne sloge sig igjennem i disse Aaringer, men det 
var nok og fattigt paa Landet.

Samme Vinter gjorde jeg med ham en Rejse i Kane 
til Hobro. Min Fader havde nemlig nogle Aar tidligere 
anskaffet en Tospænderkane med tilhørende Klokker og 
Bjælder, i hvilken stundom kjørtes paa Gaden i Randers 
med os Børn, men kun om Aftenen i Maaneskin, da det 
vilde vække for megen Opsigt om Dagen. Senere syntes 
vi ikke, Kanen var smuk nok til at lade sig see om Dagen 
blandt Byens meget sirlige Kanetøjer. I denne Kane med 
vore sorte Heste for (hvoraf den ene kaldtes min, paa 
hvilken jeg red til Vands, eller naar Karlen skulde til 
Smeden med Hestene eller ved andre lignende Lejligheder) 
fore Kehlet og jeg til Hobro, hvor han havde en Broder, 
der var Farver, og som ogsaa havde været en god Ven af 
min Fader. Farveren havde to Sønner, med hvilke jeg 
skulde more mig. Jeg frøs om mine Fødder og Been paa 
Turen saa forskrækkeligt, at vi maatte kjøre ind i en 
Bondegaard, hvor jeg fik dem saaledes indhyllede i snoet 
Halm, at de vare varme den øvrige Del af Rejsen; hvor
dan det gik Karlen, som stod bag paa, mindes jeg ikke. 
Det, der var mig det mærkeligste under mit Ophold i 
Hobro, var følgende. Da det Dagen efter vor Ankomst 
var et særdeles smukt Vintervejr, kom alle Byens Kaner 
i Gang, og vi fik da og spændt for vor, og alle Kanerne 
sluttede sig i een Række og kjørte op og ned ad den 
eneste store Gade, som er i Byen. Der var i alt 21 Ka
ner, saa at endog jeg forundrede mig over, at man havde 
saa mange Kaner i Hobro; og jeg troer ogsaa, at mange

slap, ringe.
Daugaards Levned. I. 5
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af dem vare Proprietærers, der samme Dage vare i 
Staden.

Min Moder, mine Søstre og jeg havde det ret saa 
yndigt og rart med hverandre i vort Hjem. Hvad der 
undertiden noget formørkede vor Glæde, var Tanken om, 
hvorledes Moder skulde komme ud af det i financiel Hen
seende, hvorom hun tit talte med os for at vi ikke skulde 
være uvidende om vor Stilling, og at vi maatte spare, hvor 
vi kunde. At drive den besværlige Bondehandel og 
Brænderiet og saaledes at maatte holde mange Folk, 
maatte jo være og var ogsaa meget besværligt for vor 
Moder. Fremad gik det ikke, det var godt, om det 
kunde nogenlunde slaae til. Vor Moder kom næsten 
aldrig ud undtagen, naar hun gik i Kirke. Om Løverdag 
Aften, naar jeg kom af Skole, maatte jeg gjærne ud i 
Byen til de større Handlende for at sælge de Fjerdinger 
Smør, som vare indkjøbte om Dagen, og jeg fik dem al 
Tid solgte til gode Priser. Hvad jeg foraarsagede min 
Moder de fleste Udgifter med, var Fodtøj, hvoraf jeg sled 
en Del, da jeg foer saa meget omkring og næsten aldrig 
var i Stilhed. Jeg kan huske, at min Moder oftere 
klagede over denne min Sliden Fodtøj, naar der var 
Nogen tilstede, som interesserede sig for, hvorledes hun 
kunde komme ud af det, som man siger; men da blev 
der gjærne svaret, at det var bedre, Skomageren havde 
Fortjeneste ved mig end Doktor og Apotheker. Min Paa- 
klædning var al Tid meget net, skjønt det som oftest var 
hjemmegjort Tøj, hun selv havde forfærdiget, men derfor 
ogsaa meget fint Tøj.

I mit Hjem havde jeg næsten Alt, hvad der kan for
nøje en Dreng. Her havde jeg Duer1), og andet Fjerkræ,

x) Min Farbroder dvæler med Forkjærlighed ved Mindet 
om sine Duer, der bleve meget talrige og meget tamme: 
«Naar jeg stod i Gaarden med Ærtebøtten og raslede 
med Ærterne deri, kom hele Flokken ned paa Hoved, 
Arme og Skuldre af mig og sloges om at komme til
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her havde jeg det tidligere omtalte Værksted med alle 
dertil hørende Redskaber, hvor jeg kunde forfærdige en 
hel Del Sager til vore Lege, her holdtes endnu Heste og 
Vogn og flere Folk, som alle holdt meget af mig, og som 
jeg kunde faae til at hjælpe mig med, hvad det skulde 
være; her havde jeg ogsaa indkjøbt Legetøj; skjønt dette 
var ubetydeligt imod, hvad jeg seer Børn nu om Stunder 
at blive forsynede med.

Da min Fader og Moder begge havde Sans for Musik 
og Sang og selv sang godt (min Fader spillede ogsaa 
Violin1)), var det rimeligt, at de ønskede, at deres Børn 
maatte lære begge Dele. I den Hensigt lod min Fader

Ærterne. Selv naar jeg ved Hjælp af en Pisk med 
Skrald i havde ladet Flokken gaae til Vejrs, hvilket 
gjærne skete, naar en fremmed Due havde ladet sig see, 
for at jeg muligen kunde faae den med i Flokken og 
fange den, kunde jeg kalde hele Flokken ned paa mig 
og omkring mig. — Et Par sorte med hvide Slagfjer 
vare ægte Kastetumlinger, det vil sige: de kunde, naar 
de floj i Luften, slaae Kulbøtter bag over lige ned paa 
Stenbroen i Gaarden, saa jeg var tit bange for, at de 
skulde slaae sig ihjel.»

At fange fremmede Duer ansaaes den Gang i 
Randers for en ærlig Sag. Stor Flid og Snildhed an
vendtes i dette Øjemed, ikke mindst af min Farbroder 
og den Karl, som var ham behjælpelig. Jeg veed ikke, 
om Lov og Vedtægt er saadan nu til Dags.

x) Min Farbroder fortæller om sin tidligere Barndom: «1 
min Barndom var jeg en Tid plaget af Ørepine. Jeg 
husker, at jeg laa i en Slagbænkeseng, og at min Mo
der ofte sad paa Kanten af den og adspredte mig ved 
at synge for mig Visen: «Bondemand ad Marken alt 
med sin Plov», (en Vuggevise, som al Tid siden er 
ble ven brugt i Familien) og andre Sange, ligesom jeg 
ogsaa husker, at min Fader afløste hende og spillede 
paa Violin for mig.»

5*
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begge mine Brødre undervise i Musik, den ældste paa 
Violin og den yngre paa Fløjte; men min Broder Jacob 
havde ikke arvet mine Forældres Gehør, og hans Violin
spil blev derfor til intet. Min Broder Rasmus var i Hen
seende til musikalsk Talent bedre begavet, kunde synge 
og blæse paa Fløjte, skjønt han heller ikke drev det til 
noget synderligt hverken med Sangen eller Fløjten, hvor
for han ogsaa snart lagde Fløjten paa Hylden, efter at 
han var bleven Student. Da vi andre tre Sødskende vare 
komne saa vidt, at vi kunde have begyndt at nyde Under
visning i Musik, døde vor Fader, og der blev nu ikke 
Raad for Moder til at koste noget paa os, hvad Musiken 
og Sangen angik. Min ældste Søster havde et meget 
godt Gehør, og hun vilde vist kunde have bragt det til 
noget særdeles i Musik og Sang, dersom hun havde nydt 
nogen Undervisning deri. Hun havde en god Stemme, 
og ved at høre andre og ved Selvøvelse bragte hun det 
dertil, at hun af alle, som hørte hende, erklæredes for at 
synge meget smukt. Hvad mig selv angaaer, da troer jeg 
nok, jeg tør sige, at jeg havde stort Anlæg til Musik. 
Skjønt jeg ikke heller nød nogen Undervisning, var jeg 
dog ved mit blotte Gehør bleven en temmelig færdig 
Fløjtespiller uden at kjende en Node eller et Greb paa 
Fløjten. Min Broder Rasmus sendte mig da sin Fløjte, 
et sjældent Exemplar, som jeg aldrig har seet Mage til, 
thi den var hvid, forfærdiget af Elfenben, med en Sølv
klap. Men den var endnu temmelig stor for mine Fingre; 
jeg blæste helst paa en Buxboms Tersfløjte, min Moder 
havde givet mig. Da jeg nu først kunde spille ret godt, 
fik jeg Lov til at faae nogle Timer hos en Trompeter, 
men jeg kunde strax alle hans Stykker udenad, og jeg 
mærkede nok, at denne Undervisning ikke hjalp mig stort 
andet, end at jeg forøgede mit musikalske Repertoire; dog 
fik jeg saa megen Kjendskab til Noder og Takt, at jeg 
selv kunde hjælpe mig lidt videre frem. Jeg drev det nu 
efterhaanden saa vidt, at man gjærne vilde høre mig 
spille. I Sang gik det ogsaa fremad, da jeg havde Lej-
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lighed til at øve mig med min Søster Karen, og naar 
nogle Veninder af hende undertiden sang sammen. Hvad 
jeg kunde synge, kunde jeg strax gjengive paa Fløjten 
uden forud at øve mig. Det blev mig af flere, som for- 
stode sig derpaa, ofte sagt, at jeg havde en udmærket 
Ansats for Fløjte og et godt Foredrag, og at jeg burde 
see til at faae Undervisning hos en duelig Lærer. Men 
dette kunde ikke lade sig gjøre, og jeg var nu ogsaa 
bleven vant til det frie Udenadspil og kunde ikke finde 
mig i at binde mig til Noderne. Af Ouverturer, Potpou- 
rier, Rondoer og saadanne andre længere Stykker, kunde 
jeg det meste, naar jeg havde hørt dem flere Gange. 
Men ellers var det for det meste andre den Gang i 
Mode værende Danse, Marcher og Sange, som jeg mest 
lagde mig efter, og som faldt bedst i mine som oftest 
ikke musikalsk dannede Tilhøreres Gren. Musik var den 
Gang langt fra saa almindelig som nu om Stunder, da alle 
Børn især Pigebørn lære Musik, enten de have Anlæg 
dertil eller ikke, men det er da ogsaa kun Fortepiano, 
som de lære. Nu haves Sangforeninger og Koncerter i 
Mængde, og i Skolerne undervises i Sang, alt dette kjendtes 
ikke i min Barndom synderlig. Derfor kunde selv min 
simplere Musik gjøre Lykke i hine Dage.

Det fulgte nu af sig selv, naar jeg med Kammeraterne 
legede Soldat1), en Leg, som meget beskjæftigede os om 
Sommeren, at jeg ofte maatte være Piber, skjønt jeg 
stundom ogsaa var Tambour. Men som oftest var jeg 
tillige Anfører, eftersom jeg var godt inde i Exercitien, 
hvad enten vi agerede Kavalleri eller Infanteri; da var en 
anden Trommeslaaer i mit Sted, thi vi havde al Tid to 
Trommer. Men at jeg var Kommanderende forhindrede

U Naar min Farbroder her omtaler «Kammeraterne», da 
er det Disciple i den lærde Skole. Om hans Indtrædelse 
i denne nedenfor. Afsnittet om Livet ved den lærde 
Skole har i min Farbroders Manuskript sin Plads paa 
et tidligere Punkt.
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ikke, at jeg som Kommandør satte en Stund en anden i 
mit Sted, medens jeg tog Trommen eller Fløjten. Paa et 
af vore store Lofter holdtes undertiden Exercerskole, hvor 
jeg indøvede nogle Kammerater dels i Kavallerihuggene 
og dels i Infanteriexercits.

Samme Aar, i hvilket jeg kom paa Latinskolen, 1820, 
kom min nuværende Svoger, Vilhelm Schønau, for Tiden 
Birkedommer paa Fanø, i Huset hos os. Han skulde det 
følgende Aar være Student, saa jeg altsaa gik et Aarstid 
paa Skolen med ham. Hans Ophold i vort Hus gav mere 
Liv i dette, da han var saa fuld af Narrestreger; og jeg 
havde, skjønt han jo var meget ældre end jeg og fuld- 
voxen, megen Morskab af ham. Han udmærkede sig ved 
sin store Legemsstyrke og tillige ved sin store Skjønhed, 
thi jeg veed aldrig, at jeg har seet et smukkere Menneske, 
end han var den Gang. Da min ældre Søster ansaaes for
en af Byens Skjønheder (og hun kunde efter min Mening 
ogsaa regnes deriblandt), var det ikke saa forunderligt, at 
der mellem hende og ham snart udviklede sig et ømmere 
Forhold. De bleve efter nogen Tids Forløb forlovede, og 
han blev altsaa et Medlem af Familien. Han blæste paa 
Fløjte, og derved havde jeg maaske ogsaa en Spore for 
mig til at udvikle mit Fløjtespil, og jeg kunde af ham 
faae en Tilrettevisning, da han havde nydt en ordenlig 
Undervisning deri. Dog blev ogsaa hans Fløjte tidlig lagt 
til Side, saa han drev det ikke til noget rigtigt. Han 
havde i det hele temmelig frit Spil hjemme og gjorde 
undertiden saadanne Narrestreger, som Moder blev vred 
over. Dersom hun saaledes var bleven vred paa ham og 
skjændte, kunde han stundom tage hende paa sine stærke 
Arme og kjæle for hende som for et Barn, saa hun maatte 
i sin Vrede lee og blive god igjen.

1821 blev Schønau Student. Han boede i Kjøben- 
havn sammen med min ældste Broder, der var bleven 
Kandidat og havde gode Informationer. Han havde ligget 
sin Tid ud paa Regentsen og boede den Gang paa Hjørnet 
af Teglgaardsstræde og Nørrevold, 2den Sal. Min anden
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Broder var som Voluntør paa almindelig Hospital. Jeg 
omtaler dette, fordi jeg Aaret efter, 1822, besøgte dem i 
Kjøbenhavn. Man tænke sig min glædelige Overraskelse, 
da min Moder lige til Sommerferien efter Aftale med 
Adjunkt Simony foreslog mig, om jeg ikke kunde have 
Lyst til at sejle med Skipper Børresen, der laa netop 
sejlfærdig, til Kjøbenhavn ganske alene, at besøge mine 
Brødre og Schønau. Jeg var nær gaaet ud af mit gode 
Skind af lutter Glæde; og anbefalet Skipper Børresens 
Varetægt og Opsigt, thi han havde lovet at svare til mig, 
afrejste jeg med ham. Rejsen var meget heldig, næste 
Dags Eftermiddag ankrede vi paa Rheden nær inde ved 
Toldboden, omtrent Kl. 1. Da vi havde passeret Kron
borg og Helsingør og sejlede ned ad Sundet, kunde jeg 
ikke bare mig, jeg maatte til Vejrs saa højt, jeg kunde 
komme, for at see efter Spirene paa Kirkerne i Staden, 
og jeg saae dem ogsaa. Men pludselig savner Børresen 
mig, og ihukommende sit Ansvar, blev han hed om 
-Ørerne, indtil jeg kom i god Behold ned ad Vantet. Da 
vi nærmede os Kjøbenhavn, trak et skrækkeligt Tordenvejr 
over os, og de fleste Sejl maatte opgives formedelst den 
Storm, der ledsagede Tordenbygen, og hvad der var paa 
Dækket, maatte surres; dog tog Stormen vor Røghat, og 
den gik ad undas. Vi saae tydelig, hvorledes flere Lyn 
sloge ned i Byen. Men Vejret trak snart forbi, og efter 
at have kastet Anker gik Børresen, en Passager Mønsted 
og jeg i Land i det dejligste Solskinsvejr. Den Gang 
skulde alle være forsynede med Pas, men Mønsted og jeg 
havde intet. Hvad var herved at gjøre? Dog det gik 
prægtigt; Børresen, som var kjendt, erklærede Mønsted 
for sin Styrmand, og han igjen mig for sin Søn.

Det var en stor Overraskelse, da jeg traadte ind i 
Schønaus og min Broders Værelse, og Schønau, som 
heldigvis var hjemme, fløj hen og tog mig paa sine Arme 
og kyssede mig og udtrykte tydeligt nok sin store Glæde 
ved at see mig; jeg kan ikke ret beskrive, hvor han var 
glad ved mig. Han fik strax gjort Anstalter til The for
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Børresen og mig, og da den var drukket med behørige 
Tvebakker, gik Børresen. Snart efter kom min Broder, 
og hans Glæde og Overraskelse var ogsaa stor. Vi gik 
nu tilsammen hen til Broder Rasmus paa Hospitalet og 
overraskede ogsaa ham. Det var ret behagelige Dage de 
fjorten, jeg tilbragte hos disse Kjære. De skiftedes til at 
føre mig rundt omkring. Med Schønau var jeg paa 
Vesterbros Theater at see Casortis Pantomimer og Linie
dans, hvorover jeg morede mig overordentlig. Pierrot var 
uforglemmelig for mig, og jeg har stedse senere elsket 
Pierrot, naar han ellers var god. Jeg lo saaledes over at 
see Pierrot, at Schønau oftere maatte tysse paa mig; men 
jeg morede mig ogsaa over Liniedansen, og især fik jeg 
Lungerne rystede over en af Liniedanserne. Iblandt Til
skuerne var nemlig en Bonde, som ogsaa lod til at more 
sig men oftere ytrede højt sine Bemærkninger og talte 
paa sit sjællandske Bondesprog til den, der dansede paa 
Linien. Han ytrede tilsidst højt til samme, at det var 
vel ikke saa forskrækkeligt at gaae paa det Reb, og man 
tog ham paa Ordet, at han kunde komme ind at prøve 
det; hvorefter^ han blev transporteret ind over Orchestret 
paa Scenen, og der blev dreven megen Kommers med 
ham, da han kom op paa Linien. Jeg troede, at det var 
en virkelig Bonde, men efter at han længe havde gjort 
mange Hokuspokus, viste det sig, at han dansede ypper
ligt med sine Træsko, med hvilke han under Dansen efter 
Takten opførte en Smeds Hamren paa sin Ambolt, idet 
han slog Træskoene dels sammen, dels op mod Ballancer- 
stangen. — Med mine Brødre kom jeg ogsaa i nogle 

' Familier, hos Etatsraad Engelstofts f. Ex., med hvis Pleje
datter Marie (senere Fru Bornemann) jeg herligt kunde 
lege. Med min Broder Rasmus, som studerede Kirurgi 
og Medicin, kom jeg et Par Gange hos en Dr. S ... .; 
men der opførte jeg mig tilsidst just ikke saa fint som 
ved min første Fremtræden. Der var nemlig en Søn om
trent paa min Alder, som jeg skulde lege med; men han 
var en kjøbenhavnsk Dreng, og jeg en jydsk ditto. Nu
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vilde Kjøbenhavneren gjøre sig lystig paa min Bekostning 
og gjorde Nar ad mit jydske Sprog, som der nok kunde 
være Aarsag til, naar jeg glemte at tale fint, og han blev 
ved at gjentage og vrænge mine jydske Talemaader saa 
længe, at jeg tabte Taalmodigheden og bankede Fyren 
dygtig af paa jydsk. Derpaa toge vi Afsked, og jeg vilde 
ikke oftere der i Besøg, jeg havde gjort det godt nok 
denne Gang. — Med mange Studenter, som kjendte mig 
godt fra Randers, og som vare Venner af mine Brødre og 
Schønau, kom jeg oftere sammen, og flere af dem vilde 
ogsaa gjærne more mig. Jeg var naturligvis saa forgabet 
paa alle de prægtige Ting, jeg saae i Hovedstaden, at jeg 
ofte tabte baade Næse og Mund, uagtet jeg mindes, at 
jeg havde tænkt mig Kjøbenhavn endnu mere storartet. 
Først da jeg kom hjem til Randers igjen, kunde jeg ret 
bedømme dens Storhed; thi mig syntes, at Randers var 
bleven mindre. —- De mange Regimenter interesserede 
mig meget og den megen Musik, jeg hørte. Især gjorde 
Husarerne et mægtigt Indtryk paa mig, og jeg ønskede: 
gid jeg kunde blive Husarofficer.

Aaret efter min Faders Død i October 1820 indtraadte 
jeg i Randers Latinskole. I Borgerskolen, hvori jeg gik, 
havde jeg vel nogle Kammerater, men dog egenlig ingen, 
som kom til mig i mit Hjem, eller som jeg kom til i 
deres. I denne Henseende gjorde min Indtrædelse i 
Latinskolen en stor Forandring, idet jeg der fik mange 
Kammerater og kjære Venner, med hvilke jeg kom sam
men ogsaa udenfor Skoletiden. Det var i en Sommerferie 
i Borgerskolen, jeg husker det saa godt, at jeg først be
gyndte at tale med min Moder og min ældre Søster om 
at komme i Latinskolen, og samme Søster gjorde ogsaa 
sit til, at jeg skulde komme der, da Disciplene der vare 
Børn af en god Opdragelse. Der blev ogsaa strax korre
sponderet med min ældste Broder i Kjøbenhavn des- 
angaaende, og der blev taget andre kompetente Mænd paa 
Raad med, og Beslutningen blev tagen, at jeg skulde ind-



74

meldes i Skolen og ved Skoleaarets Begyndelse indtræde 
deri. Imidlertid skulde jeg forberedes saa godt, det lod 
sig gjøre i den Maanedstid, der var tilbage, inden jeg 
skulde begynde Skolen. Egenlig sand Lyst til Studering 
var det vel ikke, der drev mig; men jeg ansporedes maa- 
skee mere ved at see og hore, hvor ansete mine Brodre 
vare som Studenter. Jeg kom altsaa i Skolen i den forste 
eller nederste Klasse (der var den Gang kun fire Klasser, 
fjerde var Mesterlektien) paa det nederste Hold; thi der 
var to Afdelinger i hver Klasse, et overste og et nederste 
Hold. Skolebygningen var den gamle rode, skumle Gaard1) 
i øster-Kirkestræde, der forst for fem Aar siden blev af
skediget og aflost af den smukke, store nye Latinskole i 
Vestergade. Det var med en vis Ængstelse og i en høj
tidelig Stemning, at jeg første Gang betraadte dette lærde 
Sted, og det varede noget, inden jeg fandt mig til Rette 
der og blev hjemme i Skolen. Endskjønt Bygningen var 
gammel, og Indretningen ikke svarede til Nutidens For
dringer, saa var den dog noget ganske andet, end hvad 
jeg hidtil havde kjendt. Skolen holdtes i øverste Etage. 
Den lange brede Gang langs med alle fire Klasser med de 
buede Vinduesnischer og de brede Vindueskarme havde for 
mig noget storartet ved sig. Lige for Enden af Gangen 
var en dobbelt Dør ind til Bibliotheket, i hvilket stod et 
større og mere sirligt Katheder end de i Klasserne, to 
store Globi paa Stativ, og hvor de aarlige Examina 
holdtes. Fra Gangen gik en Dør til hver Klasse, og 
imellem Klasserne selv vare Dørre, som aabnedes i Fri
kvartererne, for at Læreren, som havde Inspektionen, 
kunde gaae igjennem alle Klasserne. Alt syntes mig stort 
og at have et lærd Anstrøg. Den nedre Etage af Skole
bygningen var Rektorbolig. Der var en ret rummelig 
Gaard ved Skolen, i hvilken vi Drenge tumlede os ret 
artigt i Frihedskvartererne, og der, troer jeg nok, at jeg

Det nedlagte Helligaandskloster.
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al Tid vilde have faaet bedste Karakter for de mange- 
haande Kunster og Færdigheder, som der bleve drevne.

Medens min yngste Farbroder var Discipel i Kanders 
lærde Skole, var der endnu af Lærerne fra den Tid, de 
ældre Brødre besøgte Skolen, Rektoren, Magister Lund, 
og Adjunkt Simony tilbage. Ogsaa min Farbroder nærede 
stor Ærbødighed for den gamle Rektor, hvem han om
taler som «en meget lærd og dygtig Mand, der dannede 
og havde dannet mange dygtige Studenter navnlig i de 
Fag, hvori han selv gav Undervisning. Han var», fort
sætter han, ligesom udfyldende min Faders Skildring af 
ham, «en lav undersætsig Mand med et ærværdigt Ydre, 
havde graat Haar med Pisk i Nakken, gik bestandig klædt 
i Graat: graa Livkjole, graa Knæbenklæder med Sølv
spænder ved Knæene; blanke Støvler og hvide Bomulds
strømper, af hvilke et lille Stykke var synligt mellem 
Støvler og Benklæder. Han havde en meget afmaalt 
Gang, al Tid i en og samme Takt.»

Min yngste Farbroder var Alles Yndling, og han kom 
ogsaa godt ud af det med den gamle Rektor. Med
Hensyn til den Yndest, hvori han stod, da forvarer han
sig i sine Optegnelser mod den Mistanke (jeg anfører
hans egne Ord) »at jeg praler eller bilder mig noget ind,
naar jeg ligefrem fortæller, først om de mange Færdigheder, 
jeg havde tilegnet mig i forskjellige Retninger, men som 
egenlig mest angik Legemet, og dernæst om den Fore
kommenhed og Kjærlighed, hvormed saa mange i min 
Fødeby overøste mig, og om hvor meget, jeg der var 
afholdt, hvilket jeg ikke blot selv mærkede, men hvilket 
blev mig af af mange sagt lige i Øjnene- oftere, end jeg 
egenlig kunde have godt af, skjønt det dog ikke, som 
sært var, havde saa skadelige Følger, som man skulde 
have troet, da det, idet det vel smigrede min Forfænge
lighed, tillige dog bidrog meget til, at jeg stræbte end 
mere efter at gjøre mig værdig dertil saavel i Henseende.
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til mit Hjærtes Indre, som ogsaa i min ydre Fremtræden 
og i mit hele ydre Væsen. Man var da ogsaa stedse saa 
god at ihukomme, at jeg var en munter og livsglad Dreng 
og, jeg maa tilføje, rigtig drengeagtig.» Alt dette ihukom 
den gamle Rektor og irettesatte ham ikke med nogen 
Strænghed, naar han opdagede et eller andet Skjelms- 
stykke af ham, men kunde sige halv veemodig, idet han 
lagde Haanden paa Bogen: «Han er, min Gud! en Bajads, 
det var bedre, han lærte noget af dette her.» Min Far
broder var sig da ogsaa bevidst aldrig med velberaad Hu 
at have gjort noget for at drille sine Lærere (hvilket han 
dog saae saa mange andre gjore) og allermindst Rektoren. 
Da han forlod Skolen for at anbringes ved Manufaktur
handelen i Kjobenhavn, og han var hos Professor Lund 
for at takke ham og sige ham Farvel, var Rektorens Ord 
til ham: «Jeg synes ellers, at han skulde være vedbleven 
med Studeringerne, thi han mangler, min Gud! ikke 
Evner, og det vilde nok være gaaet; han er ellers en rar 
Dreng, og jeg holder meget af ham uagtet alle hans Pud- 
senmagerier.» Min Farbroder gik ogsaa fra ham med 
Taarer i øjnene.

Om Adjunkt Simony, der læste Latin i de nederste 
Klasser, udtalte han sig saaledes: «Vi maa vist alle, der 
lærte Begyndelsesgrundene i Latin af ham, takke ham 
derfor, og især fordi han indpræntede og, om behøvedes, 
indbankede i os saa godt den latinske Grammatik. Han 
kom af og til i mit Hjem, og vi holdt meget af ham. 
Jeg vidste og havde mange Vidnesbyrd om, at han holdt 
af mig, og jeg fik mangent dejligt Æble af ham, naar jeg 
bragte ham den vestsjællandske Avis, som han havde bedet 
mig hente til sig; og sjældent straffede han mig, uden 
naar jeg ikke havde været flittig. Han bar al Tid en 
Tamp i Lommen med en stor Knude paa Enden, som og 
efterlod en blaa Plet, hvor den faldt. Ellers straffede han 
os med, at vi skulde til Chocolade hos ham Søndag For
middag, det vil sige: op til ham at høres paa de Lektier, 
som vare bievne forsømte, og han kunde da efter Omstæn-
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dighederne lade os sidde længere Tid. Men han stræbte 
stedse efter at faae Disciplene fremad og gjorde sig megen 
Umage i denne Henseende. Jeg mindes saa godt, han en 
Gang havde lagt Raad op imod mig med min Moder, 
da det en Tid gik mindre godt med mine Lektier: et Be
riderselskab var kommen til Byen og gav Forestillinger, 
og jeg blev ved min Begejstring for dette abstraheret 
noget fra mine Studier, idet jeg, forstrakt med Billetter 
af mine mange Velyndere, saae næsten alle deres Forestil
linger. Min Moder skulde nemlig lade1), som om det 
var bestemt, at jeg skulde rejse med samme Selskab, og 
en Dag, jeg kom fra Skole, meddeltes mig den tagne Be
stemmelse; men denne Plan faldt uheldigt ud, idet jeg 
ved at hore den blev saa glad, at jeg klappede i Hænder
ne og erklærede, at jeg snart kunde lære deres Kunster, 
da jeg allerede kunde ride, gaa paa Stylter o. s. v. Simony 
var en stor Elsker af Børn, skjønt han var Pebersvend, 
og gik al Tid med Brystsukker i sin Vestelomme, som han 
gav mindre Børn, hvor han kom. Han kunde ofte paa 
Skolen, naar han var bleven saa tidlig færdig med at 
gjennemgaae Lektien til næste Dag, at der var lidt af 
Timen tilbage, sætte sig midt iblandt os Drenge og pas
siare med os og fortælle os et og andet. Han kaldte mig 
bestandig Mester, hvilket kom af følgende. En Dag i 
første Klasse fik jeg i hans Time en Tavle opstillet paa 
Bordet for mig, som skulde forestille et Spejl, for hvilket 
det atter skulde forestille, at jeg barberede mig. Den 
mindre Side af en Fjeder forestillede Ragekniven, den 
større Side af Fanen var aftaget og sammenrullet til 
Kvast. Jeg lod nu, som jeg strøg Kniven, og indsæbede 
mig i Skjul af Tavlen, og jeg mærkede ikke, at Simony 
var listet hen, hvor han kunde see det hele, saa at han, 
idet jeg tog mig ved Næsen og begyndte og lade Kniven 
gaae til stor Moro for mine Kolleger, traadte til min For
skrækkelse pludselig hen til mig og tog mig i Oret og

Som Trusel for at indjage en gavnlig Skræk.
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ruskede lidt, men gjorde for Resten Løjer med det hele, 
kun med den Bemærkning: at min gode Barbermester 
skulde tage sig i Agt for Mester Erik, som han havde i 
sin Lomme. Simony holdt ogsaa meget af Blomster og 
Havevæsen og havde i en Have ved Bylleberg paa Vejen 
til Kristrup, som ejedes af daværende Apotheker Faith, 
lejet et Stykke Jord, som han dyrkede og havde mange 
skjønne Blomster i. Jeg besøgte ham oftere der om Som
meraften. Han var en meget godgjørende Mand. Da jeg 
1842 som Kapellan hos Pastor Kruse til Gimming og Lem 
kom til Randers, var han afgaaet som Adjunkt, og da 
var han den, som med den største Omhu og Kjærlighed 
tog sig af det da stiftede Børneasyl, hvori han opholdt 
sig næsten hele Dagen og læste og legede med Børnene, 
der elskede ham som en Fader. Da jeg ogsaa læste lidt 
i samme Asyl, var jeg der ofte samlet med ham. Han 
led i den ældre Alder af Stensmerter og døde for flere 
Aar siden meget elsket og agtet i Byen.

En yngre Mand, Lærer i Græsk og Religion, var 
mærkværdig ved sin stive og stramme Holdning, sit høje 
og brede Halsbind. «Jeg kan tydelig see ham gaae op og 
ned i Klassen», siger min Farbroder, «og konjugere 
for os, og da see paa sin Skygge paa Væggen, naar Solen 
skinnede, som lod os Drenge formode, at han var ikke 
lidet indtaget i sig selv.» Da han blev kaldet til Præst, 
kom som Lærer i hans Sted i de samme Fag den yngste 
af Amtsprovst Kruses Sønner, en særdeles god og kjærlig 
Mand, et brusende Gemyt og til Stivheden, Stramheden 
og Selvindtagenheden den fuldkomneste Modsætning. 
«Han var en meget dygtig Lærer», siger min Farbroder 
om ham, «godt inde i de fleste Skolefag og ingenlunde 
mindst i Græsk og Religion, som han læste. Paa hvilken 
Fod, jeg stod med ham den Gang, kunde jeg ej ret blive 
klog; jeg mindes nok, at jeg var tilbøjelig til at troe, at 
han ikke holdt af mig, skjønt jeg ogsaa paa den anden 
Side ofte havde Aarsag til at troe det modsatte. (I en 
ældre Alder holdt han meget af mig, som jeg og gjør af
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ham.) Men jeg skal ej heller nægte, at den Munterhed, 
ja Overgivenhed og Lattermildhed, som jeg ej kunde holde 
i Tømme, gjærne tit og ofte hos mine Lærere kunde sætte 
deres Taalmodighed paa for haard en Prøve.

1 hans Forældres Hus kom jeg oftere, da min ældste 
Broder blev forlovet med hans Søster, og hans gamle, 
livlige og kjærlige Fader gjorde saa gjærne Løjer med 
mig (han kaldte mig Aladdin), og jeg lod mig da ej heller 
synderlig genere i Sønnens Nærværelse. Jeg var oftere 
Vidne til, at hans Sødskende i al Godhed drillede ham 
med et og andet, hvorover han blev heftig, og jeg husker 
nok, at Jeg da ikke godt kunde holde Smilebaandet i 
Tømme. Naar han nu paa Skolen blev vred over noget, 
satte han det samme Ansigt op, som jeg havde seet i hans 
Hjem under de bemeldte Scener, og jeg kunde da ikke, 
hvor meget jeg end stred imod, holde mit Ansigt i de 
alvorlige Folder. Da blev han heftig og vilde give mig 
Ørefigen; men med stor Færdighed forstod jeg at afparere 
disse. Ellers kunde han ogsaa spøge med mig ved andre 
Lejligheder. Jeg mindes, at vi en Vinter ved Middagstid 
løb paa Skøjter sammen paa Fjorden. Ban løb meget 
smukt, og jeg havde ogsaa deri gjort stor Fremgang, 
hvilket han sagde til mig. Han foreslog, vi skulde kaste 
os med hinanden (et Skøjteløberudtryk, det vil sige, vi 
skulde lægge Hænderne paa hinandens Skuldre og saa den 
Ene kaste sig paa det ene Ben forlænds, medens den 
Anden i det samme kastede sig paa det ene Ben baglænds, 
og saaledes skifte med Benene). En Aften, da jeg var 
hjemme i hans Faders Hus, siger denne til mig: «Hør, 
John! sig mig en Gang, hvordan det er, Du lader Fin
grene danse i Peder Daniels Time!», Jeg havde nemlig 
øvet mine to Fingre paa hver Haand, især dem paa den 
venstre til at anstille en Slags Dans og gjøre mange 
andre Dikkedarer, og naar jeg saa tegnede dem og et 
Stykke af Haanden med Blæk som en Bajads og gav dem 
Støvler paa af Papir, da var denne Dans og disse Dikke
darer med Fingrene til megen Moro for Kammeraterne,
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ligesom ogsaa iMnge Ældre have moret sig derover i se
nere Dage, da jeg endnu ikke har glemt, hvad jeg i Barn
dommen har nemmet. Sønnen har nu nok fortalt hjemme 
om disse mine Anstalter paa Skolen og deraf hans Faders 
Begjæring. Ufortrøden opfyldte jeg Begjæringen og an
stillede med Fingrene en Dans for ham og de andre, som 
vare tilstede, medens de unge Damer og jeg selv sang 
dertil, og det morede den Gamle overmaade meget. Ad
junkten var naturligvis ikke tilstede, men ogsaa han skal 
have moret sig, da hans Fader fortalte ham dette Optrin 
med mig.»

Adjunkt Ussing, Lærer i Historie og Geografi samt i 
Tysk og Mathematik, ansaaes af min Farbroder som et 
sandt Vidunder i de to førstnævnte Fag, da han kunde 
bogstavelig Kalis Verdenshistorie og Geografien udenad. 
«Før Ussing blev gift», fortæller han videre om ham, «var 
han en Kavaller paa Klubballerne. Jeg kan huske, at jeg 
en Gang saae ham paaklædt til Bal, og han var da iført 
sort Kjole, Silkebenklæder, Silkestrømper og Sko. Af ham 
eller rettere ved at see ham løbe paa Skøjter, lærte jeg 
især at løbe smukt og at gjøre mange Kunster paa Skøj
terne; thi han var uden Tvivl den bedste Skøjteløber i 
Byen. Hans Mester deri saae jeg kun i en Baron Dirkend 
Holmfeld, som en Vinter opholdt sig i Randers; han 
havde endnu mere Færdighed og kunde gjøre flere Kunster, 
men hans Løb tog sig egenlig ikke godt ud, det mang
lede Anstand. Ussing holdt en Tid Ridehest og red ofte, 
men var vist ingen god eller dristig Rytter. Her kommer 
jeg i Hu en Ridetur, som han og toogtyve andre, mest 
af Skolens Disciple, gjorde til Dlstvad Kro og Rud Kirke 
i Anledning af de Kandidaters1) Afrejse, der bleve dimit
terede til Universitetet. Jeg fik ved denne Lejlighed Lov 
til at komme med, og en Hest blev lejet. Da om Morge
nen vor Karl kom med Hesten, (en Udsætterhest), syntes 
den mig at see noget død ud, men Karlen erklærede, at

L) Kandidater kaldtes den Gang de nye Studenter.
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den var ypperlig, idet han tillige i Gaarden satte den i 
kort Galop. Jeg blev da fornøjet med den, steg til Hest 
og red i kort Galop nok saa strunk ned ad Storegade i 
Gaspar Schmidts Gaard, hvor de fleste Ryttere skulde 
samles. Fra Kjøbmand Jakob Holms Gaard, som ligger 
lige overfor, skulde alle Kandidaterne kjøre, blandt hvilke 
ogsaa hans egen Son, Andreas Holm. Nulevende Stads- 
hauptmann Meier, som havde gaaet en Tid paa Skolen 
samtidig med mine ældre Brødre, skulde kommandere 
Rytterne, og vi skulde da ride foran til ud mellem Bro
erne, hvor vi skulde stille paa Linie, medens Vognene 
kjørte forbi. Men der kom Uorden ‘ i Tingene, thi da 
Meier kommanderede: to og to, Marsch! tog Pokker ved 
min Pillik, som jeg senere fik at vide var en Durchløber, 
og i fuld Galop foer den af Sted med mig forbi alle de 
andre, af hvilke jeg nær havde redet flere af Hestene, ud 
paa Gaden og ud over den første Bro, hvor jeg dog fik 
den standset mod det der liggende Farverhus. Parade
ridtet ud af Byen var nu forstyrret, thi de øvrige Ryttere 
satte bag efter mig. Der, imellem begge Broer bleve vi 
da opstillede og holdt paa Linie, da Vognene ined Kan
didaterne og Ussing til Hest ved Siden af dem passerede 
under vore Hurraraab. Ussing blev ved hele Tiden at 
følge Vognene, men vi andre skulde ride i Forvejen og 
modtage dem i ølstvad. Da Meier nu kommanderede: 
Marsch! saa var det lige nær med min Durchrender, uag
tet jeg skulde ride foran som Trompeter; den spredte af 
ud igjennem «Strømmen», som man kaldte et Stykke Vej 
udenfor den sidste Bro ’), forbi Kommandøren og Vognene, 
indtil jeg endelig fik Hold paa den igjen og fik den vendt 
med Næsen hjemad, paa hvilken Maade jeg maatte holde 
stille, indtil de andre vare forbi, og jeg kunde faae Tid 
at puste lidt og faae min Kaskjet igjen sat ordentlig fast 
paa Hovedet; thi den kunde ikke modstaae Lufttrykket 
ved det stærke Ridt og hang ved Hageremmen bag ned i

!) Det kaldes saaledes endnu. 
Daugaards Levned. I. 6
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Nakken paa mig. Saaledes maatte jeg bære mig ad hele 
Vejen, naar jeg vilde lade Hesten og mig selv puste. 
Aldrig saa snart vendte jeg Dyret for at ride efter de 
andre, for det gik Løs igjen i den fuldeste Karriere, indtil jeg 
atter var langt foran. Der var ingen, der kunde følge den 
uden Meiers Hest, naar den saaledes satte af, og det var 
et Under, at jeg hængte paa. Da vi vare omtrent en 
Fjerdingvej fra Glstvad, kom Meier ridende forbi mig i 
fuld Galop, da jeg holdt paa Vejen for at puste paa oven
omtalte Maade med Hesten vendt den modsatte Vej af 
den, vi skulde, og han raabte til mig: følg med! saa 
kunne vi faae vore Heste i Stald. Jo, jeg takker! jeg 
havde ingen Villie. Svupti! rundt gjorde Perten, og nu 
var det et rent Væddeløb, og jeg foer gjennem Luften 
med Kaskjetten i Nakken og Haaret strittende for Vinden 
og kom ogsaa først til Kroen. Efterhaanden kom de øv
rige og Kandidaterne med. Der var i Kroen bestilt 
Smørrebrød, Vin og maaskee Punsch, og deri drak man 
Farvel med de vordende Studenter. Jeg trængte haardt 
til en Hjærtestyrkning efter det voldsomme Ridt, og jeg 
vidste, hvad der forestod, naar vi skulde til Hest igjen 
og skulde følge dem til Rud Kirke. Ussing og nogle faa 
andre bleve i Kroen. Kandidaterne kjørte, og vi stege til 
Hest, men næppe var jeg kommen i Stigbøjlen, før 
Krikken tog for sig selv igjen, og nu lod jeg staae til, 
da jeg slet ikke kunde holde den, til Rud Kirke. Paa 
denne Vej foer jeg gjennem en Flok Gjæs, og jeg troede, 
Hesten havde knust hveranden af Gjæssene, men den kla
rede dem dog godt nok, og ligeledes løb den et lille 
Stykke derfra og saa gjennem en Drift Stude; men Vog
terne havde set mig og de andre, som kom bag efter, og 
fik gjort Plads, og da jeg foer igjennem Flokken forbi 
Driverne, sagde den ene af disse: Rider Fanden ham? 
Men jeg svarede: Nej, jeg rider Fanden! Foran Skolen 
ved Rud standsede jeg først. Der stilledes atter paa 
Linie med Landevejsgrøften lige for os, og vor Anfører 
holdt neden for paa selve Vejen foran os, og her fik Kan-
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didaterne det sidste Levvel med Hurra. Vognene holdt, 
og hver af Rytterne red nu hen og gav Kandidaterne 
Haanden til Farvel, men ikke saaledes jeg. Saasnart de 
andres Heste begyndte at røre sig, sprang min over 
Groften og af Sted; men det forstod den af sig selv, at 
den skulde tilbage til Kroen igjen. Jeg maatte nøjes med 
at vinke til dem. med Haanden, og derpaa forsvandt jeg 
som et Lyn. Det gik nu atter for fulde Sejl, enten Bak
ken var op eller ned, og da jeg kom i Nærheden af 
Kroen, hvor Ussing stod i Gadedøren, bestemte jeg, at 
jeg vilde parere Hesten ved Stalden, som var lidt længere 
borte; men se, som jeg kom udenfor Døren, parerede 
Kanaillen af sig selv uventet for mig, og jeg fløj med 
Tømmer og alt forud over Halsen paa den, men var saa 
heldig ved Hjælp af lidt Adresse, at jeg kom paa Benene 
til at staae meget pænt med Tøjlerne i Haanden ved 
Siden af Hovedet paa Dyret. Ussing, som stod i Døren 
og saae, hvor rask jeg kom af Hesten, sagde til mig, 
idet han formodenlig troede, at det var et Kunststykke 
af mig: Du er dog den forvovneste Dreng, jeg har kjendt. 
Min Haand var hudløs af at holde paa Bæstet, thi skjønt 
jeg ikke havde Magt til at standse den, saa maatte jeg 
dog holde den op, at den ikke skulde styrte med mig, 
hvilket jeg var meget bange for. Paa den øvrige Vej 
hjem, fik jeg en Kammerat til at skifte Hest med mig, 
og da Andreas Berg var stor og tyk og stærk, gik den 
prægtig hjem, og jeg var ogsaa godt fornøjet med at 
komme lidt sindigere af Sted.»

Min Farbroder, som i ældre Aar venskabeligt omgikkes 
Ussing, der havde trukket sig tilbage fra Skolen, holdt ogsaa 
meget af ham i sin Skoletid og omtaler ham som en 
meget elskelig Mand, god, venlig og kjærlig, men derhos 
som meget heftig: endog over Ubetydeligheder kunde han 
komme i Oprør, saa han selv havde Skade deraf og blev 
bleg som et Lig. En Gang sagde han til Dicsiplene: 
«For min Kones og mine Børns Skyld skulde I skaane 
mig.» «Da han nu en Gang var heftig», siger min Far-

6*
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broder, «var der mange af Drengene, som drillede ham, og 
jeg kom maaskee ogsaa ved mine Smaakunster stundom til 
at gjøre det, skjønt imod min Villie, thi jeg mindes, at 
det var al Tid med Harme, jeg var Vidne til, at andre 
drillede enten ham eller nogen anden af Lærerne.»

At Borris Maler kunde være Lærer ved en Latin
skole (han underviste i Tegning), undrede min Farbroder, 
og han mente, at det maatte undre enhver. «Det var 
kun ved sine vældige Slag, naar han var vred,» fortæller 
min Farbroder, «at han kunde sætte sig i nogen Respekt, 
saa længe det varede. Det var et mærkeligt Ansigt, der 
sad paa ham; skal jeg ligne det ved noget, da maa det 
blive ved Ansigtet paa en engelsk Dogge; thi det var 
mørkt og rynket ligesom det, og han saae al Tid temmelig 
sur og vred ud, skjønt han ikke al Tid var det, men 
smilte han, da var det ikke noget skjont Smil. Hans 
Haar, som var lidt isprængt med graat den Gang, thi han 
var en Mand vistnok paa tredsindstyve Aar, havde nok i 
yngre Dage været ganske sort, og det havde i det Hele 
Lighed med en Negers. Man maatte ogsaa troe, at der 
var Negerblod i ham efter hele Hovedets Udseende og 
dets uldagtige Haar. Han var en Mand af Middelstørrelse, 
dog mere høj end lav, og noget korpulent. Han talte et 
simpelt Sprog, sagde, «A» til sig selv og tiltalte os som 
«Høveder» eller «Bæster». Man talte med ham om alle- 
haande Ting i Timen. Han prækede den Moral for os, 
at det ikke var Synd at stjæle fra de Rige for at give til 
de Fattige, saa der var kommunistiske Ideer i Manden. 
Han havde ogsaa nogle Aar tidligere været i Forhør paa 
Raadstuen som stærkt mistænkt for at have stjaalet en 
Silkekjole fra en Kjøbmandskone i Byen. løvrigt var han 
god nok at komme ud af det med, naar man var venlig 
og høflig imod ham. Saaledes kunde vi ofte bede os Lov 
i hans Time, naar der var et og andet at see i Byen, 
hvilket han selv gjærne vilde være med til. Naar vi saa
ledes vilde have Lov af ham, gik en Deputation, hvori 
som oftest jeg var, da jeg stod mig godt med Borris, op
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til ham i hans Hjem, og vi havde da enten 1 Pund Cho- 
colade, 1 Pund Kaffe eller Sukker eller en Kringle med 
til Konen. Vi kom ind i en Stue, hvor hans ærede 
Hustru sad, og vi spurgte da, om Hr. Borris var hjemme. 
Han var som oftest hjemme men i et andet Værelse, thi 
vi kom al Tid ved Middagstid. Ordføreren traadte da 
hen til Konen med Gaven og bad hende ikke at forsmaae 
den, og tilføjede strax, i det mindste gjorde jeg det al 
Tid, at Madam Borris endelig maatte være os behjælpelig 
med at faae Lov. Derpaa hentede hun sin Mand. Han 
kom ind med et huldsaligt Smil paa det mørkebrune 
Ansigt og spurgte, «hvad der nu var ved det igjen?» 
Vi bad da om Frihed i Timen næste Dag; men det kunde 
han i Førstningen slet ikke give os, vi havde alt for ofte 
Lov, «hvad vil den Gamle (Rektor) sige?» Vi svarede, at 
han slet ikke skulde vide det, og vi bleve ved at holde 
paa, vel vidende, at det nok lod sig gjøre. Da begyndte 
Konen: «Du kommer vel til at see, Borris, hvad Du kan 
gjøre. A synes, det er længe siden, de har været her og 
bee om Lov.» Nu begyndte Borris lidt efter lidt1 at 
give Kjøb og det endte med: «Ja, naar i kan gaae saa 
sagte ned fra Klassen, at den Gamle ikke mærker det, saa 
kan I gaae for den Gang.»

Jeg lærte snart ikke blot at tegne hans Fortegninger 
men og at tegne dem med stor Færdighed og Hurtighed, 
saa hurtigt, at jeg ikke turde lade Borris mærke, at jeg 
var færdig dermed. Dog var det kun de smaa Landskaber, 
jeg kunde tegne saa hurtigt; Blomster havde jeg ikke 
Lyst til at tegne, og skjønt jeg nok af og til ogsaa maatte 
tegne nogle af dem, rettede Borris sig dog ellers efter min 
Lyst i denne Henseende. Til Examina fik jeg al Tid «ug» 
for Tegning, men den bedømtes vistnok ogsaa facilt. For 
adskillige af mine Kammerater tegnede jeg deres Stykker 
til Examen, og jeg kunde i en Timestid tegne en tre til 
fire Stykker. De bad mig da ikke at gjøre dem for gode, 
thi nåar de kunde faae «godt» for dem, var det mere end 
nok, og jeg forstod ypperlig at lempe min Tegning og
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tillige at gjøre den saaledes, at man ikke kunde kjende 
mig selv deri.»

Min Farbroder traadte efter sit eget ønske pludselig ud 
af Skolen, da han kun var naaet i tredie Klasse. En af 
Lærerne, som han ellers holdt meget af, blev den egenlige 
Grund til, at han blev saa led og kjed af Skolen, at han 
ønskede sig ud af den. «Han havde nemlig,» fortæller han, 
«fundet paa hver Gang, han troede, at jeg gjorde Skjelms- 
stykker, at give mig et Nul, og det var meget ofte, jeg fik 
Skyld for noget, som de andre gjorde; thi dersom en af 
Kammeraterne smilede eller lo, troede han strax, at det 
var mig, som fik dem til det. Han plejede da blot at 
sige: Daugaard! Nultal op paa Døren! Disse Nuller reg
nede han med til mine øvrige Karakterer, og de kunde da 
ikke blive gode. Jeg foresatte mig med hver Maaneds 
Begyndelse at være flittig, og da gik det ogsaa meget 
godt, indtil jeg fik et saadant «Nultal», som han al Tid 
udtrykte sig. Da vare mine Karakterer jo spolerede, og 
jeg tabte Lysten til at gjøre mig Flid ogsaa i de andre 
Fag, saa meget mere, som ogsaa nogle af de andre Læ
rere optoge denne hans Opfindelse. Derfor skete det 
ogsaa, at jeg de fleste Maaneder i disse Aar havde daar- 
lige Karakterer, medens jeg derimod til Examen fik dem 
bedre, ja endog en Gang saa gode, at jeg fik Præmie: 
men jeg fik da tillige den Anmærkning i Karakterbogen, 
«at Præmien var for min gode Examen og ikke for min 
Flid Aaret om». Jeg blev kjed af Skolen og bad oftere 
min Moder, hvem jeg al Tid i al Fortrolighed fortalte 
hver Dag, hvorledes det gik mig, om at maatte komme 
ud af den, og det var ogsaa nok skeet tidligere, men vi 
ventede stedse paa, at min ældste Broder, som den Gang 
var Adjunkt ved Sorø Akademi, skulde faae Præstekald; 
thi da var det Bestemmelsen, at han vilde have mig til 
sig og dimittere mig. Dog det drog saa længe hen, at 
min Taalmodighed mere og mere tabte sig.» Tilsidst for
anledigede en Anmærkning i Karakterbogen (dens Indhold 
havde min Farbroder i senere Dage glemt, men den Gang
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maa han have taget sig det nær) hans Udtrædelse af 
Skolen.

Til det egenlige Ungdomsliv naaede min Farbroder 
ikke i sine Optegnelser. Men i disse Minder fra Drenge
alderen har han, som han ønskede, efterladt sine Børn 
Billedet af en livsglad Natur, der ikke havde savnet Lej
lighed til at udfolde sig, og saaledes skjænket dem en 
Modvægt mod de smertelige Billeder fra Sygdommens og 
Svaghedens Tid. Han har følt Taknemlighed mod Gud 
og Mennesker, idet han har dvælet ved sit Livs lyse Mor
gentimer, og blandt Mennesker mest mod sin inderlig el
skede Moder. For mig, der gjærne har villet fremkalde 
et Billede af det under de efter min Farfaders Død ind- 
traadte trangere Kaar dog lykkelige Hjem, hvori hun var 
Midtpunktet, træder hans Fortælling udfyldende til, idet 
der bliver et Hul ved min Faders Afgang til Universitetet.

Fra den Tid, da min Fader studerede ved Universi
tetet, har jeg intet fra hans Haand uden det alt meddelte 
Brev i Anledning af hans Faders Død. Efter min Faders 
Bortgang henvendte jeg mig til hans Venner og Samti
dige, Pastor Carl Hassager i Særslev og Pastor Matthias 
Kirckeby i Elbæk om Meddelelser fra hans Liv i Studen- 
teraarene. Ret meget af Enkeltheder fandtes ikke i de 
Svar, jeg modtog, men det inderlige og trofaste Venskab, 
der saa levende udtaler sig igjennem deres Breve, bør 
ogsaa komme til Orde paa disse Mindeblade.

Af C. Hassagers Brev.

Særslev, 5te Juni 1867.
«— Jeg har jo ikke meddelt Dem de forønskede Op

lysninger om Studenterlivet. Men hermed var det min 
Hensigt — da min Hukommelse kun gjemmer Erindrin
gen om ham som den, der var et Mønster paa Orden og 
Flid, der levede det stille, glade Liv, var utrættelig i
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Omsorg, i Ansporen (vi vare i vore første to Studenteraar 
Kontubernaler, indtil han kom til Regentsen og jeg som 
Philolog paa Valkendorphs Kollegium); han var en Støtte 
for sin Broder Rasmus, hvem han forstrakte stedse af sin 
Informations tarvelige Indtægter; han var nøjsom, uden 
Fordring til Livs Adspredelser, var et Mønster paa Sam
vittighedsfuldhed i alt — Biskop Engelstoft fortæller mig, 
at han aldrig selv ikke i de Dage, da han selv var oppe 
til Examen, forsømte Timerne med ham og Christian 
Holsteen (De veed, at han var begges fortrinlige Lærer og 
Demissor) — det var min Hensigt at forøge disse mine 
faa Skitser med andres rigere, naar jeg i Majmaaned 
gjorde en Rejse, dels til Kjøbenhavn, dels rundt om til 
Venner og Slægtninge i Jylland. Min Kirkes Reparation 
har givet mig en Ferie, som jeg har benyttet til omskrevne 
Rejse. Jeg var paa de Steder, hvor vi med hinanden 
har henlevet saa mangen lykkelig og glad Barndoms- og 
Ungdomstime, jeg var med ham i Veierslev — apropos: 
hans efterladte Smaaskrifter bl. A. om Livet i Veierslev, 
de gamle Landevejes Pris etc. de fortjente vel bedre end 
at henligge i Manuskript (dog vare de nok ikke bestemte 
af ham til at udgives); jeg var mange Steder, hvor ogsaa 
han i hin svundne Tid stod ved min Side; thi vi vare 
i sex Aar af Skolelivet uadskillelige, delte Seng og Kam
mer med hinanden, fulgtes Side om Side gjennem Skolen 
paa samme Bænk; og hvad han mig var baade i vor 
Alders Blomst og siden stedse gjennem hele Livet, maa 
jeg med Tak til Gud bevare i min Erindring. Jeg var 
hos hans Familie i Randers; Trine bad jeg om at sende 
min Hilsen, Kruse om at meddele sin kjære Niece, hvad 
han bevarede i Erindringen af sin Svogers vita Hafniensis; 
og han gav Løftet.» —

Min ædle og fromme Morbroder, Nicolaj Kruse, Præst 
til Hospitalskirken i Randers og residerende Kapellan til 
St. Mortens Kirke, fik ikke dette Løfte opfyldt. Kun et 
Aar overlevede han min Fader.



89

Af M. Kirckebys Brev.

Vel har ingen af Deres sal. Faders Ungdoms-Venner 
haft større Aarsag end jeg til at paaskjønne den herlige, 
fromme, ejegode Sjæl, han besad, hvorved han drog saa 
mange til sig, saa at vi ikke kunde andet end elske ham, 
naar vi lærte ham nøjere at kjende, og maaskee har ingen 
af hans Meddisciple staaet i et kjærligere Forhold til ham 
(det maatte da være Nicolaj Kruse) end jeg. Men jeg 
finder dog, at De, kjære Frøken D! har i Deres Minde
digt1) med faa Træk skildret, hvad den Forevigede var, 
lige fra den barnlige Alder af. — Og hvad gjorde ham da 
saa elskelig baade for Lærere og Meddisciple. De selv 
har nævnet det i Deres Vers, hvor De siger: «Det Liv? 
som i hans Bryst sig rørte Ved mange Kræfters Sammen
spil, Ham Venner huldt imøde førte, Som Jærn Magneten 
søge vil. Da sprudled frem en Venskabskilde, Af Livets 
Morgenynde fød, Som randt, da det var mørkt og silde, 
Med fulde Bølger i hans Død.» — Ja, en sjælden Gave 
besad han til at drage Venner til sig. Han var den 
øverste i Skolen, øverst, hvad Kundskaber angik, men 
visselig og, hvad det fromme kristelige Sind angik. Hvor 
venlig imødekom han Alle, hvor villig var han til at tjene 
Alle, og jeg tør sige, at han ikke havde en eneste Uven. 
— Aabenhjærtighed var et skjønt Træk i hans Karakter, 
og Aabenhed viste han mod Alle. — Vi andre Disciple 
erholdt stundom Irettesættelse saavel for Mangel paa Flid 
som for Uefterrettelighed i vort Forhold, og vi fortjente 
det; men aldrig har jeg hørt nogen Lærer give ham det 
mindste bebrejdende Ord. — Den Lykkelige, der saaledes 
forstod at vinde Venner! Vort Forhold var ofte fejlfuldt, 
ry og dadleværdigt, men al Tid var han den stille, sæde
lige, flittige, afholdende Yngling i Skolen som udenfor 
denne. Vi saae alle op til ham som vor dux scholæ med

x) «Biskop Daugaard, et Livs- og Karakterbillede», trykt 
som Manuskript.
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Agtelse og Kjærlighed. — Og som hans Forhold var i 
Drengeaarene, saa vedblev det at være ved Universitetet. 
Ogsaa der drog han mange fast til sit Hjærte; ogsaa der 
var han den overordenlig flittige, derom vidner ikke alene 
hans udmærkede Examina, men og de Velyndere, han for
hvervede sig. — Som Student havde jeg den Lykke, at 
han, som den langt dygtigere, ikke forsmaaede gjensidig 
Repetition af vore Forelæsninger. Vi boede vel ikke sammen, 
men næsten daglig saaes vi, daglig spadserede vi, mestpaa Vol
dene, og disse Timer henhørte til de lykkeligeste i mit Liv. 
Vi maatte adskilles, vore Veje førte os til forskjellige Sider; 
men Gud være lovet! det Venskabsbaand, vi havde knyttet, 
blev ikke løst. Jævnlig forte vi en Korrespondance, og 
med Vemod mindedes jeg den sidste 17de September, da 
jeg ikke kunde bringe ham den Lykønskning, som jeg 
plejede. — Den Salige hos Gud har vundet Livets Krone! 
Mon han mindes os, der endnu ikke have fuldendt Løbet?

Der er noget sørgmodigt i at tænke paa, at af de 7 
Disciple, der 1816 forlode Skolen ere kun 2 tilbage.

Elbæk Præstegaard, 23de September 1867.
Det er nu mange Aar siden, at ogsaa disse to ere 

gaaede til Hvile. Tag min Tak, I trofaste Sjæle! I bleve 
aldrig færdige med at velsigne Vennens Minde, aldrig 
trætte af at vise mod hans Efterladte den Kjærlighed, I 
ikke kunde vise mod ham.

Hvad jeg efter mundtlig Fortælling mindes fra min 
Faders Studentertid, indskrænker sig til følgende:

Professor Horrebow havde udgivet en lille Bog. Den 
var traadt frem for Lyset i grønt Omslag. Han sagde til 
Studenterne i Auditorium: «De, som kjøber min lille 
grønne Bog, dem anbefaler jeg til Kommunitetet». Selv
følgelig fik den lille grønne Bog god Afsætning blandt 
den studerende Ungdom.

En af Professorerne, Navnet husker jeg ikke, lagde en 
utilbørlig Vægt paa, at man havde Knæbenklæder, naar 
man gik op til Attestats. Min Fader kunde ikke lide at
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rette sig efter en saadan Grille, hvor det var Kundskaber 
og Dygtighed, det kom an paa. Det antoges, at han ved 
Benklæder af det sædvanlige Snit paadrog sig samme 
Professors Ugunst, hvilket stødte ham fra Præceteris, som 
efter den almindelige Mening havde tilkommet ham.

Efter at have taget Embedsexamen trolovede min 
Fader sig i August 1811 med Katrine Kruse, Datter af 
Petrus Janus Kruse og Christine Margrethe Bolt.

I det syttende Aarhundrede var Kaj Kruse Admini
strator for Grev Frederik Ahlefeld over de grevelige Ahle- 
feldske Godser i Sønderjylland. Hans Hustru hed Magda
lena Generana. Deres Søn, Peder Generanus Kajsen Kruse, 
blev født paa Stoltelund1) 1679. Sønnen opvoxede, som 
det hedder i Ligtalen over ham, i sine Forældres Hus «som 
i en daglig Gudfrygtigheds Skole». De ønskede ham ud
dannet for Præstestanden. Til sit ellevte Aar blev han 
undervist i Hjemmet af omhyggelig valgte Lærere. Derefter 
overgave de ham til «den meget berømmelige og højlærde 
Mand»2), Magister Møller, Rektor ved Skolen i Flensborg. 
Efter otte Aars særdeles Flid baade fra sin egen og sine 
Læreres Side drog han med udmærkede Vidnesbyrd til 
Universitetet i Kiel, hvor han blev optaget blandt Stu
denterne 1698. Efter to Aars ivrige Studeringer vendte 
han hjem til sine Forældre og øvede sig i, hvad der hører 
til den præstelige Gjerning. Opfyldt af Længsel efter at 
udvide sine Kundskaber, drog han imidlertid med sine 
Forældres Samtykke til Universitetet i Leipsig, hvor han 
blev indmatrikuleret 1701. Da han havdø endt sine Studier 
i Leipsig, vendte han tilbage til Hjemmet, men besøgte 
paa sin Vej Universiteterne i Wittenberg. Jena og Halle. 
Ved Kjøbenhavns Universitet blev han Student 1709 og 
tog theologisk Embedsexamen.

!) I Slogs Herred, det nordøstligste Herred i Tender Amt. 
2) Hvor Anførselstegn ere satte, benyttes Ligtalens Ord.
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Grev Karl af Ahlefeld, som da residerede paa sit Slot 
Sorgenfrei, drog ham til sit Hof, hvor han prædikede til 
stor Opbyggelse. Derefter blev han kaldet med Expectance- 
tid af Greven og senere kongelig bekræftet til Sognepræst 
for Tranekjær og Tullebølle Menigheder paa Langeland at 
efterfølge «den meget hæderlige og højlærde Mand», Hr. 
Niels Wang. Imidlertid blev han i Grevens Anliggender 
sendt til Frankfurt ved Main, og ved samme Lejlighed 
gjorde han sig bekjendt med Universitetet i Giesen. Me
dens han var i Udlandet, blev det ham paa Grevens Vegne 
tilmeldt, at hans Formand var død, Kaldet ledigt og Me
nighederne uden Hyrde. Han ilede da hjem til Fædrene
landet, modtog i Odense den præstelige Vielse af Biskop 
Muus og blev af Hr. Niels Gjødesen, Sognepræst for Rud- 
kjøbing og Skrøbeløv Menigheder paa Langeland og Provst 
over Langelands Nørreherred, indsat i sit Embede.

«Som han nu havde Guds Hus at forestaae, sit eget 
Hus at passe paa, behøvede han og en god Medhjælper, 
hvilken han, næst Guds Forsyn, fandt Aaret efter her i 
Tranekjær Præstegaard», da han 1717 ægtede Jomfru Anna 
Wang. I 1O1Z2 Maaned levede de lykkeligt med hinanden, 
da blev hun bortkaldt som Moder til et dødt Barn. Efter 
halvandet Aars enlig Stand indtraadte han 1720 paany i 
Ægteskab med Christine Sophie Johannesdatter Buchwald, 
Datter af kongelig Livmedicus Etatsraad Johannes af Buch
wald i Kjøbenhavn1). Dette «meget kristelige og fornøjelige 
Ægteskab» varede i 12 Aar og blev velsignet med 5 Sønner, 
af hvilke den ældste døde tidlig. 1 de sidste fire Aar af 
Peder Kruses Liv led han under Sygdoms Tryk, hvilket 
han bar med stor Taalmodighed, idet han stred «af yderste 
Evne baade for at opvarte sin Tjeneste som Lærer i Guds

1) Efter en Optegnelse, der findes i det kongelige Bibliothek, 
har han i Aaret 1720 først ægtet Margrethe Cathrine 
Johannesdatter Buchwald, et Ægteskab, som altsaa 
meget snart maa ved hendes Dod være afbrudt, og en 
Søster er da traadt i den Bortkaldtes Sted.
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Hus saa og som en Fader i sit eget Hus». En dødelig 
Mathed kastede ham omsider paa Sygelejet», men aldrig 
klagede han for sin Kjæreste over nogen Pine, at han ej 
skulde bedrøve hendes Sjæl, som han elskede som sin egen 
Sjæl, endskjønt han vel tilstod for andre sine gode Venner, 
at han foruden Mathed ej var uden Smerte. Saaledes laa 
han da hen i et vist Haab om en glad Ende, dog uvis, 
til hvilken Side det vilde udfalde, og derfor des vissere og 
fastere i Troen, des varagtigere i Bønnen, at det maatte 
vendes til Guds Ære og hans Salighed; indtil han med al 
Taalmodighed klagede over en stor Smerte, han fandt i 
sin Ryg, hvilken gjorde ham vis paa, at hans Forløsnings
time var ej langt borte, og derfor nærmede sig mere til 
sin Gud, aflagde alle timelige Tanker for des mere at 
tænke paa den evige Herlighed, til hvilken hans matte og 
mætte Sjæl af det forgængelige nu var i Arbejd med at 
overgaae, og da hans Kjæreste, som med største Omhygge
lighed opvartede ham om Natten, spurgte ham om, hvor
ledes han fandt sig, svarede han meget taalmodig: nu 
bliver det godt, lad mig kun sove». — Saa hensov han 
blidt ved Morgenstunden, 53 Aar gammel, i Aaret 1732.

«Det savnes ikke i hans Død, som skal mest ære 
ham i hans Grav», melder Sørgetalen, »som er et berømme
ligt Eftermæle, at enhver retsindig maa give ham dette 
Skudsmaal, som Barnabas tik, at han var en god Mand. 
En Guds Mand og en retsindig Hyrde, der med Flid fødte 
sin Hjord med den rette Sjælespise, Guds rene Ord og de 
dyre Sakramenter, saa at disse Mennesker, til hvilke han 
i 16 Aar eg derover har uddelt Naadens Midler, maa med 
Rette klage over ham som David over Åbner: Der er i 
Dag falden en ypperlig Mand iblandt os». — Aar 1725 
blev han af det samtlige Præsteskab i Langelands Nørre- 
herred udvalgt til Provst og dertil samtykt og beskikket 
af Biskop Jacob Lodberg. 1727 fik han Rang med Con- 
sistorialraader og Kjøbenhavns Sognepræster.

Af de fire Sønner, som Peder Kruse efterlod sig, døde 
den ældste, Johannes, i en ung Alder som Præst til Kreg-
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orne og Vinderød i Sjælland. I hans Hus døde Moderen 
strax efter Sønnen. Den næstældste, Frederik, blev For
valter ved Universitetets Godser i Sjælland og døde‘1807 
i en Alder af 82 Aar. Den næstyngste, Petrus Generanus, 
var Degn et Steds i Sjælland. Han var et ypperligt Hoved, 
men desuagtet, og skjønt han havde taget Attestats, drev 
han det aldrig videre end til et Degnekald. Disse tre 
Brødre vare gifte med tre Søstre, Døtre af en Proprietær 
Weldingh til Edelgave i Sjælland.

Den yngste af Sønnerne, Caj Ditlev Kruse, født 1731, 
blev Konrektor ved Viborgs lærde Skole. Han ægtede 
1762 Mette Margrethe Jensdatter Ferslev, Datter af Hr. 
Jens Ferslev, Præst i Nibbelunde paa Sjælland. Denne 
ædle og kjærlige Kvinde døde Aar 1800. Deres første 
Hjem var i Nykjøbing paa Falster. Efter at de havde 
mistet tre Sønner som smaa Børn, fødtes dem den 19de 
Marts 1768 en Søn, som i Daaben fik Navnet Petrus 
Janus. I sit 8de Aar blev han sat i Nykjøbing lærde 
Skoles nederste Klasse efter allerede at have nydt Under
visning i Kristendomskundskab og i Begyndelsesgrundene 
af det latinske Sprog. Da han i et Aar havde været i 
denne Skoles øverste Klasse, efter at han havde gjennem- 
gaaet de øvrige Klasser, blev han ved sin Faders For
flyttelse til Viborg Discipel i den lærde Skole der under 
sin Faders og Rektor Magister Jørgen Hansens Under
visning. 1786 dimitteredes han til Universitetet i Kjø- 
benhavn, hvor han ved offenlig Examen fik i alle Viden
skaber bedste Karakter. Derefter drog han tilbage til Vi
borg, hvor han af Biskop Tetens var kaldet til Hører ved 
den lærde Skoles nederste Klasse, et Embede, han allerede 
i sin Skoletid havde paa Grund af indtruffen Vacance ud
ført i en Tid af 8 Dage. I Maj 1791 gik han med sine 
Foresattes Tilladelse til Kjøbenhavns Universitet for at 
tage den theologiske Embedsexamen. Her antoges han 
imidlertid af Professor Thorkelin til Hovmester hos den 
danske Udsending i London, Grev Frederik Anton Wedel- 
Jarlsberg for hans ældste Sønner, Grev Herman og Baron
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Ferdinand, hvorfor han allerede i Oktober samme Aar 
maatte underkaste sig Embedsexamen, til hvilken han fik 
bedste Karakter. I Grev Wedels Hus var han meget paa- 
skjønnet og højt elsket af sine unge Lærlinge, hvilke ved
ble ve at staae i et hjærteligt Forhold til ham. Men han 
følte sit Helbred svækket ved Opholdet i London og drog 
1794 tilbage til Fædrenelandet, anbefalet paa det varmeste 
til Ministeren for de udenrigske Anliggender, Grev A. P. 
Bernstorf, ved hvis Indflydelse han kaldtes i November 
samme Aar til Sognepræst for Rær, Vigsø og Hansted i 
Aalborg Stift. Med Kancelliets Tilladelse ordineredes han 
i Viborg i Januar 1795 af Biskop Tetens. I Juli Maaned 
samme Aar drog han til Kristiania for at hente sin Hustru, 
Christine Margrethe Bolt, med hvem han i Begyndelsen 
af Aaret 1794 havde i London indgaaet Ægteskab. Paa 
Hjemvejen sprang under Sejladsen i Skagerak, midt imellem 
Norge og Jylland, en Planke i Fartøjet, og kun Livet 
reddedes for ham selvottende i en liden Baad1).

Christine Margrethe Bolt var Datter af en Brugsejer 
Bolt, en dansk Mand, bosat i det sydlige Norge, hvor han 
ejede et Glasværk, Falkensteen. Paa mødrene Side var 
hun af den Kolbjørnsenske Slægt2).

l) Ovenstaaende Meddelelse om min Morfader og hans Slægt 
ere tagne af hans Bibel, der opbevares i Familien.

2) Saaledes er der fortalt i Familien. For Nøjagtigheden 
kan jeg ikke indestaae. «Efter Sigende»» var Manden 
dansk. Hustruens Navn var Geske (muligvis Kolbjørnsen). 
Om at Glasværket maaskee har ligget i Egnen omkring 
Porsgrund og Laurvig, har jeg hørt en Formodning. En 
Ring, som har tilhørt Kjeld Kolbjørnsen, og hvor hans 
Navnebogstaver findes sammenslyngede, skal være i Fa
milien som Arvestykke efter Christine Margrethe Bolt. 
Peder og Hans Kolbjørnsens, Frederikshalds Forsvareres, 
Bedstefader paa modrene Side var den bekjendte 
Kjeld Stub, Provst i Ullensager, under Trediveaars-
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Der var mange Sødskende, Sønner og Døtre; Familien 
levede lykkeligt og i gode Kaar. Men Glasværket brændte, 
og Velstanden var til Ende. Sønnerne udvandrede til 
Amerika, og Døtrene spredtes fra Hjemmet for at søge 
Erhverv. Christine Margrete blev saaledes Kammerjomfru 
hos Grevinde Wedel-Jarlsberg, og blev i London i hendes 
Tjeneste kjendt med Petrus Janus Kruse. Ogsaa hun var 
meget elsket af Familien Wedel-Jarlsberg.

Hun var en stille, kjærlighedsfuld Natur, hjærtensgod 
mod alle og opfyldt af den dybeste Omhed for sine nær
meste. Hun kunde føle paa sig, naar noget burde gjøres 
for deres Skyld. Da saaledes en Gang hendes Mand skulde 
efter en Rejse hentes i Aarhuus med Vognen, forlangte hun 
afgjørende, at den skulde sendes at hente ham Dagen før 
den af ham trufne Bestemmelse. Hun vidste, som havde 
hun modtaget Telegram1) derom, at han vilde være der en 
Dag før, han havde tænkt, og saaledes var det. Hun 
besad som flere af den ældre Slægt en ejendommelig Di
vinationsevne. Hun forstod det uden Varsel, hvis nogen 
havde noget i Sinde, der kunde skaffe hendes Kjære For
træd, og hun sagde da det advarende Ord.

Hun havde den største Medfølelse med andres Sorg, 
Nød eller Sygdom. Havde hun Grund til Fortrydelse mod

krigen Oberst og Inspektør over Passene fra Trond- 
hjems Lehn til Bohus.

Jacob Edvard Kolbjørnsen, som med sin yngre Broder 
Christian deltog i de store Landboreformer, indtil han 
1799 blev Justitiarius i Højesteret, var tilligemed Bro
deren født paa Gaarden Sørum. Anna, Hans og Peder 
Kolbjornsens Fader var Sognepræst til Sørum. Christine 
Margrethe Bolts ugifte Søster, som opholdt sig i Kruses 
Hus, hed Jacobæa.

Anna Kolbjornsens Moder var fed Kraft, Sønnernes 
Moder hed Catharina Stub.

l) Maaskee en saadan indre Meddelelse i hine Dage under
tiden er traadt i Stedet for Nutidens Telegrammer.
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nogen, og hun hørte, at de havde Modgang, udbrød hun 
med et hjærtellgt: «Aa Stakkar!» Hun kjendte ikke Nag 
og var rede til at bringe Ofre for dem, der havde fornær
met hende. Hun talte aldrig ondt om Folk. Blev nogen 
vred paa hende uden Aarsag, sagde hun blot: «Saa faaer 
de blive gode igjen, saa har de to Umager.» Hendes 
Mand aflagde paa et Besøg i Kjøbenhavn Visit hos en 
Dame, han havde kjendt i sin Ungdom, en elegant Dame, 
med hvem Slægtninge og Venner af ham i sin Tid havde 
ønsket, at han skulde indgaae Ægteskab. Under Samtalen, 
om den end er bleven ført med Anstand, viste hendes 
Tunge sig meget skjærende overfor Medmennesker. Da 
han igjen kom paa Gaden, udbrød han til sine Ledsagere 
omtrent saaledes: «Og hende vilde de, jeg skulde have 
haft, den Ragekniv! Nej, Gud skee Lov for min Stine!» 
Ganske vist var hans huslige Lyksalighed stor. Han var 
i det hele en lykkelig Mand. Een sagde om ham: «Ja 
Kruse! han bliver vippet op og ned i Silkepuder.»

Som skibbrudne Folk begyndte de i Rær (det var nu 
dog en anden Maade at blive vippet paa). Men det har 
ikke desmindre været ret lykkelige Aar, de tilbragte i 
Hanstholmens gamle Præstegaard. Denne stod til 1860. 
De gamle Præstegaarde have Krav paa Interesse. Her 
følger en lille Skildring, saa vidt jeg seer mig i Stand til 
at give den, af min Morfaders gamle Præstegaard.x)

I en gammel Kaldsbog har Præsten i Aaret 1805 
opført om Præstegaarden, at den bestaar af fire Hoved
bygninger: «Stuehuset 24 Fag; det nordre Hus eller Laden 
12 Fag, det østre Hus 15 Fag, det vestre Hus 17 Fag. 
Den har en med Brædder indelukket Brønd. Den er as-

’) Det er nuværende Præst for Hanstholmen, Hr. Pastor 
Lindboes, samt Fru Enkepastorinde Holms velvillige 
Meddelelser, der have givet mig ovenstaaende Træk at 
fortælle om den og om Egnen. Fru Holm, født Rosen
krans, var Præstekone i Rær til 1858 og har altsaa 
beboet den gamle Præstegaard.

Daugaards Levned. I. 7
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sureret i Brandkassen for 2000 Rigsdaler. Ved Præste- 
gaarden er en med Dige og Stakit indhegnet Have Østen 
for, og Sønden for en med Dige indhegnet Toft.«

Af ældre Folk paa Egnen omtales Præstegaarden som 
meget skrøbelig/ hvad den nok havde været i mange Aar : 
Bindingsværk og Straatag men Stuerne ret hyggelige. 
Paa den ene Side af Gangen en meget stor Firefagsstue, 
som brugtes ved festlige Lejligheder: de to Fag Vinduer 
ud til Landevejen, som førte tæt forbi Præstegaarden til 
Hansted; de to andre Fag til Gaarden. Ved Siden af 
denne Stue var de to smaa Værelser, almindelige i de 
i de gamle Præstegaarde, hvoraf sædvanligvis det ene be
nyttes som Gjæstekammer, det andet paa forskjellige 
Maader. Fra den modsatte Side af Gangen kom man ind 
i en Tofagsstue, der vendte til Gaarden, og gjennem hvilken 
man stod i Forbindelse med alle Husets daglige Rum: 
fra een Side gik man ind til en lille Enfagsstue, fra 
hvilken der vaf Adgang til Storstuen, fra en anden til 
Soveværelset og til et Værelse, som er blevet brugt til 
Studerekammer. Ogsaa til Kjøkkenet gik man fra denne 
Stue; derpaa gjennem Bryggerset til en lille Havestue, 
der førte ud til en Have, hvis Træer havde den af en 
enhver Vestjyde vel kjendte Krumning, som Vestenvinden 
giver dem fra tidligst Alder. Der er endnu et Træ i 
Haven, som skal være over hundrede Aar gammelt1). I 
min Morfaders Tid har Haven været meget mindre end 
nu, idet tiere Stykker Jord senere ere lagte til.

l) Af Træer har der vist ikke været mange der paa 
Egnen. Da min Mormoder en Gang besøgte en Kone i 
Sognet, spurgte denne hende, om hun ikke havde Lyst 
at spise nogle Nødder. Det vilde hun meget gjærne, 
da al Slags Frugt var en Sjældenhed. Det blev en 
Skuffelse, da det viste sig at være Pebernødder, hvilke 
paa den træløse Vestkyst kaldes blot Nødder, medens 
derimod Hasselbuskens Frugt til Forskjel fra Peber
nødderne kaldes Trænødder.
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Ingen Præstegaard der paa Egnen har en saa smuk 
Beliggenhed som Rærs, thi den ligger paa Hanstholmens 
sydlige Skraaning (den gamle Præstegaard laa lidt sydli
gere end den nnværende), og man har derfra en storartet 
Udsigt over Enge og lynggroede Flader. Skjønt Egnen 
ikke hører til de meget frugtbare, kan der dog være en 
god Græsvæxt paa Engene. Havet seer man ikke fra 
Præstegaarden, ej heller fra den lidt nordligere beliggende 
Kirke. Baade Præstegaarden og Kirken ligge højere end 
de fleste Bygninger i Rær By. Men til Havet ved Feb- 
bersted har man kun Va Mil. For at nyde Udsigten fra 
Hjærtebjærghøj har man kun en Fjerdingvejs Gang. Til 
Havet ved Hansted er der 3/4 Mil. Vil man gaae dertil, 
kan man i Stedet for .Landevejen tage en Vej, som gaaer 
mellem nogle høje Bakker paa højre Side og en Dal paa 
venstre Side; naar man, idet man nærmer sig Hansted, 
træder op paa Bakkerne, da udbreder sig for øjet det 
mægtige Vesterhav med de mange Skibe. I hin Tid lyste 
Fyret ikke over de Søfarendes Vej. Fyrtaarnet er først 
bygget for omtrent 50 Aar siden.

Kjørevejen til Hansted gaaer igjennem den lille 
Landsby Nytorp, som er opstaaet af Hovedgaarden Nørtorp 
i Rær Sogn. Denne blev nedlagt, udstykket og solgt til 
Beboerne. I alle tre Sogne overgik Fæstegodset til fri 
Selvejendom, og Hoveriet hørte op. Dette maa være skeet 
i min Morfaders Tid. Herredsfoged Otto Lemvigh, som 
opmuntrede og hjalp Beboerne dertil, var fra 1789 til 
1798 Herredsfoged for Hundborg og Hillerslev Herreder 
og blev 1795 udnævnt til Landvæsenskommissær, hvilket 
falder sammen med min Morfaders Embedstid. Han har 
sikkert glædet sig meget over denne store Forbedring i 
hans Sognebørns ydre Vilkaar.

De gamle Præster paa Hanstholmen havde Dæksbaad 
ved Havet, og de havde Indtægt ved Fiskeri» som de lod 
nogle Mand foretage, ligesom de ogsaa lode Tiendekorn 
sejle op til Norge for at blive solgt.
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Foruden sin Hustru havde min Morfader i Norge 
hentet deres spæde Datter Margrethe1). Blottede for alt 
kom de til Rær, uden Klæder, uden Bohave, uden noget 
som helst jordisk Gods. Men de takkede Gud for Livet, 
og de havde Ungdom og Haab. I Menighederne, for det 
meste fattige Folk, der havde lidt nok til sig selv, mødte 
de den største Deltagelse, Hjælp og Kjærlighed. En 
Provstinde Eeg der paa Egnen, som nok var en ret vel
havende Kone, var utrættelig i sin Godhed mod de skibbrudne 
Præstefolk. Befolkningen er skildret mig af en Dame, der har 
været Præstekone i Rær2), som «kristelige, rare Mennesker, 
al Tid venlige, opmærksomme mod deres Præst og flittige 
Kirkegængere». Og saaledes have de ogsaa været i min 
Morfaders Tid. Han var taknemlig for at være kommen 
til Menigheder, som havde i en Række af Aar «haft det 
store Fortrin at eje retskafne Sjælesørgere, der troligen 
havde udsaaet en god Kundskabs Sæd.» Saaledes udtaler 
han sig i sin Tiltrædelsesprædiken, holdt den 25de Janu
ar 1795, da han blev indsat af Provst Hvass fra Nors. 
Jeg har denne Prædiken. Den er, som jeg tænker mig at 
Hanstholmens Beboere have villet haft den, klar og jævn. 
Skrevet med en smuk og fast Haandskrift, bærer den paa 
de gulnede Blade Vidne om den unge Prædikants Alvor og 
Flid: paa det sidste Blad er hele Prædikens Gang med 
Henvisning til de benyttede Skriftsteder nøjagtig optegnet 
til Støtte for Hukommelsen, mens han har lært den 
udenad.'

Hans Sognefolk betroede sig til ham i deres Sorger 
og søgte ham som Læge, naar de fejlede noget. Han 
brugte til deres Helbredelse selvfølgelig kun Husraad og 
sund Forstand.

Mine Bedsteforældre fik to Børn i Rær, Caja og Ni
colaj Eeg: Navnet Eeg en Opkaldelse efter den ovenomtalte 
Provstinde Eeg.

l) Hun blev gift med Kjobmand L. Beggild i Aalborg.
2) Fru Margrethe Holm. Se Anmærkningen Pag. 97.
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Min Morfader skrev til mine Forældre i Januar 1837: 
«Jeg tænker endnu efter 38 Aars Forlob stundom med 
Vemod paa mit gamle Rær.»

I Oktober 1798 blev Kruse Præst ved Randers Hospi
tal; samtidig hermed var han anden Kapellan ved St. 
Mortens Kirke samt Kompastor til Landsbysognene Gim- 
ming og Lem. 1812 blev han Amtsprovst og samme 
Aar .Sognepræst til Gimming og Lem. 1819 blev han 
Sognepræst i Randers. Han var en nidkjær Præst og 
højt elsket af sin Menighed. En smuk Mand med kraf
tige Træk, meget virksom og al Tid i Aande, en Mand 
fuld af Liv og Kraft, Ild og Lue, Mod og Munterhed. 
Han stræbte i sit Kald at være alt for alle. Hans. Død 
kom brat og uden foregaaende Sygdom. Samme Dag han 
var død (det var den 30te Juni 1837), men før Dødsfaldet 
var bekjendt i Byen, kom en Kone og bad om at faae ham 
i Tale. Hans ældste Søn, Nicolaj, Kapellan hos Faderen, 
sagde-til hende, at hans Fader ikke kunde tage imod 
hende. Selv paa det dybeste rystet ved Faderens Død, 
nænnede han ikke at gjøre hende den sørgelige Meddelel
se. Da hun dog ikke vilde lade sig afvise men holdt fast 
ved sin Begjæring, nødtes han til at sige det: «Han er 
død.» «Er han død!» udbrød hun, «saa er der ingen i 
Verden, der kan hjælpe mig». Og hun gik fortvivlet bort.

Han var i høj Grad aaben og tillidsfuld, men derhos 
klog og aarvaagen og havde øjnene med sig. Den i min 
Faders Fortælling nævnte Ascanius, hans Kapellan, der 
var i Huset hos ham og stod i et Forhold til ham som 
en Søn til sin Fader, var en Gang buden med ham til et 
Gilde. Kruse iagttog da, at nogle Herrer skjænkede meget 
flittig for Ascanius i Haab om den smukke Fornøjelse at 
faae den unge Præst til at drikke for meget. Han rev et 
Blad af sin Tegnebog, skrev paa Latin et advarende Ord 
og bad den opvartende Tjener at flye det til Ascanius, 
der med Tak erkjendte Faren, som han ikke havde anet.

Lige overfor en Tilsidesættelse, en Mangel paa skyldig 
Opmærksomhed el. desl. stræbte Kruse ved Godhed og
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Kjærlighed fra sin Side at udfylde Mangelen fra den 
andens Side, hellere end at gjemme Krænkelsen i et harm
fuldt Sind.

Foran i en gammel Bog staaer med min Morfaders 
Haand følgende Vers:

Fra ædel Munterhed, uskyldig Fryd 
Gaaer Vejen til den rene, strænge Dyd.

Det kunde sættes som Overskrift over hans eget Liv 
og over Livet i hans Hus, kun med følgende Ændring:

Med ædel Munterhed, uskyldig Fryd
Gaaer Haand i Haand den rene strænge Dyd.

I Skyggen af den grundfaste Tro, det dybeste kriste
lige Alvor udfoldede sig den naturlige Livsglæde rigt, 
friskt og ejendommeligt. Med trofaste Omgangsvenner 
førtes en glad Selskabelighed. Gjæstebud gjordes der ikke 
uden ved sjældne Lejligheder, i Julen o. dsl., men Ven
nerne samledes ved det daglige Thebord, der stod dækket 
KL 4—5. Thescenens Hyggelighed og Samtalens Livlig
hed trak stundom Thetiden ud til flere Timer. Ved Besøg 
af Embedsbrødre var min Morfader særlig glad, han kunde 
ikke blive færdig med Samtalen, naar de havde sagt 
Farvel, men fornyede den atter og atter, idet han fulgte 
dem til Døren.

Pastor Ole Bork fra Borup, en Mils Vej fra Randers, 
var en højt skattet Ven. En Mand fuld af Aand og In
teresser, af Tro og Kjærlighed, en i høj Grad mild og 
fornøjelig Mand. Til sin store Gavmildhed mod Træn
gende fik han Evne ved den Nøjsomhed og Tarvelighed, 
der raadede i hans eget Liv. Han elskede sin Menighed 
og levede for den. Han turde ikke være borte paa Rejser af 
Frygt for, at nogen af hans Sognebørn skulde trænge til 
Raad og Trøst hos ham og ikke træffe ham hjemme. En 
Gang havde han seet sig foranlediget til en Rejse til 
Hovedstaden paa en Tid af fjorten Dage (om jeg mindes 
ret). En Kone af hans Menighed, som intet vidste om 
hans Fraværelse, og som havde noget paa Sinde, søgte 
ham og bad om at faae ham i Tale. Da hun hørte, at
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han var bortrejst, blev hun saa fortvivlet over ikke at 
kunne faae den Trøst og Hjælp, hun havde haabet paa, at 
hun tog Livet af sig. Det kunde* han aldrig glemme. I 
de mange Smaadigte fra hans Pen kommer hans bløde og 
rene Sindsgrund tit smukt til Orde. Saaledes skriver han 
om «Enighed»:

Himmelen i Enighed
Sendte os en Engel ned: 
Boer den inden Husets Væg, 
Husets Sysler vorde Leg; 
Gjæster den Provinds og By, 
Nidets fule Aander fly;
Lejrer den sig om et Land, 
Det mod Fjenden holder Stand. 
Lidt kun baader Guld og Gods, 
Er ej Enighed derhos, 
Men med den man ofte saae 
Sal at skabes af en Vraa. 
O, at den til Ej der s Bred, 
Maatte lyse med sin Fred!

Om «Englene» synger han:

Tit hæver i Tanken min Aand sig hen
Til Englenes Skare i Himmelen:
Ifølge vor hellige Lære
De pusle om os, mens vi er smaa, 
De glædes, naar frem i Dyder vi gaae, 
Ikkun Synden volder dem Kære.
Vel muligt, en Gisning jeg vover kun, 
At Skabningens Herre fra Fødselsstund 
En Engel ved Siden os satte 
Os svage at skjærme for mangt et Fald 
Og lede os frem gjennem Dødens Dal 
Til Himmerigs Glæder og Skatte.
Fryd er det for dem, naar Trøstens Ord, 
De bringe fra Herren til syndig Jord,
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Fryd, naar en Forvildet sig vender
Ved Anger og Bod fra sin onde Vej: 
Ak Brødre! hvo blandt os vilde da ej 
Fryd unde saa kj ærlige Frænder.

Pastor Borks «Andagtsbog for Børn»» bærer Præget 
af enfoldig Kristentro og barnlig Fromhed. Ved de i Li
vet ikke sjælden indtrædende Skuffelser, naar der intet 
bliver af, hvad man havde glædet sig til, plejede han at 
sige: «Ja, hvem veed, hvilken Sorgens Hale der kunde 
have fulgt med,» en jævnmodig Livsvisdom, grundet i 
Tillid til Forsynet. Han var deri beslægtet med min 
Mormoder, som, naar et eller andet Uheld indtraadte, 
plejede at trøste sig selv og andre med det gamle Ord: 
«Hvem veed, hvad det er godt for«.

Min Oldefader, Caj Ditlev Kruse, tilbragte sine senere 
Leveaar i min Morfaders Hus. Min Moder mindedes ham 
som en venlig Olding, der holdt meget af hende som hun 
af ham. Hun mindedes ogsaa hans Bortgang, den under
lige Stilhed, der blev i Huset, hendes egen barnlige Sorg 
og det Indtryk, hun modtog af Dødens Majestæt.

Min Mormoders ugifte Søster, Jacobæa Bolt, var og
saa der i Huset. Hun varetog den egenlige Husgjerning. 
Min Mormoder arbejdede meget smukt og kunstfærdigt 
med sine Hænder og udfoldede en tin Skjønhedssans i 
sine Arbejder. Særlig smukt dannede hun kunstige Blom
ster og fulgte da med indgaaende Troskab sine naturlige 
Forbilleder. Denne hendes Gave var i økonomisk Hen
seende en Hjælpekilde. Velstaaende bleve mine Bedste
forældre ikke. Den aabne Haand og det gjæstfrie Bord 
samlede intet paa Kistebunden. Medens nu Christine 
Margrethe udfoldede sin Smag og Finhed ved stillesiddende 
Arbejde, styrede Jacobæa Kjøkkenet og den huslige Virk
somhed ligeledes efter den Regel, at hvad man gjør, skal 
man gjøre godt, ja saa godt, som det er En muligt, og 
lod med Hensyn til Anretning o. desl. den samme Skjøn
hedssans raade. En af hendes Formødre i Kristiania
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havde da ogsaa udfundet den rette Maade at nedlægge 
Anchiovis; og den norske Tillavning af Fisk, dens Af
kogning, dens Behandling til Fars m. m. er som bekjendt 
uovertræffelig. Men det var dog ikke alene Kjøkkenets 
Krav, som Tante Jacobæa udfyldte. Hun fortalte Børnene 
med Liv og Varme om sin Barndom og Ungdom, om sit 
norske Fødeland og det friske, glade Liv, hun med sine 
Sødskende havde ført i Hjemmet der: hvorledes de havde 
plasket om i deres egen Baad; hvilken Fest det havde 
været, naar de havde sejlet ud til Øen med den forladte 
Kirke og smykket Kirken med Grønt og Blomster, vel 
især ved Pindsetid. øen laa ud for Glasværket og hørte 
til Ejendommen, om jeg mindes ret. Ingen vidste, hvor 
længe Kirken havde staaet øde og unyttet. I min Ung
dom udkom der en Digtsamling af Welhaven, hvori et af 
Digtene bærer Navnet «Den forladte Kirke». Her er Be
gyndelsen :

Aftnen laa i Fj ældelien
Glansfuld over Løv og Stene, 
Og der faldt paa «Kirkestien» 
Blomstersne fra Abildgrene.
Droslen drog mig med sin Trille 
Til en Lund af Hængebirke, 
Og da stod jeg ved den lille, 
Længst forladte Lovekirke.

Da Digtet blev min Moder forelæst, var det hende 
som et uventet Møde med en gammel Ven. Tante Jacobæas 
forladte Kirke dukkede med et op for hende fra Dybet af 
Mindernes Sø. Hun mente endog at gjenkjende Navnet 
«Lovekirken»; dog er der i Welhavens Digt intet, der 
tyder paa en ø. — Jacobæa fortalte om Glasværket. En 
af Søstrene, som malede meget smukt, prydede ved sin 
Kunst Frembringelser derfra. En Gang havde hun malet 
en Glasplade til et Bord. Den skulde tørres i Solen. 
Hun sad da med den i en og samme Stilling, støttende 
den med Armen. Paa Grund af Solheden og den tvungne
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Stilling faldt hun i Afmagt, Pladen gled hende ud af 
Armen og brast midt over. — De Kundskaber, som høre 
til egenlig boglig Dannelse, havde Jacobæa ikke haft 
Lejlighed til at skaffe sig, men det vilde have været en 
Fryd for hende at tilegne sig dem. Ved sine udmærkede 
Naturgaver og ved den Aand, hvori hun levede og virkede, 
var hun Hjemmets Kreds en dyrebar Skat, og for mig, 
som aldrig har seet hende (hun var død flere Aar, før 
min Levetid begyndte), er hun dog bleven et kjært Led i 
mine Minders Række som en Følge af den Kjærlighed, 
hvormed jeg fra min Barndom af har hørt hende omtale 
af min Moder. Endnu gjemmes i Familien hendes Breve, 
som ere et varmt Udtryk for den Kjærlighed, hvormed 
hun omfattede baade Store og Smaa, idet den i Forening 
med hendes livlige Aand har ladet hende for de Fra
værende fremkalde et anskueligt Billede af Hjemmets Situa
tioner. I sine sidste Leveaar var hun fængslet til Syge
lejet. Husets unge Døtre (allermest min Moder) vare da 
hendes Plejerinder, ligesom de ogsaa traadte i hendes 
Fodspor ved den huslige Virksomhed.

Min Morfaders tidligere Lærlinge, Grev Herman og 
Baron Ferdinand Wedel-Jarlsberg, besøgte ham stundom. 
En Gang kom de ved Nattetid og vilde ikke forstyrre 
Familien. De fik Vinduet til det velkjendte Gjæstekammer 
i Hospitalspræstegaarden aabnet, gik ind derad og lagde 
sig i Mørke paa Sengen i deres Klæder. Men om Morg
enen saae de, at deres Personer havde afstedkommet øde
læggelse. Sengen var overdækket med kunstige Blomster, 
Frugten af mange Dages utrættelige Flid. Vennernes 
uformodede Komme vakte Glæde og Forbauselse næste 
Morgen. Det maa jo nok have kostet min Mormoder et 
stille Suk at see de masede Blomster, men hun har ikke 
ladet det forstyrre Stemningen hverken hos sig selv eller 
de andre.

Om Grev Hermans dristige og selvopofrende Farter i 
aaben Baad til Jylland for at skaffe Norge Levnetsmidler 
under den engelske Krig har jeg hørt min Moder tale



107

med Beundring. Han har paa disse Rejser vistnok flere 
Gange boet hos min Morfader under Ophold i Randers.

At Greven paa et senere Tidspunkt, dog medens han 
var Frederik den Sjettes Undersaat og Embedsmand, ar
bejdede hemmeligt paa Rigernes Adskillelse, kan ikke 
have stemmet med min Morfaders aabne Karakter og 
jævne Moral, og det har uden Tvivl smertet ham, endog 
bortseet fra hans naturlige Følelse som dansk. Om jeg 
mindes ret i, at min Moder har sagt, at Forbindelsen 
mellem dem ophørte, tør jeg ikke paastaae; dog fore
kommer det mig.

Med en nogle Aar ældre Søster til Grev Herman og 
Baron Ferdinand, Comtesse Juliane Marie Wedel-Jarls- 
berg, vare mine Bedsteforældre forbundne ved et varmt 
og trofast Venskab. Min Moder, den midterste i Rækken 
af deres syv Børn, var opkaldt efter Comtessens Moder. 
Comtessen udbad sig af mine Bedsteforældre at maatte 
sørge for hendes Undervisning. Hun kom da i sit tiende 
Aar i Comtessens Hus, og der blev stor Kjærlighed 
imellem dem.

Fra saa langt tilbage, som jeg kan huske, har jeg 
hørt «Comtessen» omtale med Taknemlighed og Beund
ring. Jeg vil i nogle Træk samle, hvad jeg mindes saa 
vel af min Moders Fortællinger som af mine egne Ind
tryk fra de Gange, jeg i min Barndom og Ungdom har 
seet hende.

Af Skikkelse var hun høj og anseelig; hendes Træk 
vare store og kraftige, prægede af Aand og Villiestyrke; 
Hjærtets mægtige Varme straalede ud af Øjnene og gjen- 
nemtrængte hele hendes Væsen. Hun var fri for alt 
Formvæsen og meget frisindet. Men hun besad en ual
mindelig Anstand og Værdighed. «Det har stedse fore- 
kommet mig, at hendes Fremtræden var kongelig,» her 
anføres min Moders Ord, efterladte paa et Par Blade, 
hvorpaa hun efter sine Nærmestes Opfordring og alene for 
deres Kreds var begyndt (det blev kun en Begyndelse) at 
nedskrive en Fortælling om sine Barndomsminder; «der
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var det, der efter min Mening betegner den sande For
nemhed, nemlig ikke at tænke over, hvorledes man fører 
sig, og just af den Grund gjor man det med Lethed og 
Frihed. Saaledes kan jeg, naar jeg tænker over de mange 
Aar, jeg har staaet i de nærmeste Forhold til hende, ikke 
mindes, at hun nogensinde har syndet mod, hvad der 
kaldes Takt, og dog hørte jeg hende aldrig tale om Takt 
eller give os Forelæsninger derover1)».

Juliane Marie Wedel-Jarlsberg (hun lod sig kalde 
Julie med fransk Udtale) er født den 13de September 
1775. Da Grev Frederik Anton var Udsending ved for- 
skjellige Hoffer, havde hans Børnekreds Fødested rundt 
om i Europas Lande. Julie er født i Danmark2).

Fra sit ellevte Aar opvoxede hun i en Opdragelses
anstalt i Colmar, som forestodes af en protestantisk 
Gejstlig. For ham og hans Hustru bevarede hun al Tid 
stor Højagtelse og varm Hengivenhed. Hun havde deres 

.Silhouetter indfattede i Guld som Laas i to Armbaand3).

x) Min Moder ledsager ovenstaaende med følgende Betragt
ninger: «Jeg kan ikke nægte, at jeg ikke sjælden har 
følt nogen Indignation ved at hore mange Ophævelser, 
megen Talen om, hvad der herte til Takt, thi det er 
en Sandhed, at den ikke var størst, hvor der taltes 
mest derom. Men det har vel sin Grund i, at den 
bedste Del af, hvad der kaldes Takt, er en Udstrømning 
fra Hjærtet og altsaa ikke egenlig kan læres, men vel 
ved megen Snak om den blive ganske forsømt ved de 
vigtigste Lejligheder«.

2) Som jeg troer at mindes, antog min Moder, at hun var 
født i Kjøbenhavn. Men i Dr. Yngvar Nielsens ud
mærkede Værk om Grev Herman Wedel og hans Sam
tid hedder det Pag. 5, at der 1875 «som det synes 
under et Ophold i Aalborg, kom en Datter Juliane 
Marie, almindelig kaldet Julie.»

3) I Dr. Yngvar Nielsens ovennævnte Skrift meddeles efter 
et Brev fra Grevinden til hendes Mand. «Moderen
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Efter at hun var bleven voxen, delte hun i sin Fa
ders, Grev Wedel-Jarlsbergs Hus sin Moder Grevindens 
trange Kaar. Grev Anton Frederiks Gjerrighed var be- 
kjendt. Grevinden og hendes Datter maatte med al Ar
bejdsomhed stoppe og lappe de unge Grevesønners Tøj. 
I Salonen stod en Puf, hvorpaa de sadde med det tarve
lige Sytøj, som hurtig blev nedlagt deri, naar deres for
nemme besøgende bleve anmeldte. Der kom et Tidspunkt, 
da en Fare truede, som foranledigede Grevinden til at 
flygte med sin Datter til Kjøbenhavn, efter at hendes 
Sjælesørger, Ærkebispen af Canterbury, først havde be
roliget hendes Samvittighed paa hendes Spørgsmaal, hvor
vidt det under de foreliggende Omstændigheder kunde 
være en Synd for Hustruen at forlade sin Mand. Derefter 
boede Comtessen med sin Moder og sine Søstre i Kjøben
havn, senere i Esrom, indtil Moderens Død. Grevindens 
Blidhed og Sjælsadel havde gjort hende elsket af alle, 
der kjendte hende. Hendes indre og ydre Skjønhed om
taltes af Datteren med Beundring. Et Miniaturportrait 
af Grevinde Cathrine Wedel-Jarlsberg, fød Storm, fandtes 
paa Kjøbenhavns Kunst- og Industriudstilling Aar 1879. 
Det var præget af sjælden Ynde.

Sin Fader omtalte Comtessen med udulgt Harme. 
Hun fortalte, hvorledes han var kommen i Tanker om at 
frie til Grevinden. Greven havde i sin Gemalindes første 
Ungdomsaat været sammen med hende ved et Middags
taffel, hvor hun havde siddet saaledes udsat for den 
brændende Sol, at hun faldt i Afmagt. Da hun vaagnede, 
gjorde hun Undskyldning, idet hun sagde: «Le soleil m’a

havde hos Julie opdaget en Mangel paa Følelse, som 
hun frygtede for at see udvikle sig til Haardhed». Da 
senere i Livet en meget stærk og varm Følelse ud
mærkede Comtesse Julie, maa man troe, at hun enten 
som Barn har været meget indesluttet, eller at Følelsen 
sent har udviklet sig, maaskee først ligesom slumret i 
hendes dybe Natur.
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piqué dans la nuque«, men det skete med en saa vid
underlig Ynde, at det, som Comtessen udtrykte sig, «kom 
hende dyrt at staae«, thi Greven blev forelsket i hende, 
bejlede og fik hende.

Da Moderen var død, kunde Comtessen ikke finde sig 
i Udsigten til at leve et ørkesløst Liv i den fornemme 
Verden. Hun følte Kald i sig til Opdragerinde, kjøbte en 
Gaard i Aalborg1) og grundlagde et Undervisnings- og 
Opdragelseshjem for Pigebørn. Hun bad Marie Sophie 
Frederikke at være dette Instituts Protektrice, og hendes 
Navn bar det som «Dronning Maries Institut.».

Comtessen paadrog sig Vrede hos sine Standsfæller 
ved dette Skolehold, som for en Dame af saa høj Stand 
var noget uhørt og syntes dem en «bassesse». Intet 
kunde ligge hende Qærnere end at ænse saadan Vrede. 
Dronning Maries Institut nød stor Anseelse, og en talrig 
Kreds af Pigebørn voxede her op i et sluttet Samfund, 
som styredes baade med Myndighed og Godhed. Ved 
Comtessens Side stod en yngre Veninde, den blide og 
fromme Sophie Praem, Datter af Stiftsprovst Praem.

Først i de senere Aar af Institutets Bestaaen indlod 
Comtessen sig paa, idet hun gav efter for det indtræn
gende ønske hos Folk i Byen, at optage «Dagelever», 
som havde deres Hjem i Byen og kun indfandt sig til 
Undervisningstimerne. Hun gjorde det ikke gjærne og 
maatte ogsaa erfare, at det gjorde Skaar i den Samfunds- 
aand, som hidtil uforstyrret havde raadet.

Den uegennyttigste Iver for at virke noget godt havde 
tilskyndet Comtessen til det hele Foretagende, og Fordel 
havde hun ingenlunde deraf men tilsatte derved det meste 
af sin Formue. Der kom saaledes et Tidspunkt, da hun 
af økonomiske Grunde maatte hæve Institutet. Da hun 
efter en lang og hædret Virksomhed trak sig tilbage, 
kjøbte hun sig en Bondegaard i Nærheden af Aarhuus. 
Der byggede hun sig en Bolig, og gav den Navnet «Jarls-

D Det menes, den har ligget i Bredegade.
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minde». Her boede hun sin øvrige Levetid med den tro
faste Sophie Praem.

Hvad jeg tydeligst husker fra Jarlsminde (jeg har 
været der i korte Besøg med mine Forældre), er en smuk 
Sal; om jeg ikke tager fejl, var den i ren Firkant. Mid
ten af den ene Væg var optaget af et legemsstort Maleri 
af en Prinsesse, iført Hermelinskaabe; det var dejligt 
malet. Prinsessen saae ogsaa meget godt og meget god 
ud. Saa vidt jeg mindes, var det Charlotte Amalia. 
Rundt om paa Væggene hængte foruden Kobberstik (vist
nok engelske) af stort Kunstværd talrige Tegninger og 
Broderier, en Mindekrans af de fordums Elevers Haand- 
gjerning. Der var flere af de saakaldte <• punkterede» Ar
bejder, hvor en Uendelighed af smaa Punkter, hensatte 
med sorte Silke- eller Florstrevler paa hvid Atlaskes Bund, 
frembragte smukke Billeder, Landskaber, Englehoveder, kort 
sagt alt, hvad en Tegning kan fremstille. Et fint og 
taalmodigt Arbejde efter de Tiders Skik. Dog en ufor
holdsmæssig Opofrelse af Tid og af øjnenes Sekraft. Af 
den Slags var der af min Moders Syning et Billede med 
Faar og Smaabørn og en Hytte, omgiven af Klippestykker 
og Buskværk. Af Kobberstik var der et, fremstillende en 
Kvækerfamilie, sørgende ved et lille Barns Død. Kvæ
kernes religiøse Regler forbød dem Taarer. Kunstnerens 
Evne viste sig her i paa en rørende Maade at fremstille 
i Ansigternes Udtryk den tause Kamp for at holde 
Graaden tilbage. Det var et meget interessant og til
talende Værelse, denne Comtessens Sal.

Comtessen udøvede megen Gjæstfrihed. At have sine 
Venner hos sig var hendes største Glæde. Men hun havde 
ogsaa mange og lange Besøg, hvormed hun mere har haft 
for Øje at udvise en Velgjerning.

Hun havde store Sorger. Ikke al Tid blev hendes 
Godhed lønnet med Taknemlighed. Flere, for hvis Lykke 
hun gjærne vilde bringe ethvert muligt Offer, mistede hun 
ved en tidlig Død.

Hun havde en meget kjær Plejesøn, Edvard Lassen.
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en Slægtning af Sophie Praem. Han faldt den 6te Juli 
1849 ved Fredericia. Efter dette Tab syntes hun, at 
hendes Liv var øde.

En stor Prøvelse var det for hende og hendes Sophie, 
da den sidstnævnte ganske mistede Synet. Hun var vist
nok blind omtrent tolv eller tretten1) Aar før sin Død, 
der indtraf den 9de August 1863. To Aar i Forvejen var 
Comtessen død den 17de December 1861. De ligge be
gravne ved hinandens Side paa den gamle Kirkegaard i 
Aarhuus, og Plejesønnen Edvard Lassen hviler hos dem.

Min Moder havde tidlig Lyst til Læsning. Hun har 
ikke været meget over sex Aar, da hun en Gang bad sin 
Fader om noget at læse. Han havde travelt og sagde, 
at hun kunde see at finde noget paa hans Hylde. Hun 
fandt Øhlenschlægers Aladdin og bad om den. Han lo og 
mente, at hun ikke vilde forstaae den. Men hun læste 
med Henrykkelse baade, hvad hun forstod, og hvad hun 
ikke forstod. Hvor der i Sjælen findes en medfødt Sang
bund, giver denne snart Gjenlyd og modtager paa et tid
ligt Udviklingstrin Indtrykket af klangfulde Vers. Det 
Indhold, som Forstanden endnu ikke kan optage, tilegner 
Følelsen og Indbildningskraften sig gjennem Klangen, og 
Vejen er banet for Forstaaelsen.

I min Moders tidlige Barndom byggedes det første 
Dampskib af Robert Fulton. Hun sad en Aften i en 
Krog og hørte de ældres livlige Samtale om Dampkraften 
og dens vældige Virkninger, der vilde give Verden en ny 
Skikkelse. Hun lyttede spændt, men følte sig ligesom 
beklemt under Indtrykket af dette store ny, som skulde 
bryde ind.

x) I det mindste var hendes Syn allerede overmaade svagt 
i 1850, og hun ængstede sig da for den kommende 
Blindhed.
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Da hun skulde sige Hjemmet Farvel, bad hun sin 
Fader om at skrive til hende paa et Stambogsblad. Han 
skrev da Pauli Ord: «Skikker Eder ikke lige med denne 
Verden». Hun følte sig lidt skuffet, hun havde tænkt 
sig, han vilde skrive nogle smukke Rim. Men hun gjemte 
dog Ordene i sit Hjærte, og de bleve hende senere i Livet 
en Ledestjærne, naar hendes Mening om, hvad der var ret 
og godt, ikke faldt sammen med Verdens Mening.

Min Moder, som altsaa i sit tiende Aar gik over fra 
Forældrehuset til Comtessens Hus, siger i de ovennævnte 
Mindeblade om begge disse Hjem: «Aldrig vil jeg nok 
kunne takke Gud for den lykkelige Livslod, der blev mig 
til Del. Hvor mange have ikke bitre Erindringer fra den 
Tid, man plejer at kalde den lykkelige Barndom. Jeg har 
ingen saadanne, slet ingen uden dem, jeg ved Mangel paa 
Flid og Orden selv kan have beredet mig. Hvor der dog 
blev fredet om os Børn baade i mit første og mit andet 
Hjem. Ikke paa den Maade som nu: at løbe i Kulde og 
Blæst uden synderlig Indpakning, at gaae med korte 
Ærmer og nedringet Kjole hørte til Dagens Orden. Men 
der blev fredet om Sjælen. Hvor forsigtige vare ikke de 
Ældre med Hensyn til Børnene i deres Samtale; men det 
mærkede vi ikke, maaskee var det ikke en Gang For
sigtighed, men en naturlig Impuls, der kun bragte dem 
til at tale om, hvad der var uskyldigt og godt1).»

l) Der tilføjes i det lille Manuskript: «Vi vare vist ogsaa 
meget uskyldige; thi jeg har dog vel næppe været den 
eneste af os mange, der først i de virkelig ældre Aar 
har faaet Blikket aabnet for meget, jeg før aldrig 
tænkte paa. Disse sildige Erfaringer ere kjedsomme- 
lige, man bliver let uretfærdig mod Menneskene: naar 
man er bleven vant til at see mange bedre end de vare, 
antager man dem maaskee og for mindre gode, end de 
virkelig ere. Dog vilde jeg ikke undvære den lange 
Ungdom, som disse blændende Anskuelser gave mig; 
jeg siger den lange Ungdom, ja jeg tør nok bruge dette

Daugaards Levned. I. 8
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Om sit Barndomsliv hos Comtessen fortæller min 
Moder: «Jeg havde ikke sjælden Lejlighed til at bemærke, 
at Opmærksomheden var henvendt paa mig til min For
del, noget jeg, oprigtig talt, den Gang fandt saare be
hageligt, men som jeg, da jeg blev ældre, aldrig har 
kunnet begribe. Jeg antager, at det vilde have været mig 
tjenligere ikke at vide, at jeg var en Gjenstand, der in
teresserede min Omgivelse. Det vilde vist al Tid være 
rigtigt ikke at lade Børn mærke sligt. Hos mig gjorde 
det maaskee mindre Fortræd, end det kunde have gjort, 
ved en vis naturlig Modvægt i en høj Grad af Undseelse 
og Skamfuldhed, naar der var noget at rette hos mig, og 
det vilde være Uret mod min Barndoms elskede Vejledere 
at sige, at de forsømte at blande Dadel og Irettesættelse 
imellem de Blikke, man kastede til hverandre, naar noget 
af det Lovende fremtraadte hos mig1). Naar jeg tænker 
tilbage paa denne Tid, da veed jeg sandelig ikke, hvad 
det var, man saae.»

Hvor godt min Moder end havde det, og hvor megen 
Kjærlighed hun end nød, længtes hun dog al Tid efter 
Hjemmet. Især efter Feriebesøg hjemme steg denne Fø
lelse til en pinlig Højde, men hun bar Smerten hos sig 
selv; thi hun var uden alt Hang til Klynken, hvad Com
tessen ej heller paa nogen Maade tillod. Hvor lykkelig 
var hun da ved, at hendes næstældste Søster Caja ogsaa 
blev Elev paa Institutet. Hun var tillige stolt af Søsteren, 
der var en udmærket Elev, hvem det blev betroet med sin 
fortrinlige Haandskrift i to Exemplarer at afskrive den af

Udtryk, thi at det giver Livet en vis Friskhed og 
Sjælen en barnlig Naiveté at see Næsten i et elskeligt 
Lys, det er dog en uimodsigelig Sandhed«.

x) Ved Udtrykket «det lovende» er der uden Tvivl tænkt 
paa følgende lille Træk. En Dame, som besøgte Com
tessen, lagde Mærke til min Moder, trak hende hen til 
sig og sagde efter nærmere Øjesyn: det Physiognomi 
lover noget.



115

Comtessen givne Lovbog, som indeholdt alle Lærehjemmets 
Kegler, derhos Bestemmelser for Straf og Belønning. 
Blandt Belønningerne var en Orden til at bære paa Bry
stet, bestaaende af et Emaillekors i en blaa Sløjfe og med 
Indskrift; pour Fordre et pour la Sincéreté. Blandt dem, 
som erholdt denne Udmærkelse, var Caja Kruse1), hvis 
hele Liv og Væren ogsaa kom til, at udvise disse Egen
skaber. Orden og Oprigtighed (Sandfærdighed) pleje jo 
virkelig at følges ad i Menneskers Liv. Og intet Under, 
da Usandfærdighed maa erkjendes for at indeholde et 
saare betydningsfuldt Brud paa al moralsk Orden, og det 
skjønt Løgnen dyrkes og med stor Flid gjennem Menne
skealdre er bleven dyrket af den Magt i Europa, inden 
hvis Omraade de fleste Domfældelser for «grov Uorden» 
finde Sted.

Comtessens Plejebørn udviklede sig sundt baade paa Sjæl 
og Legeme. Undervisningen dreves med Alvor, i Fritimerne 
herskede Liv og Munterhed. Kosten var til daglig Brug 
tarvelig, men rigelig og kraftig. Min Moder mindedes med 
Glæde som et Træk af Comtessens Godhed, at hun al 
Tid drog Omsorg for at have en Forsyning af Æbler, som 
hver Dag, saalænge Aarstiden tillod det, kunde forskaffe 
hvert Barn et godt stort Æble. To Gange om Aaret 
gaves der for Alle, Lærere og Børn, en meget smuk Fest, 
hvortil Mange vare indbudne. Det var efter endt Examen 
og i Anledning af Comtessens Fødselsdag. Herligheden 
ved disse Fester vedblev al Tid at staae for min Moder i 
et straalende Lys.

Nogen Tid efter at min Moder, da hun i Randers 
var bleven konfirmeret af sin Fader, var vendt tilbage til 
Comtessen, døde en meget kjær Veninde af hende, en el
skelig ung Pige, Sophie Scheel, som var Underlærinde paa 
Institutet, hvilken Plads min Moder da udfyldte. Det

9 Caja Severine Kruse ægtede Niels Kjellerup, som blev 
Ejer af Visborggaard ved Hadsund.

8*
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Brev, hendes Fader skrev til hende i Anledning af denne 
hendes Ungdoms første Sorg, meddeles her:

Randers den 10de Nbr. 1814.
Din Sorg over din gode Sophie Scheels uventede Død 

og det Tab, Du derved har lidt, i det Du i hende mistede 
en af dine kjæreste Veninder, har rørt mig meget. Men 
det er sandt, hvad Du skriver: hvad man ikke kan for
andre, maa man stræbe at bære med godt Mod. Tilbage
kalde din kjære Sophie kan Du vist ikke; men Du kan 
bestræbe Dig for at anvende dit Liv her saa vel og be
vare dit Hjærte saa uskyldigt, at den gode Hensovede kan 
glædes over Dig, naar Du en Gang seer hende igjen i en 
bedre Verden. Ved denne 'Unge, vakre, efter al Anseelse 
sunde Piges os alle højst uventede Dødsfald tænker jeg. 
at mangen alvorlig og gavnlig Tanke er opvakt hos Dig. 
min kjære Thrine! Du lærer først heraf, med hvor megen 
Grund Religionen byder ogsaa den Unge at holde sig be
red til sin Afsked, og hvor viseligt det er at betragte 
stedse det nærværende Liv som en Udlændighedsstand, 
hvor alt, som Du vel erindrer fra din dejlige Konfirma- 
tions-Psalme, er kuns ustadig Forfængelighed. Fremdeles 
vil Du vistnok have følt, hvor lykkelig en retskaffen Kri
sten er, som, støttende sit Haab paa Religionens herlige 
Grund, kan med glad Overbevisning tænke paa sit Døds
leje:

Farvel da, farvel,
Ustadige Verden, ustadige Held!
Jeg seer nu til Himlen og stunder derhen
Til Jesum, min Frelser, min Lærer, min Ven: 
Blandt sine Udvalgte han har mig bered 
Et blivende Sted.

Der skal jeg opnaae,
Hvad jeg her paa Jorden ej kjendte, ej saae: 
En Rigdom, en Hæder, som aldrig forgaaer, 
En Saligheds Fylde, som al Tid bestaaer,
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Der taber jeg intet, der vinder jeg Alt, 
Min Gud er mig Alt.
Livsalige Stund,
Naar jeg skal henslumre i Afskedens Blund etc.

Endelig seer Du, min Thrine! allerede tidlig et Bevis 
paa, at det ikke var uden Grund, at din velmenende Fa
der lod Dig lære denne alvorlige, højtidelige Psalme og 
bad Dig ret meget at lægge den paa Hjærtet, at den 
aldrig skulde gaae Dig af Minde. Sandelig dens herlige 
Tanker kunne oplive en oprigtig Kristen i hans sidste 
Stund; og jeg kunde ret inderlig ønske, at Du af hele 
Din Sjæls Fylde kunde fremsagt disse dejlige Ord for Din 
salige Veninde, da hun nærmede sig sit Livs Aften. Thi 
Du kan troe, hendes Sjæl vilde ret følt sig kvæget ved 
en saadan Meddelelse, om hun ellers havde Samling og 
Aandsstyrke til at modtage den. Det er overalt en ussel 
Ting og et maadeligt Vidnesbyrd om vore Dages Kristen
dom, at det ene skal være Præstens Sag at trøste og op
muntre den Syge ved Religionens Hjælp. Nej, der er det 
visselig Venskabspligt at tale. Og en Skam var det, om 
Mennesker, der kunne Timer og Dage underholde sig med 
hinanden om Alskens Ubetydeligheder, om de ikke i al
vorlige øjeblik skulde kunne nære Mod og Haab hos 
hverandre ved Religionens herlige Opmuntringer.

Saare kjært er det mig, at Du har besluttet for det 
første at gaae Comtessen til Haande i Institutet i din 
salige Venindes Sted. Jeg synes og, at dette Arbejde kan 
have en dobbelt Interesse for Dig; først fordi Du derved 
kan vise nogen Erkjendtlighed mod din elskte Comtesse; 
og for det andet, fordi det Arbejde, der saaledes anvises 
Dig, er ligesom en Arv efter Din kjære Sophie. Jeg 
tvivler ikke, at Du jo stræber, Du kan vinde den gode 
Comtesses Tilfredshed og udrette saa meget muligt til 
Nytte. Jeg skal bede Gud at styrke Dig under dit Ar
bejde, og Du vil ikke glemme selv at anraabe ham om 
Velsignelse.
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Mere tillade mine Forretninger mig ikke at skrive 
denne Gang. Hils dine kjære Sødskende kjærligst fra

Din oprigtige Fader
P. Kruse.

Undertiden tog Comtessen nogle af de unge med sig 
for at de kunde nyde en eller anden Fornøjelse, saaledes 
til Baller, der holdtes paa «Kompagnihuset». Bygningen 
har tilhørt Aalborgs Handelskompagni eller Handelslav 
og ejes endnu af Handelsforeningen i Aalborg. Den 
staaer, forskjønnet og tildels ombygget, paa Hjørnet af 
Bispensgade og Nytorv. En mægtig stor Sal, som blev 
benyttet til Ballerne, gjorde med sin festlige Belysning et 
stærkt Indtryk paa min Moder, naar hun der i sin tid
ligste Ungdom med Liv og Lyst hengav sig til Dansens 
Glæde. Jeg mindes ikke med Sikkerhed, om det var paa 
saadanne Udflugter fra Institutet i Aalborg, eller om det 
var fra Hjemmet i Randers, at de unge Pigers Baldragt 
var en tæt hvid Kjole, garneret med den stedsegrønne 
Tax. Karlen bragte en Kurv med afskaarne Grene ind 
fra Haven, der da bleve sirligt fæstede som en Bort om 
Kjolen. En næsten for alvorlig Prydelse; men de røde 
Kinder og de straalende øjne have talt højt nok om Liv 
og Munterhed.

Glæde af anden Art var det, naar der udkom et nyt 
Digterværk af øhlenschlæger. Grev Herman Wedel-Jarls- 
berg subskriberede stadig paa tyve Exemplarer af, hvad 
han udgav, og sendte da sin Søster i Aalborg et af dem. 
Min Moder elskede lidenskabeligt øhlenschlægers Muse og 
jublede ved hvert nyt «Glimt af hans skjønne Aand». 
Sophie Praem skriver til hende, efter at hun var vendt 
tilbage til Hjemmet: «Ja, gode Thrine! jeg kan godt be
gribe, hvad Hjærtestød det maa være Dig, at din velsig
nede Fader ej er saa henrykt i «Den lille Hyrdedreng» 
som Du.»

1 Vendsyssel nær ved den store Vildmose ligge Gaar- 
dene Bjørum og Vang. Vang er en Hovedgaard, Bjørum
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en Avlsgaard, for Hr. Niels Gleerup og hans Hustru, Frø
ken Juliane Marie Wedelsparre, bygget af Niels Gleerups 
Fader. Efter Faderens Død overtog Niels Gleerup Vang, 
vistnok 1819. Siden Slutningen af forrige Hundredaar 
har Vang tilhørt Familien Gleerup. Ovennævnte Fru 
Juliane Marie Gleerup var Comtesse Wedel-Jarlsbergs 
Cousine, og der var stor Kjærlighed imellem dem. Hun 
var en Sønnedatter af den for sin Deltagelse i Sammen
sværgelsen mod Struensee og Karoline Matilde bekjendte 
Beringskjold. Dennes Vandel var ikke hæderlig, hvorfor 
Sønnen ansøgte om at faae sit Navn ændret til Wedel
sparre.

Min Moder var stundom i Besøg med Comtessen paa 
Bjørum og Vang. Disse Besøg mindedes hun med megen 
Kjærlighed. Landskabet tiltalte hende ved dets Frihed og 
Vidde. Skovene til Bjørum og Vang nævnede hun med 
Glæde. Det af Grave omgivne Vang med den enetages 
Hovedbygning i tre Fløje (formodenlig opført i det 17de 
Hundredaar, medens Vang ejedes af Slægten Høg1), in
teresserede. Om at Haven til Vang har haft Anseelse, 
vidner en smuk Allee, der endnu staaer tilbage som en 
Levning. Den nuværende Have var ikke til paa den Tid, 
her er Tale om. . Bjørum har en smuk Have.

Men hvad der mest fængslede min Moder, var dog 
Fru Gleerups Personlighed (Madame Gleerup kaldtes hun 
efter de Tiders Maade). Min Moder omtalte hende som i 
Besiddelse af sjælden Skjønhed og derhos lige saa inter
essant ved sin Aand og sit Væsens Ejendommelighed, som 
hun var elskelig ved Hjærtets Egenskaber. Sophie Praem 
omtaler hende i Breve til min Moder som en Engel af 
Godhed. Det Billede, jeg har af hende, har jeg modtaget 
i min Barndom ved en Samtale mellem mine Forældre. 
(Hun var, om jeg mindes ret, paa en Rejse i Randers, da 
min Fader saae hende der. Det var kort efter hans Tro
lovelse, til hvilken hun lykønskede ham). Billedet er saa-

l) Se Traps Beskrivelse af Danmark.
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ledes: Dragten en Slags Frakke, Ridepisk i Haanden, et 
overordenlig smukt Hoved med kortklippet Haar; Væsenet 
fuldt af* Hjærtelighed og Liv; en Djærvhed, som klædte 
hende godt og ikke havde noget ukvindeligt.

Min Moder følte sig al Tid overstrømmende lykkelig, 
naar hun var sammen med saadanne, af hvem hun følte 
sig elsket, og til hvem hun saae op. Jeg mindes efter 
hendes Fortælling en Aftenscene under et af disse Besøg, 
hun var den Gang omtrent atten Aar. Da hun var ene 
i Sovekammeret med Comtessen, strømmede hun saaledes 
over af Lovtaler over Madame Gleerup, at hun til sin 
store Forundring og med en Smerte, som ikke var ublandet 
med en vis stolt Følelse, i en meget brat Overgang i 
Comtessens ellers saa kjærlige Stemning maatte see et 
umiskjendeligt Tegn paa Skinsyge hos sin Plejemoder.

Af hvad min Moder har fortalt mig om Madame 
Gleerup, husker jeg følgende:

Til hendes Dragt, hvor tarvelig den end ellers kunde 
være, og til hvilket husligt Arbejde hun end maatte være 
paaklædt, hørte al Tid en pragtfuld Brystnaal med et G i 
Diamanter. Hun tilbad sin Mand. Da hun skrev til min 
Moder i Anledning af hendes Bryllup, ønskede hun hende 
den samme Lykke, som hun selv nødr i det hun efter 
nitten Aars Ægteskab elskede sin «fromme Niels højere 
med hver Dag1)».

l) Et lille Træk meddeles her som Curiosum. Det har 
fra min Ungdomstid i min Erindring været knyttet til 
Fru Gleerup efter min Moders Fortælling. Men da det 
ikke kjendtes af Familien paa Vang (Frøken Helene 
Gleerups Velvillie har jeg at takke for flere Oplysninger 
paa dette Punkt af min Fortælling) er jeg bleven tvivl
som, om maaskee en Forvexling kunde have fundet Sted. 
Efter hvad jeg, mindes, forærede Fru Gleerup paa Bryl
lupsdagen sin Mand en Ring. Men her havde Guld
smeden beredet hende en Overraskelse. Ringen skulde 
bære den Indskrift: Gud velsigne Dig; men Guldsmeden,
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Paa det ejendommelige Liv i hendes Udtryksmaade 
gav min Moder mig følgende Prøve. Madame Gleerup 
omtalte en Person som bagtalerisk. Samme Person kunde 
hojligen prise den, om hvem hun talte, men: «naar hun 
nu sidder og roser mig for en anden, og den anden siger: 
«ja, men hun er dog nok lidt tyvagtig,» saa er hun strax 
rede med Svaret: «ja, det vil jeg s’gu nok give Dig Ret 
i». Vedbliver man: «hun er nok ogsaa noget løgnagtig,» 
er atter Svaret: «ja, det vil jeg s’gu ogsaa give Dig Ret 
i» og saaledes fremdeles den mest imødekommende Føje
lighed lige overfor enhver nok saa ærekrænkende Beskyld
ning.

Madame Gleerups Breve til min Moder udtrykke den 
ømmeste Kjærlighed, hun taler til hende som til en 
Søster, længes inderligt efter hendes Besøg. Hos min 
Moder levede hun i et varmt og trofast Minde.

En særlig nær Plejedatter, som jeg troer Adoptiv
datter, af Comtessen, var Marie Bang, Datter af en 
Forstraad Bang, som boede paa Fyen eller Sjælland. 
Sin Moder havde hun mistet, ogsaa Faderen mistede 
hun tidlig. En Gang havde Comtessen under et Besøg 
paa Bjørum taget Marie Bang og min Moders Søster 
Caja med sig. Om Natten saae Comtessen, der ikke kunde 
sove og'sad oprejst i Sengen, en ældre Herre i Jagtuni
form1) træde ind. Han gik hen til Marie Bangs Seng, 
bøjede sig over hende og stod saaledes en Tid og be
tragtede hende. Derefter gik han hen foran Comtessens 
Seng og bøjede sig dybt for hende som i taknemlig Hil
sen. Om Morgenen fortalte Comtessen de unge Piger det 
Syn, hun havde haft. Der kom snart Meddelelse, om at 
Marie Bangs Fader var død; det var vistnok netop hin 
Nat. Om hans Sygdom havde de ikke vidst noget. Hvis 
Comtessens Kjærlighed til Marie kunde blive større, maatte

der ikke har haft noget skarpt Øre for Sprogets Af
skygninger, havde sat: Gud naade Dig!

0 Eller maaskee blot Jægerdragt.
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den voxe ikke blot ved Tanken om, at Plejedatteren nu 
kun havde hende at støtte sig til, men ogsaa under Ind
trykket af den hemmelighedsfulde Hilsen fra en Fader, 
idet han forlod denne Verden. Marie Bang var hendes 
øjnes Lyst og hendes Hjærtes Glæde. Des haardere 
ramte hende Slaget, da den elskede Pige blev af Sygdom 
revet bort i sin fejreste Vaar, skjøn, yndig, lykkelig, en 
trolovet Brud. Det var i Sommeren 1820, mens Roserne 
blomstrede, og med hvide Roser redte Comtessen hende 
det sidste Leje.

Da en Personlighed bedst kjendes af sine egne Ud
talelser, meddeles her af Breve fra Gom tesse Wedel- 
Jarlsberg:

Til min Moder i Anledning af hendes Konfirmation.

Aalborg, den 22de September 1814.
Ligesaa rene, klare og velskrevne ønskede jeg disse 

Linier kunde fremvise sig for Dig, min elskede Pige! 
som jeg tør forsikre Dig, mine Følelser for Dig ere rene, 
klare og velmente i den mest udstrakte Mening muligt; 
kunde dette Brev tolke Dig mit Hjærtes inderlige Bønner 
og ønsker for Dig, dit Vel, din Dyd, din Bane i Verden, 
o, bedste Glut, der blev Dig i Sandhed intet fornuftigt 
tilovers at attraae.

I Tankerne omfavner jeg Dig paa Søndag, trykker 
Dig til mit Bryst. — Overlad Dig ganske, elskede Pige, 
til enhver dyb Følelse, og tro, at disse endnu i sildigere 
Aar, vil udgjøre din Lykke. — Opdragen, som Du er, 
med Omhu, dyrket Forstands Evner, dannet Hjærte, vej
ledet af din Fader, kan aldrig Tanken opstaae hos mig 
om Muligheden af at see Dig nærme Dig Alteret med den 
Ligegyldighed, som desværre er saa manges Ulykke, der i 
Konfirmationen kun som i Communionen seer en nødven
dig Formalitet for at kunne kaldes voxen eller for at 
kunne gjøre deres Vej i Verden. — Nej, Thrine vil efter 
som før være den skyldfrie, muntre Pige, der uden Sir 
og uden paataget Væsen viser sig for enhver, som hun er.
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Du vil snart komme tilbage i mine Arme! lov mig stedse 
at bære for mig en Oprigtighed, uden hvilken vi begge 
vil forfejle vort Maal. Du nærmer Dig (det) Tidspunkt i 
dit Liv, hvor din egen Fornuft maa bestemme Dig mer 
end Andres Villie. Barnet leder man, fordi det ej kan 
domme, og derfor maa det ofte ledes i Blinde; men naar 
Fornuften begynder at modnes, kan kun Føjelighed under
kaste os andres Villie der, hvor vor Fornuft ej byder.

Naar Du modtager disse Linier, har Du kun faa 
Timer, inden Du stiller Dig for Herrens Alter — gaa 
bedste Pige! Med Kjærlighed i Hjærtet til Gud, med 
Velvillie til alle Mennesker, med faste og urokkelige 
Grundsætninger, især med Ydmyghed bør Du ikke frygte 
for at træde ud i Verden for der at prøve, hvad Alstyre
ren har bestemt Dig — Gud vil være med Dig, han vil 
opfylde vore samtliges ønsker for dit Vel, og han vil 
bønhøre din moderlige Veninde

Julie Wedel - Jarlsberg.

Til min Moder i Tiden efter Marie Bangs Død.

Inderlig elskede Thrine!
Dels for at glæde Dig og dels for at forberede Dig 

skriver jeg disse Linier. Du vil da herved erfare at MIL 
Praem x), Ingeborg og jeg sætte os i Morgen tidlig paa min 
lille Vogn, spænde Gleerups Heste for, og saaledes (haaber 
jeg) kort efter eller nogle Timer efter, at Du har modta
get disse Linier at kaste mig i dine kjærlige Arme og 
nyde den Glæde at see dine herlige Forældre, søge Trøst 
hos dem for Kummerens Tid og for mit ubeskrivelige, 
smertelige Tab — Gud veed bedst, hvorledes det smerter 
mig. — Du maa være saa god at gjøre Anstalt til, at 
Hestene kan faae Plads om Natten — de skal da tilbage, 
da jeg tør haabe, at din Fader vil kunne kjøre mig til

*) Frøken Praem kaldtes paa Institutet «Mademoiselle» 
Praem.
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Aarhuus Tirsdag eller Onsdag, hvor jeg da vil tage til 
Moesgaard1), hvor ej alene Lyst men og Nødvendighed 
kalder mig. Tak din Fader for sit herlige Brev, og sig 
ham, at midt i den dybeste Sorg vil hans Ord stedse 
finde Adgang til mit Hjærte. De have da vel seet den 
ulykkelige Kaalund2) — maatte han i sit Hjem finde 
Lindring i sin Smerte. I komme, elskede Venner, til at 
væbne Eder med Overbærelse med mig, thi jeg er ej stemt 
til at moroe andre. Dog, De vil føle og lide med mig, og 
det gjør godt. Gud evig velsigne dig — lad ham spare 
Dig, Ingeborg og Augusta, for ej rent at knuse mig, kort 
alle i kjære kjære Unge — Adieu til vi sees! Din tro 
elskende Julie.

1 Hast.
Fredag Morgen. En Time, førend jeg gaaer til 

Herrens Bord.

Aalborg d. 19de September 1820.

Bedste gode Thrine!
Du være ret inderlig takket ikke alene for dine Lini

er, for din nysselige Foræring, men især fordi dit Hjærte 
lod dig finde Glæde i en Dag, for hvilken Pligt jo byder 
mig at takke Herren, uagtet meget ja ret meget lader 
mig føle ja nære ønsket, at mine Dage snart vare tilen
detalte. Dog alt dette uden at fortørne det Forsyn, der 
satte mig her, Gud veed, om Andre tilden Nytte, jeg gjærne 
vilde smigre mig med — dog naar Villien er god, maa vi 
overlade Virkningen til Skjæbnen.

Af dine Søstre3) har jeg erfaret, at de vente din

!) Geheimeraad Giildencrones paa Moesgaard vare Comtes- 
sens særdeles gode Venner.

2) Den bortkaldte Marie Bangs Forlovede. Han var Re
ligionslærer i Comtessens Institut.

3) Begge min Moders ældre Søstre vare paa den Tid gifte 
og bosatte i Aalborg.
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Moder herop til os-, medens Fader følger din Broder til 
Kjøbenhavn, og at Stine skal med — Du altsaa som 
en god Datter og som en sand Marthe passe paa Hus 
og Hjem. Lidt langsomt vil det vel blive Dig i den Tid, 
men da min søde gode Thrine efter hendes Forsikring 
har overvundet og overvinder daglig den Fjende, hun havde 
at stride med1), vil Du godt kunne være ene hjemme. 
— Endnu har jeg at takke for vores sidste kjærlige 
Modtagelse iblandt Eder — at skrive et ceremoniel Brev 
har jeg ej fundet passende,-og jeg duer ellers aldeles ej 
til at skrive i denne Tid.---------------------

Det gaar lystigt med Forlovelser blandt Eleverne 
herfra — kun den Forlovelse, der laa mit Hjærte saa nær 
skulde brydes!!! Min Marie savner jeg idelig og idelig, 
mit Hjærte savner hende ubeskrivelig, og hendes Tab er 
et Skaar i enhver Glæde.------- --------------------------------  
Adieu du bedste Pige — hold stedse af din Dig elskende

Julie Wedel.

Til Amtsprovst Kruse.

Aalborg den 5te April 1821.

Min inderlig gode agtede Ven!
At De og Deres atter med et varmt Hjærte deltog 

i den Sorg, det behagede Forsynet at tilskikke mig ved 
at berøve mig et Barn, som en bekymret Moder paa sin 
Dødsseng betroede til min Omsorg, takker mit Hjærte 
Dem for af sin fulde Fylde, og det vil smerte Dem at er
fare, at Posten samme Dag medbragte mig Efterretning 
om min Broder Hermans ældste Datter Cathrines dødelige 
Afgang: De veed, hvad den Broder er mig, og at saare 
hans Hjærte er at ramme mit — altsaa dobbelt Slag. 
Længe havde jeg ej følt mig vel, men nu truede Maskinen 
at styrte sammen; ved hurtige og kraftige Midler fore-

l) Anfald af tungt Sind.
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byggede imidlertid Koefod en langvarig Sygdom, og nu er 
jeg saa vidt brav igjen, men Kuren var haard; han haaber 
ved nogle Piller at sætte Værket igjen i fuld Gang, maa 
kun ej en Draabe Blod i Hjærnen forekomme hans Be
stræbelser. Sophie Praem blev heftig syg af Halspine 
(nu brav igjen), saa Pesten syntes at ville lejre sig om 
os — Skjæbnen har ingensinde just været mig gunstig, 
men siden nogen Tid synes den for Alvor at ville for
følge mig, dog med Herrens Hjælp skal jeg ej vise mig 
forsagt eller nedbøjet paa en uværdig Maade — hertil 
hjælpe mig Gud! Amen! — Tak, min Ven! for Deres 
Bestræbelser for Nielsen! lykkes det Dem at skaffe ham 
befordret, da skjænker De mig en glad Dag blandt de 
mange mørke, som jeg har, og som vist venter mig — 
hvoriblandt mit Instituts Opløsning ej lidet bidrager. Nu 
til den egenlige Aarsag til disse Linier. Fra Fru . . . 
i . . . modtog jeg for nogle Dage Brev, hvori hun efter 
at have været her og med mig seet min sovende Engel, ytrer 
det ønske, at jeg skulde antage mig i min lille Sophies 
Sted en lille Pige, Laura, 4 Aar gammel, Datter af en 
Enkemand, forhenværende Gjæstgiver i Deres By —, en 
fordrukken og lastefuld Mand, der selv ofte anseer sit 
Barn for en Byrde, og der lader hende lide af virkelig 
Mishandling, kan ej fortjene Brødet til sig selv eller 
hende. Hun beder mig i saa rørende Udtryk for 
Barnet, saa det smerter mig at sende hende et Afslag; 
men jeg formaaer ej at paatage mig denne glade 
Byrde, mit Hjerte kan ej nu taale at see Pladsen 
besat — kort, jeg har tilskrevet Fru ... og givet hende 
Afslag; thi i Sandhed, min Stilling er endnu saa usikker 
og uvis, jeg veed ej endnu, hvorhen jeg skal vandre etc. 
etc. Men jeg har lovet at tilskrive Dem for om muligt 
at finde Redning for den lille beklagelsesværdige — 
jeg forudsætter, det er alt, som mig er refe
reret??? Kjender De ingen retskaffen kristelig Kone, der 
vilde antage sig dette Barn, pleje og opdrage det? bitte
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bitte1), tænk over dette og giv mig et Par Ord derom, 
saasnart det er Dem muligt — se Barnet — thi jeg 
kan ej finde andet, end at en Gjæstgivers Datter godt kan 
opdrages til den tjenende Klasse, og dertil duer ej jeg. —- 
De har og haft Sorg i denne Tid ved Madame Borks 
Død, og Tanken om Deres Cays Fare var jo rystende 
og fra Fordelens Side vist skadelig for det gode unge 
Menneske. Tilgiv Uorden og Skrift af denne Epistel, 
men mit Hoved lider, saasnart jeg skal skrive eller 
tænke — altsaa maa De for Fremtiden vente at see 
i mig et tankeløst sløvt Væsen. Nu er atter mine 
Mæslinge - Patienter raske igjen, lille Sophie betalte med 
sit Liv den Tribut, som «Freund Hein»2) affordrede 
mit Hus — dog synes han vel begjærlig saaledes at 
bortsnappe tvende i et halvt Aar fra mit arme Hjærte. 
Hils alle Deres, Gud bevare Dem i og hold stedse lidt af 
Deres hengivne

Julie Wedel-Jarlsberg.

Til Cathrine Kruse.

Aalborg den 27de Juli 1821.

Bedste Thrine!
Herved haver jeg den Ære at meddele Dig, paa det 

Du igjen vil have den Godhed at sige Husets 2de 
Hoveder det — ja hvilket?? Hvad?? Stop stop, Taal- 
modighed, lille Thrine! Jeg og Ingeborg — og Ingeborg 
og jeg kommer til at rejse til til til Randers! ak, nu slap 
det ud, saa De kan vente os, om De ej lukker Døren for os, 
Tirsdag eller Onsdag Aften altsaa den sidste denne Maaned

0 Det tyske: jeg beder. Comtessen, der i sin Ungdom 
havde opholdt sig meget omkring i fremmede Lande, 
blandede nu og da fremmede Ord og Udtryksmaader ind 
i sit Sprog.
Døden.
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eller forste næste. Een Dag bliver vi nok over, og saa 
til Moesgaard, hen at see paa en lille Gaard i Hasleher
red, der paa een Gang er kommen ud af Jorden for at 
behage mig og blive min lille Ejendom 2l/s Mil hinsides 
Aarhuus. Alt iøvrigt mundtlig — jeg kjører nok helt igjen- 
nem med mine egne Heste og Vogn og gamle Peer Kusk 
fra Vang: disse 3de levende Personer og den 4de hjulede 
livløse ønske og lidt, ja mere Plads end vi andre men ej 
halv saa meget Venskab. Punktum Claratum. Din 
hengivne

Julie Wedel.

Bedste gode Thrine!
Ret forundret maa Du være intet at høre fra mig, 

siden Du var saa god at erindre den 13de forrige Maaned 
og berige mig med et kjærkomment Arbejde af din nys
selige Haand. Ret varmt og tilbørligt at takke Dig for
beholder jeg mig, til vi sees, det vil nu ej vare ret længe, 
at jeg selvfjerde holder for Deres gjæstfrie Dør — selv
fjerde siger Du, altsaa Nero1) iberegnet. Nej, min Skat! 
skulde jeg beregne de levende Skabninger, saa blev (vi), 
med Kusk 5 Mennesker og med Dyr 11 Skabninger — 
kan Du regne? nej det er jo din svage Side. Altsaa: A2) 
er een — S. P. er 2 — A. H. er 3 — Eduard Lassen 
er 4 — Sieur Jens NB. et andet Exemplar end den ding
lende — er 5 — Nero 6 — 5 Fugle gjør Summa Summa
rum 11. — Tak din gode Fader, fordi han bidrog til at skaffe 
mig en glad Dag — den 12te havde John (?) stadselig Bryllup 
og rejser strax efter mig. Mit Tøj er alt ombord indski
bet og afsejler i Morgen men alt ej denne Gang. — Jeg

1) Comtessens Hund.
2) Comtessen skriver til min Moder, som om hun talte med 

hende, og Lyst til Skjemt gjor sig da tit gjældende 
selv om Stemningen i Grunden er alvorlig, som den 
jo nok har været ved Opbruddet fra Aalborg. Saaledes 
her det jydske «A»>.
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glemte i Beregningen Hestene, altsaa 13, thi A har 2de 
Heste, nyt Seletøj, men kun den lille Vogn bis weiter — 
jeg skribler i al Hast, nu tage vi til Lundbæk, Vang etc. 
etc. — Posten vil og skal bort, altsaa adieu, til vi sees!

Din tro 
Julie Wedel.

Aalborg den 25de Octbr. 1821.

Til Amtsprovst Kruse.

Marselisborgx) den 12te Februar 1822.
Naar man føler, hvor meget man er skyldig, har man 

i Almindelighed saare ondt først med at tilstaae Brøden, 
dernæst med at godtgjøre den (i det mindste saa vidt det 
staaer i menneskelig Magt at godtgjøre en en Gang be- 
gaaet Forseelse). Hvad kan man da (bedre) gjøre end 
ved en Lejlighed, hvor en Talsmand kan føre Ordet for 
Synderen at benytte samme for at erholde Tilgivelse. Saa- 
ledes benytter jeg Madame Lassens Tilbagerejse for af 
hendes Haand at lade Dem overrække disse Linier og 
prøve, om jeg kan finde Forsoning og Tilgivelse for min 
rigtig sande Uartighed efter saa megen Bevis paa Godhed 
og saa mange Artigheder ikke en Gang at give Livstegn 
fra mig siden min Ankomst hertil. Men løsrevet fra alt 
og alle, veed jeg ej selv, hvilken Ulyst til at skrive, der 
betog mig de første 6—8 Uger, hvor jeg bestemt ej havde 
Pen i min Haand, og et Brev til den 18de January, 
Moltkes2) Fødselsdag, var det første, jeg expederede herfra.

9 Comtessen boede paa denne Gaard, som tilhørte Giilden- 
crone, indtil hun kunde træffe Bestemmelse om sin 
Fremtidsbolig.

2) Stiftamtmand Moltkes i Aalborg vare Comtessens sær
deles gode Venner. Blandt de fine Haandarbejder, min 
Moder lærte under sit Ophold hos Comtessen, var den 
Kunst af Skallen af Æg, hvis Indhold var udblæst, at 
forfærdige Vaser o. dsl. Comtessen beskjæftigede sig 

Daugaards Levned. I. 9
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De kjender mig til Dels ogsaa i mine Extremer, enten 
idel Beskjæftigelse eller idel Dorskhed — Middelvejen er 
mig nu ej givet at finde i saa Henseende. — Maatte jeg 
finde den i det væsenligste, er jeg lykkelig. — Vi leve 
her ret rolige og efter mit Sind tilfreds, og vi tale ofte 
om vore Venner i Aalborg og Randers. — Helbred gaaer 
for alt, ogsaa vi have nydt samme her, og lille Edvard 
har ret bidraget til at muntre vores Ensomhed — det er 
rigtig et udmærket Barn, der forener Hjærte og Forstand; 
men kan og have sine Luner — Den, der var heldig nok 
i at vælge den rigtige Maade at lede disse Tilbøjelighe
der! imidlertid forsikrer jeg Dem, han næppe vil faae 
noget, der vil vidne om Kvinde-Opdragelse, thi det mod
satte synes at ytre sig hos ham, uagtet han baade er 
kjælen og øm, NB. den Slags Kjælenskab, der ønsker 
Caresser.

Det er ret en besynderlig Vinter — mild nok, men 
de græsselige Storme have gjort mange Enker og Fader
løse, som længe vil savne med Smerte deres Forsørgere, 
ogsaa i Aalborg er der bleven Enker, for hvilke mit Hjærte 
bløder. Fra Nielsens i Svenstrup have vi hørt 2de Gange, 
og jeg veed, det vil glæde Dem at høre, at de ere fornøj
ede — kun klagede de over den daarlige Beskaffenhed af 
Bopælen, hvor Stormen nok har ladet sin Virkning føle 
ved Indfald af Vægge etc. etc.; her have Tagene lidt 
meget og et Par Nætter have vi frygtet for Bygningerne,

ikke meget med Haandarbejde, men naar hun gav sig 
af dermed, udførte hun det til stor Fuldkommenhed. 
Saaledes var det, saa vidt jeg husker, som en Fødsels
dagsgave til Stiftamtmand Moltke, at hun en Gang i 
Aalborg lavede et helt Thestel af Æggeskaller, en 
Nipsgjenstand, der vakte megen Beundring. «Naar man 
vil vise Folk i en saadan høj Stilling», mente Com- 
tessen, «nogen Opmærksomhed og ikke har Midler til 
kostbare Gaver, maa man komme med noget, der kan 
more og glæde ved Opfindsomhed og Smag.»
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der ere meget forfaldne. — Hos Giildencrones ere de raske. 
Af Forpagtning bliver nok ej synderlig, da lidet eller intet 
er buden, og der er gjort Protest imod Moesgaards For
pagtning.

Naar Thrine en Gang faaer en Time, da skjænker 
hun mig vel den med et Brev, thi fra Dem, min Ven, tor 
jeg aldrig vente at see en Linie, og veed jeg, De har 
Deres fulde Hyre af Beskjæftigelse. Men De har vel saa 
megen Tid, at De kan bruge Deres Veltalenhed for at 
forsone mig med Familien og skaffe mig Tilgivelse for 
min Taushed, og maa De forsikre Dem Alle, at jeg hverken 
er utaknemmelig, uskjonsom eller foranderlig, men erkjender 
og paaskjonner Deres Godhed samt holder ret inderlig af 
Dem allesammen og beder om lidt Gjengjæld for Deres 
Veninde

Julie Wedel-J.

Den lille Gaard i Hasleherred var ikke bleven Com- 
tessens Ejendom. Tiden gik, mens hun sad paa Marselis- 
borg med at vente paa, at det rette Sted maatte dukke 
op. I April 1822 skriver hun til min Moder: «Endnu 
er min Fremtid ubestemt NB. mit Ophold og mine Sysler; 
for otte Dage siden var Giildencrone og jeg henne at besee 
Ring Kloster lige over for Skanderborg — et nydeligt 
Sted, dejlig Beliggenhed og alt ret prægtig, men Ejeren 
betænker sig længe paa at sælge. — Gud veed, hvad jeg 
faaer, mange Steder ere tilfals; men (da) man atter har 
givet mig Haab om Muligheden af at faae Saralyst, giver 
jeg Tid.o

Til Amtsprovst Kruse.

Marselisborg den 27de Januar 1823.
Da jeg pludselig har faaet en uimodstaaelig Lyst til 

at besøge Venner, tager jeg mig den Frihed at melde min 
Ankomst hos Dem næstkommende Fredag den 31te, beder 

9*
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om Husly og lidt Varme uden og inden i denne Kulde 
for mig, Sophie Praem og lille Edvard.------ Gid man 
nu kunde nyde den Glæde at faae en lille Passiar med 
hans Højærværdighed, og de idelige slemme Skriverier og 
(Papirasser) ej maa forhindre det — luk Døren til Kon
toret rent i Laas nogle Dage — bliv ej bange kun et pr. 
Dage — thi jeg har Heste og Kusk med mig, saa det 
lettelig kunde blive ubeskedent. — Lev vel, til vi sees, 
hvortil inderlig glæder sig Deres Dem alle ret hengivne

Julie Wedel-Jarlsberg.

Til Cathrine Kruse.

Marselisborg den 3die November 1823.
Hvis Du, min bedste Thrine, lod efterlyse i Aviserne, 

om en forhen skikkelig Comtesse endnu var her i Egnen, 
eller om hun var død, var det just ej at undres over, da 
Du og dine have overøst denne bevidste Person med al 
mulig Forekommenhed og Bevis paa Velvillie etc. etc. og 
endda ikke hørt et eneste Ord fra hendes Pen! —

Vel, saaledes er Tingen, bg jeg føler min Brøde, 
beder Pater pecavi og omfavner Dig derpaa af Hjærtet og 
med samme inderlige Kjærlighed som før. Kan ej noksom 
bevidne Dig, hvor megen Fornøjelse det virkelig aller- 
kjæreste Arbejde, Du var saa god at sende mig til min 
Geburtsdag, har forvoldt mig, og hvor megen Beundring 
samme Pynt har nydt, saa man har været uforskammet 
nok til rent at glemme Personen, der bar Pynten, for kun 
at beundre Arbejdet. Ligeledes million Tak for Udførelsen 
af Laxecommissionen, for hvilken Ulejlighed min Søster 
har paalagt mig inderlig at takke — de udlagte Penge 
har jeg pr. Cassa, indtil Du en Gang efter Løfte arriverer 
hertil; thi nu maa Du vide, at Oktober Maaned er ud
løben — avis au lecteur! — Hvad Træer angaaer, da 
ønsker jeg rigtig, Du kunde og vilde medtage 4 a 6 Stkr. 
alt som Pladsen tillader det ? gjærne vil jeg give noget
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mere end det, Du skriver, 24 /S til 2naar jeg kan faae 
ægte Reineclaude-Blommer, Vinter-Bergamotter, 1 ægte 
god Sommer-Bergamotte, ægte Vinter-Caville, NB. alt saa 
store, at de i det mindste kunne bære 2det eller 3die Aar. 
Kirsebær er der vel ingen af at erholde, hvis saa er, da 1 
Maj Kirschen. At jeg endnu er her, vil vel forundre Dig 
— hvilket er mere Bæsters end Menneskers Skyld, for 
vidtløftig at fortælle. Giildencrones vil endelig, at jeg 
skal blive til Marts Maaned, da jeg haaber at være færdig 
paa Jarlsminde med, hvad der kan gjøres i Aar. Strax 
efter Mortensdag skal vi deroppe have Høstgilde, kan Du 
da ej være her? — jeg har ej kunnet haft det før for 
Plads etc. etc. og for Smeden, der ej vil unde mig Beslag 
til mine Vinduer, førend det er rigtig koldt, og følgelig 
ingen Glas kan indsættes. Min Søster Helene er endnu i 
Kjøbenhavn men rejser til Piøen i næste Uge — min 
arme Svigerinde Juliane har da atter haft en besværlig 
ja særdeles farlig Sørejse ved sin Oprejse — Storm og. 
Lækage, men er, Herren skee Tak, sund og frisk tilbage i 
sin Families Skjød. Caroline er dog nogenledes endnu, 
men Humeuret lider, skriver Helene; adieu, hils alle fra 
din Veninde _ Julie

Om Comtesse Caroline her et lidet Ord. Ved en 
ulykkelig Skjæbne var hun i sin tidlige Ungdom bleven 
ramt af en Legemssvaghed, der nødte hende til at til
bringe sit Liv bunden til Lænestolen. Min Moder lærte 
hende at kjende, da hun Sommeren 1822 opholdt sig i 
Kjøbenhavn. To Smaabreve fra denne Tid bære Vidne 
om, at ingen Svækkelse havde naaet hverken Aanden eller 
Hjærtet. De meddeles her.

Caroline Wedel-Jarlsberg til Cathrine Kruse.

Ejegode Thrine!
Du lovede mig sidst, vi taltes ved: et Besøg i Efter

middag — jeg glædede mig den Gang oprigtigen dertil,
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men vil Du vredes paa mig, om jeg beder Dig opsætte det 
til en anden Dag? nej visseligen ikke, naar jeg siger Dig 
Aarsagen — nemlig: der. er den aarlige Examen i disse 
Dage i min elskede Williamsx) Skole — den begyndte i 
Mandags og ender ferst i Morgen Aften — at læse med 
ham og hjælpe ham og tænke paa ham, denne mit Livs 
dyrebareste — er altsaa i disse Dage min kjæreste Be- 
skjæftigelse! Paa Løverdag rejser han paa Landet for der 
at tilbringe sin Ferie — tillader Du det, saa kommer han 
forinden op og siger Dig Farvel, da han har betroet mig 
sin Kjærlighed til Dig, og Du er maaskee rejst, naar han 
kommer tilbage. — Endnu er min Johan ej kommet — 
og det er stygt saaledes at vente. — Lev vel! hils din 
Kjæreste og fremfor alt: din elskede Fader, naar Du 
skriver, og tro mig

Din Dig oprigtigst hengivne
Caroline W.

Den 16de Juli 1822.

Den 14de August 1822.

Ejegode kjære Thrine!
Efter at have skrevet vedlagte temmelig lange Brev 

til din elskede Fader maa jeg nu tilføje nogle Ord til 
hans elskede Datter for endnu en Gang, kjære gode Pige! 
at sige Dig et ret inderligt hjærteligt Levvel! jeg havde 
nær grædt i Formiddags, da Vejret begyndte at blive rent 
des Teufels og ruskede i mine Vinduer, saa jeg maatte 
lukke dem! Kjærligst Tak for i Aftes og for hver Gang, 
Du med dit ømme gode Hjærte er ilet ud2) til mig — jeg 
kunde ikke andet i Aftes end tænke paa Verset :

0 Vistnok Comtesse Carolines Plejesøn.
2) Saavidt jeg mindes, boede Comtesse Caroline i Amalie 

gade.



135

Glæden er lig en flygtig Ven, 
Som paa en Rejse man finder, 
Og som, idet (han) farer hen, 
Kysser os omt og forsvinder!

thi Gud veed, naar vi atter sidde glade hos hinanden 
igjen: tænke paa hinanden kunne vi dog, og det vil jeg 
sandeligen gjøre ret meget — thi jeg holder ret saa 
inderligen af Dig for din egen Skyld, for dit Døbe- og 
Binavn, altsaa en Trippel-Kj ærlighed! — Bring nu Dig 
selv og de mange Hilsener, Du har faaet, hele og holdne 
til Randers, og lad mig ikke alt for længe bie paa Under
retning om din Ankomst til det kjære Hjem! — Hils din 
Ven fra mig, og lad mig see, Du er kjæk ved Afskeden 
især for hans Skyld! — Lev vel — lev vel!! Gud skjænke 
Dig en lykkelig Rejse — min William ønsker Dig det 
samme.

I Jylland som i Sjælland
din hjærteligst hengivne

Veninde Caroline W.

Om end Comtessen og Sophie Praem have følt sig 
ret vel i deres landlige Hjem, have de dog uden Tvivl 
ofte maattet længes efter den større Virksomhed og den 
talrigere Kreds i Aalborg. Fra Jarlsminde skriver Sophie 
Praem til min Moder: «Du og din elskede Familie er ret 
ofte Samtalens Gjenstand i vor lille bitte bitte Kreds. Om
trent vor eneste Udflugt er til Moesgaard, de komme og jævn
lig hertil.» Men Comtessen er ivrig for sin Gaard, dens 
Drift og Forbedring, saaledes Bygningsarbejder til Stald 
m. m. «1 Dag er Verden i et Kalveskind her paa Gaar- 
den med Arbejdsfolk,» skriver hun i Sommeren 1825, «og, 
alle raabe paa mig om et og andet, 4 Vogne i Arbejde 
og 20 Folk.» Og omtrent til samme Tid ytrer Sophie 
Praem: «At Comtessen fra Morgen til Aften er beskjæf-
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tiget med sin Bygning og med Haandværkere, kan Du 
vist forestille Dig Gud være lovet, det morer hende. 
Medens hun saaleder tilbringer det meste af Tiden ude, 
sidder jeg, naar ikke de smaa huslige Forretninger eller 
Edvard kræve mit Nærvær, ganske ene, overladt til lyse 
eller mørke Betragtninger, saa som det nu kan falde sig. 
— Du kan troe, her er nysseligt Sommer som Vinter.»»

Med Længsel anmodes al Tid Thrine om et Besøg, 
hvis Forældrene blot kunne afsee hende. «Dine Forældre 
kan kun give Dig Lov paa Nogle Dage»» hedder det i 
et Brev fra Comtessen af 6te Marts 1826, «det var kun 
at føle mit Savn dobbelt, naar Du tog bort igjen, og uden 
Nytte at lade dine Forældre gjøre dette Offer!!! — Bliver 
jeg syg, lover jeg at lade Dig hente, men naar jeg er 
rask, kan jeg godt være ene1). — Kan Du ellers, min 
Thrine! tilgive mig min Taushed? — — mit hele Jeg 
har, troer jeg, været i en Slags Dvale — med Løvspringet 
vil der vel komme Liv og Vædske i Kroppen, da vil jeg 
igjen kunne tiismøre noget Papir. — Den eneste Nydelse, 
vi have haft i Vinter, har været paa og fra Moesgaard; 
Gehejmeraadinden har tilbragt af og til nogle Dage her, 
vi nogle Dage der. — løvrigt ere kun faa Mennesker 
glade og faa have Aarsag dertil, thi Verden lider baade 
physisk og moralsk.------ Jeg kunde godt faae-------- op 
til mig, men det generer mig, da hun ej er underhold
ende og ej huskjendt.»»

At Ensomheden dog ikke faldt Comtessen let, frem- 
gaaer af et Brev til min Moder, skrevet syv Dage senere. 
Det synes meget karakteristisk for Brevskriverinden og 
for hendes Forhold til den, til hvem hun skrev; det med
deles her:

1) Nemlig under Sophie Praems Fraværelse paa en Rejse.
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Jarlsminde, den 13de Marts 1826.

Elskede Thrine!
Da dine sidste faa Linier har sat mig i Uro for dit 

Helbred, Du min inderlig kjære Thrine, saa kan jeg ej 
modstaae at skrive Dig disse pr. Ord til for at bede Dig 
lade mig vide, om Du er kommen Dig igjen? Min gode 
Sophie er da endnu i Aalborg, der nyder hun den Glæde 
at være med gamle Venner, med dine Sodskende, som 
hun holder saa meget af; men S............ s Død har jo 
forstemt hende, saa hun kun nyder halvt, og hendes 
Helbred er kun saa som saa. — Af Aviserne har jeg seet, 
at dine Forældre have den Glæde at have Peder Daniel 
den kjærlige i Byen ansat som Adjunkt, og for Kjæresten 
og Eder andre er det vel ej til saa liden Fryd.

Det var dog frappant, at S....saa snart skulde 
følge Manden. — Jeg og mine lige vi kan ældes og leve, 
gjærne kunde jeg spørge: hvortil? Dog saa formastelig 
vil jeg ej være — jeg har endnu Kraft til at fryde mig 
ved Livet, Naturen og Mennesker — dog disse give mig 
ogsaa ofte ja ret ofte Aarsag til Krænkelse. — Min søde 
Gehejmeraadinde paa Moesgaard er dog nogenledes rask, 
jeg er ret brav, men taaler ej i Aar som sædvanlig at 
være ude i ondt, raat og koldt (Vejr). Man faaer at finde 
sig deri og at trøste sig med: chi va piano va sano. 
Hvorledes er det med Tante? — Sig mig, bedste Thrine, 
om der i Randers er at faae ret kjønt grønt Bombazin 
NB. enten flaskegrønt, mørk oliven eller merde d’oie; 
men det er sandt, den Krusiske Æt kjender ej Farverne: 
dog er Du nok en Undtagelse, da alle Fuldkommenheder 
hviler over Dig — Du Fugl Phønix.

Men Du er og min egen Unge, mit Hjærtes Kjæle- 
dægge, min min min min min —------- —

Hils alle kjære Omværende fra din gamle Plejemoder, 
der nok er lidt gal, vil Du sige. — Nej mænd er jeg ej; 
men jeg vil ej lade mig mærke med, at jeg længes efter 
Selskab men (vise at jeg) godt kan være ene.
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Adieu, hold stedse lidt overmaade meget gyselig af 
den, der gjengjælder Dig oprigtig,

Julie Wedel-Jarlsberg.

Al Tid rede til Opofrelser for andre, havde Comtessen 
taget en sindssvag Frøken Urne i Huset. «Vor Frøken 
beholder vi i Vinter,»» skriver Sophie Praem i September 
1826, «efter mange indstændige Bønner fra den stakkels 
Moder og alle Vedkommende har Comtessen besluttet sig 
dertil. Hun er nu og ganske anderledes rolig og er 
gladest, naar hun nu kunde faae Lov at sidde paa een 
Plads ret flittig med sit Arbejde. Med Hukommelsen er 
det omtrent det samme, men vi synes dog, hun er lidt 
mere fornuftig. Hendes paalidelige Passerinde bliver hos 
hende, og da vi nu og har faaet en ret god Pige, som 
dog kan lidt Madlavning og snart er bekjendt med Husets 
Skik, saa letter det meget og gjør, (at) man heller ikke 
er nær saa bunden. I Tidens Længde kunde man jo 
(heller) ikke forpligte sig til denne spændte Opmærk
somhed.»»

Jeg kan huske, at jeg har seet Frøken Urne paa sit 
Værelse paa Jarlsminde; det maa have været i Sommeren 
1834 i min allertidligste Barndom, hvorfor Indtrykket 
ogsaa er meget utydeligt. I November 1835 blev hun 
derfra bragt til Sindssygeanstalten i Slesvig «paa hendes 
Herskabs, Prinsesse Caroline Amalias Foranstaltning (et 
Brev fra min Morfader af Januar 1836 citeres), men døde 
der efter 5 Dages Ophold paa Stedet. Comtessen siger, 
at hun sultede sig ihjel.»»

Comtessens Gudsfrygt var stor og dyb. Den hellige 
Skrift læste hun flittig og stadig. Hun havde vist grublet 
en Del over religiøse Spørgsmaal saaledes Sjælens Udøde
lighed. Min Moder fortalte, at hun ikke kunde taale at 
høre den i hin Tid saa meget yndede «Dødens Vugge
vise»»: «Jeg haver en Vugge o. s. v.»>, fordi hun syntes, 
den talte om fuldstændig Tilintetgjørelse, hvad dog maa- 
skee ikke er Forfatterens Mening.
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Det fremgaaer af Comtessens Breve, at hun var i 
haj Grad punktlig i Pengesager, men derhos, at hendes 
Formuesomstændigheder kun vare smaa i Forhold til 
hendes store Hjælpsomhed og Ædelmodighed. Med Hen
syn til sin egen Person var hun særdeles nøjsom og 
tarvelig. Hun skriver i Februar 1827: «Jeg har haft det 
ubeskrivelig knapt i dette forrige Aar, fordi de norske 
Penge paa en Gang bleve saa daarlige, dels fordi jeg har 
gjort vel store Udgifter i Forvejen: dog naar man i vore 
Tider kan have det tarvelige Udkomme, maa man være 
saare saare fornøjet.»

I samme Brev skriver hun: «Endnu min gode Thrine! 
mærkes intet til din Vens Befordring. Nu, Gehejmeraad 
Stemann er kommen i Kaas’s Sted, vil han maaske endnu 
mere ønske Forflyttelse, da en ny Chef stedse giver ny 
Skikke. Den Bøn har jeg til Dig strax at melde mig, 
naar han bliver befordret til Embede, thi det vil glæde 
mig saa meget, og Livet er saa kort og Glæder saa faa.»

Da mine Forældres Bryllup er forestaaende skriver 
Comtessen: «Jeg gjør i Sandhed det umulige muligt for 
at komme, da jeg har den arme Frøken Urne her, og 
Sophie er fraværende. Ja, min elskede Pige, jeg kan ej 
nægte mig at være hos Dig din Foreningsdag med din 
saa almindelig agtede Ven; thi der er kun een Stemme 
om hans Værd, og mange have spurgt mig, om den Kone, 
han fik, var ham værd. Mit Svar kan Du gjætte, Du, 
der ligger mit Hjærte saa nær.»

Thrine og Nicoline eller evigt Venskab.

Blandt Smaapigerne paa Institutet var der en lille 
sky og stille Pige; hun holdt sig paa sit eget, og hendes 
Kolleger lode hende skjøtte sig selv. En lille norsk Pige 
fra Tønsberg. Med uendelig Kjærlighed hængte hun ved 
sit Barndomshjem, hvor hun havde været lykkelig med
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dem, hvoraf dets daglige Kreds bestod, og ellers med gode 
Slægtninge. Her i Danmark, skilt fra alt, hvad hun el
skede, længtes hun med taus Lidenskab efter Hjemmet: 
med Fortvivlelse i Hjærtet gik hun omkring i den ellers 
muntre Flok uden et eneste Væsen, til hvem det kunde 
falde hende ind at betroe sig. Skolelivets fast afmaalte 
Gang, vel ogsaa Savnet af smaa Behageligheder, hun 
havde været vant til i Hjemmet, men som ikke kunde 
finde Sted, hvor der var en saa talrig Kreds at serge for, 
nedtrykte end mere den lille ulykkelige. Den ædle Pleje
moders og hendes Medhjælpers, den elskelige, blide og 
ømme Sophie Praems Godhed og Omhu fattedes lige saa 
lidt for hende som for nogen af de andre; men hvad 
kunde det forslaae for et Barnehjærte, der sukkede efter 
Hjemmet, for en tidlig moden Sjæl, der tørstede efter 
Medfølelse. Hun hed Nicoline Stoltenberg. Hun og Ca
thrine Kruse saae paa hinanden, de nærmede sig ikke til 
hinanden.

Comtessen havde laant Cathrine Kruse en Bog, for
modenlig med alvorligt Paalæg om at handle godt med 
den og ikke lade den komme videre. Det var: v. Halden 
«Mærkværdigheder fra Oldtiden», en Samling af Fortæl
linger om hine heroiske Træk, hvorpaa den græske og 
romerske Old er saa rig. Der har været at læse om 
Charondas og om Curtius, om Kleobis og Biton, om 
Orestes og Pylades. Bogen laa paa Bordet; Nicoline 
aabnede den, fordybede sig i den og glemte sine Sorger, 
fængslet af Læsningen. Thrine, som havde ladet Bogen 
ligge, Comtessens Bog, som hun skulde svare til, kom og 
tog den fra hende. Foruden Pligtfølelse med Hensyn til 
den laante Bog er hun bleven ledet af en ubevidst Trang 
til at komme i Lag med den tause. Ved denne haarde 
Behandling opbrast Smertens Kilder i Nicolines Hjærte, 
og Øjnenes Sluser oplodes. Brat, som tændt ved en elek
trisk Gnist, stod hele Thrines Kjærlighed i Lue, og i et 
Taarebad smeltede deres Sjæle sammen. Nu udøste Ni
coline al sin Kummer, al sin Lidelse, alle sine Savn i et
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Hjærte, som forstod hende og strammede over af Med
følelse. Nu fortalte Thrine, at ogsaa hun havde Sorger, 
at hun længtes bittert efter Hjemmet, efter Forældre og 
Sødskende og Tante Jacobæa, skjønt hun elskede Com- 
tessen og Mademoiselle Praem, holdt meget af sine Med
elever og havde det saa godt. Men i disse Meddelelser 
om Længsel blev Længselens Braad brudt, og Lykken 
var funden for dem begge; thi de havde fundet hinanden. 
Gjennem Ugens Løb skuede de fremad mod Løverdag 
Aften som mod en lysende Stjærne. Denne Aften til
hørte de hinanden helt. Ingen Pligter skilte dem ved den 
søde Frihed til at nyde hinandens Selskab; intet uindviet 
øre lyttede til de fortrolige Meddelelser, hvori enhver 
Følelse, enhver Tanke, som fødtes i den enes Sjæl, uop
hørlig gled over i den andens. Den enes Munterhed 
fremkaldte den andens til en Duet af Latter og Glæde, 
den enes Alvor opfattedes af den anden til ny Udvik
ling, den enes Ild og Aand i Glæden over alt, hvad der 
var stort og skjønt, opluede og højnede den andens. 
Da Nicoline efter endt Læretid drog tilbage til sit eget 
Land og til sit Hjem, var Smerten ved Skilsmissen stor 
og dyb. I længselsfulde Breve udtalte de sig til hin
anden.

Elskede, elskende, elskelige Nicoline! Du siger flere 
Gange i dine Breve til min Moder, at den Tanke var Dig 
skrækkelig, hvis nogen uden hun skulde see en Linie af 
dem, og hun har gjemt dem som en lønlig og dyrebar 
Skat. Naar jeg nu et Par Menneskealdre efter, at de ere 
skrevne, lukker op for dette Væld af Liv og Varme, dette 
Spejlbillede af dit eget Væsen, der atter bliver et Spejl, 
som gjenstraaler hendes Billede, da kan jeg ikke bære det 
over mit Hjærte at tilintetgjøre Billedet. Hvorledes skulde 
jeg kunne fremstille det evige Venskab, naar jeg maatte 
stemme for dit Hjærtes Elv? Tillad derfor (hvad kan det 
gjøre Dig nu og der, hvor Du nu er — Menneskealdrene 
og Evigheden har den Magt at stille Tingene anderledes), 
tillad altsaa, at jeg aabner et lidet Indblik i den indre
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Verden, du ejede sammen med hende, med hvem din Sjæl 
var forbunden i et evigt Venskab. Det er mine Slægts
minder, jég nedskriver, og du var jo af hendes Slægt og 
af min, et Aandens og Hjærtets Slægtskab, som ikke 
staaer tilbage for Blodets Baand.

Nicoline Stoltenberg til Cathrine Kruse.

Tønsberg d. 14 Marts 1818.

Min dyrebare Thrine!
For nogle Dage siden modtog jeg dit Brev af 26de 

Februar, som jeg takker Dig ret hjærtelig for. Det var 
mig af flere Grunde ubeskrivelig kjært, men i Særdeles
hed fordi jeg seer, Du ikke tvivler om mit Venskab, 
(skjont) jeg paa nogen Tid ikke har skrevet. At jeg ingen 
Lejlighed l) har haft, er, som Du formodede, Aarsagen, og 
at skrive alt for ofte med Posten nu, vilde være en alt 
for stor Udgift, da Kassen er i en forskrækkelig daarlig 
Forfatning. Du kan ikke troe, hvor her er en Mangel 
paa Penge, det er en Ynk og Jammer at hore, hvorledes 
fattige Mennesker bliver frataget alt, hvad de eje, lige 
indtil Sengeklæderne for at betale Skatter med. — —

12te April. Gud skee Lov, at Du ogsaa længes efter 
mig, Thrine! jeg forsikrer Dig, at der aldrig gaaer nogen 
Aften hen, uden jeg tænker paa Dig. Naar jeg nu maa 
gaae alene ud at spadsere i Mørkningen, saa savner jeg 
Dig især. Sig mig endelig, om det da aldrig bliver 
muligt, at Du kan komme herop og besøge mig. Jeg 
tænker saa ofte paa, om Du en Gang overrasked mig med 
at komme, uden jeg vidste det, hvor ubeskrivelig glad jeg 
da vilde blive. — Sig mig endelig næste Gang, Du skri
ver mig til, min egen Thrine, naar Du skal hjem. Glem 
nu ikke din Nicoline, naar Du kommer til Randers, men 
skriv mig lige saa flittig og lige saa lange Breve til, som

l) Skibslejlighed.



143

Du hidindtil har gjort. Jeg har endnu aldrig sat saa 
megen Pris paa nogens Breve som paa dine, fordi jeg 
veed, at Du saa nødig skriver, og at Du alene af Venskab 
for mig skriver saa langt. — Om Du sendte mig det 
lovede Tegnestykke ved denne Lejlighed, saa vilde jeg, 
hvis det var muligt, holde endnu mere af Dig, end jeg 
gjør; mit skal bestemt komme til Sommeren..— — Nu 
faaer Du ikke mere denne Gang, bedste Veninde, da jeg 
ogsaa skal skrive til nogle af de andre. Hils vores elskede 
Comtesse tusinde Gange og ligeledes Mademoiselle Praem, 
dine gode Forældre og Sødskende samt mine øvrige Be- 
kjendte paa det venligste! Tænk nu, min velsignede 
Thrine, ret ofte paa din Dig saa inderlig hengivne

Nicoline.

«Med næsten utaalmodig Længsel» venter Nicoline, 
naar Brevene udeblive for længe, men hvor glad bliver 
hun saa ikke, naar hun seer flere Sider «fra den velsig
nede lille Haand»). Thi den Tanke, at Tiden eller Fra
værelsen skulde kjølne deres Venskab, staaer for hende 
som et Skræmmebillede: hun troer ikke, det kan skee, 
men hun frygter det dog. Brevene skrives paa langt 
Maal. Saaledes d. 5te September. — — Nu, kjæreste 
Thrine! er det: næsten en Maaned siden, jeg endte den 
første Side. Jeg længes derfor ret efter at underholde 
mig lidt med Dig. Tro ikke, at jeg i al den Tid ikke 
har tænkt paa Dig; thi det har jeg sandelig gjort hver 
Dag, men jeg har af gode Grunde maattet lade være at 
skrive, da jeg nu i tre Uger har været borte. Du vil 
formodenlig forlange en lille Rejsebeskrivelse af mig; men 
da jeg ikke er stærk i at bruge Pennen, saa maa Du 
undskylde, at Du ikke faaer nogen nøjagtig Beskrivelse 
over hele min Rejse, men jeg skal skrive, hvad jeg i 
mindste Maade troer, kan interessere Dig.

For omtrent en Maaned siden begyndte —, —, —
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og jeg vores Rejse i det dejligste Vejr. Vi sad allesammen 
i en meget bekvem Vienervogn. —

Nu kom der en Jomfru ind, som vil snakke med 
mig, jeg maa altsaa forlade Dig et øjeblik: jeg vil fore
stille mig, jeg taler med Dig. —

Jeg havde altsaa et Selskab, som var mig meget be
hageligt, og den Vej, vi rejste (nemlig fra Tønsberg gjen- 
nem Drammen til Kristiania), er den dejligste, man kan 
tænke sig. Forestil Dig bare, paa mange Steder gaaer 
Vejen lige under høje, umaadelig høje Klipper, som oven- 
paa er bevoxet med Granskov — paa den anden Side 
Vand. Jeg forsikrer, jeg var ordenlig ængstelig ved at 
rejse her. Om Vaaren er det virkelig ogsaa meget far
ligt; thi naar Sneen smelter, løsner det nedrindende Vand 
ofte hele Klippestykker. Jeg veed ikke, om Tante Bolt 
har rejst den nye Holmestrandsvej, da hun sidst var i 
Norge; ellers vilde jeg henvist Dig til hende, at Du dog 
kunde faaet et Begreb om det. Ethvert smukt Sted, jeg- 
rejste forbi, ønskede jeg, at Du havde været med og seet, 
saa havde min Glæde været fuldkommen. Vi skulde blot 
rejse gjennem Drammen uden at standse det mftidste, 
endskjønt jeg inderlig havde ønsket det, da jeg ret længtes 
at faae see min Barndoms Legesøster, Gustave Blom, igjen. 
Det er nu sex Aar, siden jeg saae hende, saa jeg ikke 
kunde sige, jeg kjendte hende uden af hendes Breve. Jeg 
saae ogsaa meget længselsfuld ind ad hvert Vindue for at 
see, om jeg ikke opdagede nogen, som kunde være hende, 
men jeg fik hende ikke at see den Gang. — I Dag skal 
jeg paa Landet og besøge en af de elskværdigste Familier, 
jeg kjender, men det regner desværre; jeg gaaer derfor 
uophørlig og seer paa «det subtile Element», jeg mener 
Luften, om den ikke vil klares noget op. — Lad mig nu 
lige saa godt fortsætte Kristiania-Rejsen, at den kan faae 
en Ende (sandt at sige, er jeg selv kjed af den). Om 
Aftenen kom vi til Kristiania, hvor enhver var beskjæftiget 
med at gjøre Tilberedelser til at modtage vores gode 
Konge, saa der var overmaade muntert. Byen er i sig
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selv smuk især Omegnen, da der, hvor man seer hen, er 
nydelige smaa Landsteder. Dagen efter om Aftenen kom 
Kongen. Han blev først modtaget udenfor Byen og be
værtet af de norske Hofdamer og nogle flere Fornemme. 
Da han kom ind i Byen, var der illumineret; midt i 
Storegaden var der en Æreport, behængt med kulørte 
Lamper, ovenpaa samme var der blæsende Musik, og til 
alt dette en umaadelig Folkemængde. Vi vare saa heldige 
at komme ind i et Hus nær ved Æreporten, hvor vi saae 
alt meget godt. Tro ikke, jeg er færdig, nu begynder 
jeg paa et nyt Ark. — I Svinesund blev ogsaa vor Konge 
modtaget meget højtidelig. Dog har jeg i Aviserne læst 
en Tale, som blev holdt der, som i mine Tanker næsten 
kan staae ved Siden af den, Skolemesteren i «Frejas Alter» 
holdt, da han skulde berette om Folkeudvandringen. — 
Paa Kunstudstillingen saae jeg et Stykke af Dahl, som 
indtog mig overordenlig meget, det var en Prospekt af 
Vordingborg. Han har sendt den op til nogle af Bergens 
Borgere, da disse have bekostet ham ned til Dannemark. 
Du veed, han var en Bondesøn fra Bergen. Der var og 
en Del Stykker af Munk, men som alle stod langt til
bage for Dahis. Jeg erindrer ikke rettere, end at det var 
Dig, der saa meget roste en Romerinde, han havde; jeg 
fandt den ej saa ualmindelig smuk, hans øvrige Stykker, 
syntes mig, var noget haarde og mørke. Dahis derimod 
var saa levende, at man ved længe at betragte det orden
lig syntes, Løvet paa Træerne rørte sig.------ —

Velsignede Thrine! Du beder mig i Slutningen af dit 
Brev at vedligeholde mit Venskab for Dig, og jeg gjen- 
tager, hvad jeg saa ofte har gjort, Løftet om et Venskab, 
som hverken Tid eller Omstændigheder skal kunne for
andre. Jeg har ingen Søster, Thrine, men Du skal være 
det og have al den søsterlige Kjærlighed til Del, som om 
Gud havde givet mig Dig til Søster. —

Daugaards Levned. T. 10
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Da min Moders Uddannelse hos Comtessen var til
endebragt, og hun derhos i nogle Aar havde været en 
Medhjælp ved Undervisningen, vendte hun 1819 tilbage 
til Hjemmet i Randers. Det var hendes Ønske og en 
Trang for hendes Hjærte at leve Livet med i hendes 
Nærmestes saa inderligt elskede Kreds. Ved Nyaarstid 
skriver Nicoline:

Du skriver ikke saa munter, bedste Thrine! som jeg 
kunde vente, efter at Du havde faaet alle dine ønsker 
opfyldt. Dit sidste Brev forekom mig saa besynderlig 
melankolsk, at jeg blev af Humeur en hel Dag. Men kanskee 
det blot var Indbildninger og mit Venskab alt for ængste
ligt. Dine Glæder, sødeste Thrine! vil jeg være tilfreds 
med kun at ane, men den Tanke, at Du skulde have en 
eneste Ubehagelighed, som jeg ikke kunde dele med Dig, 
vilde gjore mig ubeskrivelig ondt. Du kan ikke troe, 
hvor lykkelig dine Breve og den fortrolige Tone i dem 
gjor mig. — Den Tanke, at hverken Tid eller Fraværelse 
skal kunne forandre mit Venskab, er mig saa kjær; det 
forekommer mig, at jeg endogsaa nu, da jeg formodenlig 
aldrig mere seer Dig, holder endnu ømmere og renere af 
Dig end før. Nu er da den Tid kommen, som vi saa ofte 
talte om (nemlig naar vi skulde skrive til hinanden alt, 
hvad vi tænkte), og jeg maae tilstaae, at det er sandt, 
hvad Ewald et Sted saa nydelig siger, at Mennesket lever 
kuns i det tilkommende og forbigangne. Den Gang talte 
vi om den Tid med saa megen Glæde; nu derimod er det 
mig en større Fornøjelse at tænke paa, da vi var samlet. 
Saaledes nyder da de dobbelt, som veed at sætte Pris paa 
Haabet og Erindringen, og som ikke romanagtig drømmer 
bort det nærværende; men det er da, Gud skee Lov, ikke 
Tilfældet med nogen af os, derom bar vor Ferier Vidne.

Nicoline er al Tid ivrig for Lægemidler mod den 
nedtrykte Stemning, som undertiden er kommen til Ordø 
i min Moders Breve: «Jeg kunde kysse Dig for det her-
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lige Indfald, at Du vilde lære Engelsk; der er intet beha
geligere end at lære noget nyt. Desuden haaber jeg vist, 
at den engelske Grammatik vil adsprede alle mulige Luner. 
Gud give, Du bare var her, jeg skulde ride dit Blod tyndt. 
Du skulde bare see, hvilken nysselig dansk Hoppe vi har, 
som hver Uge har den Ære at bære mig paa sin Ryg. 
Min Cousine, Johanne Hammer, og jeg er hele Sommeren 
rene Hestebyttere til megen Fornøjelse for de andre, som 
derved faae Anledning til at drille os.»

Nicoline til Thrine.

Uden Dato.
— — — Dine to Breve (som jeg modtog paa een 

Gang) satte mig saa temmelig ind i den Stilling, Du be
finder Dig i. Jeg kjender Dig jo nok igjen fra de Dage, 
da Du betroede din Veninde alt, og jeg saaledes kunde 
see, hvorledes din alt for ømme Samvittighed bebrejdede 
Dig Fejl, Du ikke havde, og Fejl, Du havde; thi hvilket 
menneskeligt Væsen er uden Svagheder. Og det er jo 
endogsaa disse Svagheder, der gjør os dobbelt elskede og 
elskværdige, naar de i et rent Hjærte er forenet med det 
dydigste af alle ønsker, det at tilintetgjøre dem. Og det 
er jo din faste Villie, min Thrine! hvorfor saa forbitre 
Dig den skjønneste Guds Gave, Livet. At Du har Forstand 
nok til at udfinde Midlet, hvormed Du bedst kan udføre 
din Villie, tvivler jeg ikke paa, men jeg veed ogsaa, at 
din Venindes Raad ikke er Dig ubehageligt.

Den foranderlige Sindsstemning, som Du lider af, og 
som Du med Rette kalder saa farlig, bør Du vistnok op
byde alle dine Kræfter for at undertrykke. Du siger, 
Du er stolt: hvorledes kan Du saa bedre give din Stolthed 
Tilfredsstillelse end derved? Du kjender jo nok det dej
lige Sprog: den, der behersker sit Sind, er bedre end den, 
der regerer en Stad. Men lad det ogsaa for Guds Skyld 
være den eneste Maade, Du tilfredsstiller den paa, ydmyg 
den i enhver anden Henseende. Det er Dig kanskee ube-

30*
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hageligt at tilstaae, hvori dine Fejl bestaae, just derfor 
bor Du ret ofte tilstaae dem, dels for ikke at forkjæle din 
SjSel, og dels fordi Du efter enhver saa skjon Sejer vil 
faae nye Kræfter.

For din egen Roligheds Skyld maa Du beherske din 
Phantasi (jeg har selv følt, hvor nødvendigt det er) og i 
ingen Henseende lade den faae Magt over Dig. Søg der
imod at give alt, hvad der omgiver Dig, Interesse for Dig, 
opvarm i dit Hjærte Følelse for andre: at saaledes alle 
dine, vel for en stor Del selvgjorte Bekymringer vil op
høre, tvivler jeg ikke paa (just fordi de ere dine), da jeg 
er overbevist om, at en saa sund Sjæl kuns behøver en 
fast Villie for at kunne udføre alt.-------

Nicoline til Thrine.
I Maj.

Med mit Venskabs hele Hjærtelighed takker jeg Dig, 
min velsignede Pige, for dit lange Brev; men af alt mest 
for det kjære, ubeskrivelig kjære Haab, Du tillader mig 
at nære (nemlig at see min Thrine). Jeg seer en alt for 
nær og sandsynlig Grund til at faae mit ønske opfyldt 
til ikke at blive rent utaalmodig, hvis jeg skulde skuffes. 
Emilie1) har (mærk det) hemmeligen skrevet til sin 
Fader, at Comtessen vilde følge med herop. Hvor let 
vilde det ikke være for min Thrine at komme med. Thi 
ingen hverdags Forhindringer som f. Ex. uistandsat Stads 
etc. etc., haaber jeg, vil kunne forhindre Dig i at gribe 
den eneste Lejlighed, som maaskee tilbydes Dig til at see 
en Veninde og desuden til en Rejse, som vilde være saa

l) Emilie Stoltenberg, en Kusine til Nicoline, var paa 
Comtessens Institut. Hun udmærkede sig ved sjælden 
Skjenhed. En berømt Silhouettekunstner tog Elevernes 
Profil, men erklærede, at han maatte afstaae fra det 
med Hensyn til hende, da han umuligt kunde gjengive 
Træk af en saadan Finhed. Saaledes husker jeg efter 
min Moders Fortælling.
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overordenlig gavnlig for din Sundhed og dit Jlumeur. 
Naar det er med Comtessen, saa har vist ikke dine For
ældre noget imod det. Gud give, jeg blot en Time kunde 
være i Randers, jeg skulde saaledes tigge og bede dem, at 
de for den kjære Husfreds Skyld maatte opfylde mit 
Onske. Den Godhed lagt til alle de øvrige, de har vist 
mig, vilde, om det er muligt, endnu forøge den inderlige 
Taknemmelighed, med hvilken jeg tænker paa dem. Den 
kjære Tante Bolt, veed jeg vist, jeg allerede har paa min 
Side. Din Søster Nicoline venter Dig med et Hjærte fuldt 
af Venskab, Fader, Moder og alle dine herværende Tanter 
og Cousiner med aabne Arme. Lad mig see, Du ikke 
skuffer os Alle i det kjære Haab, og til Gjengjæld skal 
Du komme rask og munter hjem til dit kjære Randers. 
Spørg blot Tante Jacobæa om vi ikke er sunde og glade 
mellem vore Fjælde.

Du kan troe, at jeg glæder mig ret i det dejlige tid
lige Foraar, da jeg har tænkt at anvende denne Sommer 
ganske efter min Smag. Jeg er ogsaa allerede nu i en 
evig Bevægelse fra Tegnebrættet til Brodererammen (Com- 
tessens Stykke er i Arbejde maa Du vide, tegnet har jeg 
heller ikke i hele Vinter, men nu er jeg begyndt, maa Du 
vide, da jeg frygter for, Comtessen ikke vil synes synderlig 
godt om slige dovne Slyngler. Et Stykke har jeg alt færdigt, 
som var bestemt for Dig, men jeg er ikke nok tilfreds med 
det, dog naar Du kommer selv, kan Du dømme). Fra Brode
rerammen render jeg i Haven (der har jeg meget travlt 
med at plante Jordbær og Solbær), saa igjen til Klaveret 
og saa i Kjøkkenet. Min Lecture er nu en Geografi, 
Sneedorfs historiske Værker og lidt Tysk imellem, men 
jeg har saa lidt Tid, da jeg ogsaa skal have syet et og 
andet. Var blot Comtessens Stykke færdigt, saa havde 
jeg det ret paa det grønne. — Nej, nu har jeg beklippet 
denne Pen (thi skjære, veed Du, jeg aldrig har kunnet 
lære) saa længe, at der er slet ikke mere igjen af den, for 
i Dag faaer jeg altsaa holde op. Jeg sidder desuden paa
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sligt et koldt Værelse, at jeg, endskjønt jeg er indpakket 
som en ægyptisk Mumie, dog er ganske stiv af Kulde.

Du siger i dit Brev, at en uafbrudt Virksomhed uden 
Tvivl vilde være overmaade gavnlig for Dig, og deri maa 
jeg tilstaae, jeg holder fuldkommen med Dig. Men jeg 
troer ogsaa, hvis det skal være Dig nyttigt, at Du ikke 
alene maa være virksom, men og nøde Dig til at være 
det med Lyst og Munterhed. Og især søge saadanne 
Arbejder, hvortil der udfordres en Anstrængelse og Bevæ
gelse baade for Sjæl og Legeme. Du bør vist heller ikke 
tillade Dig nogen altfor stærk eller overspændt Følelse, 
og for des bedre at kunne undgaae det, meget sjælden og 
kun til en lille Forfriskning læse noget af det Skjønaand- 
eri, som vi nu har saadan Guds Velsignelse af, og hvoraf 
(det meste) alt for meget opvækker Phantasien. Veed 
Du, hvad jeg saa ofte ønsker, Thrine, (men Du maa ikke 
troe, jeg er saa indbildsk at tænke, jeg saaledes skulde 
være din og Skjæbnens Kjæledægge, at Du og den vilde 
opfylde mit Ønske); det er nemlig, at Du kunde være 
hos mig et Aarstid. Tænk blot, naar vi saadan kunde 
arbejde og fornøje os og bestandig være sammen! Saa 
skulde Du saamænd lære mig at tegne Hoveder. Men det 
er sandt, jeg er sandelig meget vred, fordi Du i dit Brev 
ikke taler det mindste om det længe lovede Stykke og 
(jeg) har besluttet, endskjønt mit allerede er sat Glas og 
Ramme paa, slet ikke at sende det, førend jeg faaer høre, 
hvorledes det staaer sig med Opfyldelsen af dit Løfte. 
Men tro mig, bedste Thrine! min Vrede, dine Løfter, kort 
alt vilde jeg glemme, naar Du kuns var hos mig. Vi vilde 
nok ogsaa forsøge at faae Dig til at glemme et og andet. 
Thi jeg vil slet ingen anden see end min gamle muntre, 
gale Thrine, der rigtig nok imellem sværmed saadan lidt 
omkring, at hun endogsaa trak sin prosaiske hverdags 
Nicoline med sig op i de højere Regioner, men for Resten 
var gal nok til gjærne at kunne passere for Hofnar i paa
kommende Tilfælde.

8de Juni.-------Jeg erindrer ikke rettere, end at det
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var Dig, der saa meget yndede Racines «Athalia». Da 
den saa nylig er oversat, at jeg næsten maa formode, Du 
ikke har læst den paa Dansk, saa vil jeg sende Dig den. 
Nu er den rigtig nok ude i Laan, men inden jeg faaer 
Lejlighed, tvivler jeg ikke paa, at jeg desværre næsten 
kunde faae den hjem, om jeg havde laant den til Deyen 
af Algier. Læg Mærke til nogle af Chorene i «Athalia», 
de forekomme mig at være det smukkeste. —

28de Juni. Herre Gud, bedste Thrine! alle mine 
Luftkasteller ere sprungne i Luften ved Emilies Hjemkomst. 
1 min første Hede vilde jeg gjort alt, hvad jeg havde 
skrevet paa det første Ark, til et Offer for min Harme. 
Men saa tænkte jeg igjen: «det var jo, som om Thrine 
ikke maatte see, hvor kjær Du har hende,» og lod det 
ligge for at sende alt, naar en Gang Lejlighed gives. —

-Det er mig jo desuden selv saa inderlig beha
geligt at kunne skrive til Dig alt, hvad jeg tænker. Ved 
det, at vi stedse var saa aldeles Et med hverandre, fore
kommer det mig næsten, som om Du før vidste alt, hvad 
jeg skriver, eller at det var med mig selv, jeg talte. Jeg 
havde den inderligste Lyst til i Tankerne at sværme lidt 
om med Dig endnu; men vi skal desværre i Selskab i Dag. 
Hvert øjeblik kommer der en Stafet op for at spørge, om 
jeg er fra Forstanden, at jeg ikke kommer og klæder mig paa.

Den 31te:------- Hvad andet end Breve kan vel op
veje vore uforglemmelige Loverdagsaftener. Aldrig uden 
naar jeg seer din Haand uden paa et Brev, har jeg en 
Følelse, der ligner den, jeg da havde. I hvor vel jeg paa 
Institutet havde mangen Time fuld af Længsel og Æng
stelse, er dog ethvert øjeblik jeg tilbragte der, mig kjært 
og uforglemmeligt; mangen Dyd lærte jeg der at kjende 
og elske, som jeg daglig beder Gud om Kraft til at ud
øve. Mangen Følelse, der maaskee ellers vilde bleven 
ukjendt for mit Hjærte, bidrog den Gang til at gjøre min 
Karakter mere fast, end jeg egenlig troer, den af Naturen 
er dannet til at være. Endelig fandt jeg dig der, og jeg 
kan sige det uden Smiger, kjære Thrine! Ganske ud-
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fyldte Du de Savn og den Tomhed, som den Gang var 
min eneste og desværre alt for beherskende Følelse. Dit 
Venskab og dine Samtaler, bedste Thrine! gav mine 
Tanker et ganske andet Sving, jeg fik igjen Varme og 
Interesse for alt, hvad der omgav mig; hvad der før var 
et bittert Savn, blev nu det gladeste Haab. At Du den 
Gang kom mig i Møde med dit Venskab, sparede mig 
for mangen Ubehagelighed, mangen bitter Følelse mod 
Menneskene. Jeg havde, som Du veed, temmelig tidlig 
læst et Par Romaner, og aldrig omgaaedes andre end min 
Familie, der alle vare gode Mennesker; saaledes kan Du 
nok tænke, jeg kom ud blandt fremmede med temmelig 
overspændte Begreber om menneskelig Dyd. Og da jeg 
nu endelig saae Folk, som de virkelig er, kan Du vel be
gribe, jeg blev højst forundret over at opdage slige egen
nyttige Skabninger (der ikke betalte mere, end de fik, der 
aldrig viste mig større Venskab eller flere Tjenester, end 
de troede, jeg vilde gjengjælde); jeg indbildte mig natur
ligvis strax, at jeg var kommen iblandt en Skok Djævle 
og ikke blandt Mennesker, der havde andre Interesser end 
jeg. Husk blot paa, hvilken sønderknusende Følelse, jeg 
saa ofte fortalte Dig, jeg havde haft den Gang, Du kom 
og tog v. Halden fra mig. — —

Siden efter, naar vi talte om det, blev Du næsten 
bevæget til Taarer, og Kn kan heller ikke andet, naar 
man betænker, hvor ulykkelige de i Førstningen er, slige 
arme Unger. Det har desuden saa megen Indflydelse paa 
Karakteren, efterlader i Almindelighed, saa længe man er 
i Omgang med de Mennesker, man under slige Omstæn
digheder har lært at kjende, en vis sky Tilbageholdenhed 
og ondt Lune. — —

Nicoline til Thrine.
Ingen Dato.

Jeg kan umulig beskrive Dig, min kjære, velsignede 
Pige, min Glæde ved endelig at have fundet Lejlighed til 
at snakke et Par Ord med Dig, men endnu mindre den
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ømme Længsel og det smertelige Savn, jeg i saa lang Tid 
har maattet føle ved at være i Uvished om, hvorledes Du 
lever. Du veed jo, hvorledes jeg hang ved Dig med hele 
min Sjæl. Du kan altsaa begribe, hvad jeg har følt ved 
paa 8 eller 9 Maaneder intet at have seet fra Dig, intet 
til Svar paa tre Breve. At det ingen Bebrejdelse skal 
være, veed Du nok, men en lille Hævn ønskede jeg vel — 
endskjønt jeg aldrig kan troe, hvad der er rygtedes herop, 
at der nemlig skulde være En, der vilde gjøre mig Rangen 
stridig i dit Hjærte. Jeg var nær ved at græde, da jeg 
saae igjennem dit sidste Brev og læste: «her staae Træ
erne allerede i Knupper», og tænkte paa, at jeg intet har 
faaet siden, endskjønt vi allerede blive stive af Kulde blot 
ved at gaae udenfor Døren.

Om mig har jeg egenlig intet at sige Dig, jeg lever 
det ensformigste Liv og ønsker det ikke afbrudt, da det 
formodenlig ikke vil skee ved nogen behagelig Hændelse; 
thi man høfer jo kuns Ulykker. Du veed, hvorledes vi 
Piger tilbringer Tiden. Maadelig nok undertiden for den, der 
har lidt Begreb om og Lyst til sand Virksomhed. Dog det 
var utaknemmeligt at sige, der mangler os Lejlighed; Kraft 
og Villie mangler nok før. Naar vi gjorde vor Pligt, hvor 
megen Anledning havde vi ikke da til at øve os i sand Dyd, 
hvor mange Fejl, hvis Forbedring vilde udfordre vor hele 
Kraft. Naar vi blot ret levende følte Formaalet for vor 
Tilværelse!

Men jeg har endnu ikke talt med Dig om vores ædle 
Comtessse. Jeg græd og lo paa en Gang af Glæde, da 
hun kom, tusinde kjære Erindringer stod levende for mig 
(Du begriber nok, Du ikke var i Baggrunden), og dog 
blev jeg skuffet, Du vil smile, bedste Thrine, naar jeg 
siger Dig — Du var ventet. Egenlig havde jeg ingen 
Grund dertil, men Du veed nok, Haabet er lige saa uri
meligt som bedrageligt. Du kan aldrig gjøre Dig Begreb 
om, hvorledes det var at skilles fra Marie og Ingeborg. 
Det er slige egne Følelser, man har for Skolekammerater, 
som ikke kan sammenlignes med noget andet.
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Du taler om, at jeg ikke efter Løfte siger Dig, hvad 
jeg læser og mine Tanker derom. Det første vil jeg nu 
gjøre godt igjen, men den Tanke, at nogen kunde faae 
see mit Brev og (det derved) finde en Censor, har ganske af
skrække! mig fra det sidste. Vi, som desuden kun kan 
bedømme det læste efter de Følelser, det efterlader hos 
os, kan heller ikke have ret meget at sige. Rousseau er 
er for nærværende Tid min Kjephest, ret en farlig men 
en elskværdig Sophist, undertiden lidt overdreven. Men 
røber bestandig den mest gjennemtrængende Kundskab til 
det menneskelige Hjærte. Har Du læst hans «Emil»? 
deri er en Vikars Trosbekjendelse, hvis Mage jeg i den 
Materie aldrig har læst. «Oprindelsen til Ulighed iblandt 
Menneskene», ogsaa af Rousseau, maa Du see at faae, jeg 
er vis paa, den vilde behage Dig. —

Og den kjære Ingemann er jo, Gud skee Lov, kommen 
helskindet hjem. Jeg er ret nysgjerrig efter at see nogle 
af hans sidste Arbejder.

Jeg kunde blive ganske ærgerlig paa Papiret, fordi 
det ikke kan føle den Lykke snart at komme i dine 
Hænder; men jeg maa tilgive det, da det bringer Dig 
mine Tanker; om Nyaarsdag begynder det sin Rejse. 
Hvad var derfor rimeligere, end at jeg sendte Dig nogle 
gode Ønsker, men alt, hvad jeg kan skrive, veed Du jo 
før, alle mine Tanker er jo gode Ønsker for Dig.

Vore Ideer og ønsker var i Grunden saa ens, at jeg 
er bleven vant ved at tænke mig Dig næsten som en Del 
af mig selv, og paa den Maade deler Du jo enhver Vel
signelse, jeg ønsker mig.

Dog for Anstændigheds Skyld faaer jeg vel ved denne 
Lejlighed tænke paa en Mand for Dig; at det maa være den 
elskværdigste i Kongeriget, begriber Du vel (i det mindste 
den, Du finder elskværdigst). Hvad en Veninde angaaer, 
da er jeg for stolt af vort Venskab og for jaloux til at 
ønske Dig nogen anden, Du vil desuden næppe finde 
nogen trofastere end jeg, derfor er det bedst, Du beholder 
den gamle. Jeg glemmer aldrig den Nyaarsaften, jeg til-
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bragte med din elskværdige Familie. Jeg seer endnu ofte, 
hvorledes jeg ved din Side horte din værdige Fader læse 
for os og min lille Kjæreste Peer lige over for os med 
bare Fodder og med Sovnen i øjnene. Hils dem endelig 
alle de gode velsignede Mennesker, som jeg evig vil tænke 
paa med den inderligste Taknemmelighed. Jeg vilde være 
glad ved at vide, at de tænkte paa mig med Venskab om 
ikke mere end en eneste Gang om Aaret. Gud, hvor 
inderlig glad vilde jeg være ved at tilbringe saadan en 
Jul med Dig igjen. Hvorledes lever Borks Familie? 
Holder Du endnu lige saa meget af dem, mig vil de be
standig blive kjære. —

Jeg har læst «Aladdins Lampe» — med sand Vellyst. 
Jeg saae Dig i Tankerne og horte Dig læse hvert Ord. 
Hvis vi ikke havde en Smule Indbildningskraft, vilde vi 
ofte kjede os ret dygtigt. — Veed Du, hvad der er et af 
mine kjæreste Luftkasteller: at rejse med Dig en Maaneds- 
tid her i Norge. Det er ikke Egenkjærlighed, naar jeg 
siger, her er ubeskrivelig dejligt. Tænk bare, om vi to 
igjen kunde opleve gamle Feriescener. Men lad mig ikke 
komme paa den Idee, ellers kommer jeg til at længes 
alt for meget efter Dig. —

Nyaarsmorgen. I Dag har jeg oplevet noget, som 
aldrig nogen kan erindre sig for at være skeet. Vi ere 
budne i Selskab i sex Huse herifra og kan ikke komme 
frem for Sne. Lemmene paa vore Sovekammervinduer er 
umuligt at faae op; for Curiositets Skyld skriver jeg Dig 
altsaa min Morgenhilsen ved Lys Kl. 11 om Formiddagen, 
men paa Grund af Morket har jeg forsovet mig. —

Nicoline til Thrine.
Den 20de Juli 1820.

Gode Gud, bedste Thrine! hvor smerteligt dit sidste 
Brev var!1) — — Jeg kjender ikke Almagts vise Bud,

x) Det har indeholdt Meddelelsen om den for omtalte Marie 
Bangs Dod.



156

og dog opstaaer i mit Hjærte Spørgsmaalet, om det var 
Tilfældet eller den Eviges Visdom, der kaldte vores elskede, 
lykkelige Pige i sin bedste Vaar? Om jeg nogensinde 
samles med den Hulde? og med mine andre Barndoms- 
Legesostre?

Gode Gud! lad mig beholde denne sode Tro, dette 
salige Haab. Knælende med de bitreste Taarer bad jeg 
derom for dem, der dybest følte den saliges Tab. Thi 
hvad læger bedre end Tro, Haab og Kjærlighed. Og 
Venskab, kjære Thrine! dog det er jo i Grunden ikke 
andet end en Gnist af den evige Kjærlighed. Erindrer 
Du Halleluja:

O, hvad er alle Herligheders Vrimmel 
Mod Flammen i vort Bryst, 
Mod vore Hjærters Lyst.x)

Den 27de Oktober. Kjæreste Thrine! det er næsten 
tre Maaneder siden, jeg sidst skrev herpaa; at jeg derfor 
længes efter at skrive, kan Du begribe. —

Det meste, jeg har at fortælle om mig, er at jeg har 
tilbragt en Maaned i Kristiania i lutter Fryd og Glæde. — 
Jeg saae et Syngestykke «de forlibte Haandværksfolk», jeg 
morede mig prægtigt, men Stykket behaged mig i Grunden 
ikke. Det var mig for umoralsk. — Derimod landt den 
nu oprettede Tegneskole mit naadige Bifald. Jeg vilde 
ønske, Du havde seet et Niobe-Hoved, som blev tegnet 
efter Gibs paa graat Papir med sort og hvidt Kridt, en 
Maner, som jeg meget godt kunde lide. Munck er en af 
Direktørerne. — Men det er sandt, Du er ret en net 
Dame til at fortælle, sidder jeg ikke der over dit Brev 
som en ren Tantalus: læser, at Ingemann har været der2), 
men faaer ikke et Ord at vide om, hvad han har sagt, og 
hvordan han seer ud. Havde det været mig, jeg havde

0 Baggesen: «Skabningens Halleluja«.
-’) Paa en Rejse i Jylland tilbragte Ingemann en Aften hos 

mine Bedsteforældre. Maaskee sammen med Thielé?
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taget Pen og Papir og skrevet op alt, hvad han sagde. 
Jeg indbilder mig, Ingemann ikke kan sige et Ord, uden 
det er værd at skrives. Du maa vide, jeg er bleven hans 
ivrigste Tilbeder, jeg gaaer rent Bersærkergang, naar de 
begynde at snakke om hans sygelige Phantasi; paa den 
Vis maatte vi nok alle ønske at have en dødelig syg 
Phantasi. Har Du læst hans «Tasso»? Og hans Frier
vise? om han havde været en Bavian, maatte man jo sagt 
ja. -

Hvor det ærgrer mig, at Du er flyttet fra den kjære 
gamle Hospitalsgaard; om jeg kom til Eder, vilde det 
ordenlig gjøre mig ondt især at savne Haven. Jeg vilde 
vist i ingen anden finde Roserne saa røde som i den gamle, 
hvor vi saa ofte have gaaet sammen. —

Nicoline til Thrine.

Ilte Februar (uden Aarstal).
-Du fortæller, at Du har været paa Moesgaard, 

og lægger til, at de dejlige Situationer der vist ikke vilde 
give de prægtige norske noget efter. Jeg forstaaer, det 
skal være en Finte, eller at i det mindste dit gamle Nag 
fra den Tid, da vi disputerede om danske og norske Ud
sigter, endnu ikke er udslettet. Jeg tilstaaer, jeg fortjener 
lidt, fordi jeg har disputeret om vore prægtige Udsigter, 
dem jeg aldrig har seet (men Du er sagtens i den Vej en 
lige saa stor Synder som jeg). Men jeg vilde ønske, Du 
kunde faae see en Samling Prospekter, der er taget dybt 
inde i Bergens Stift. Bjærgene ere overmaade høje og af 
en forunderlig Dannelse; Snelaviner skal tage sig saa 
ypperlig ud mod den overordenlig frodige Vegetation i 
Dalerne: Du kan tænke, Kirsebærtræerne, som vi her maa 
have i Haverne, groer der vilde i hele Strækninger. — De 
Fordele, jeg med saa megen Iver har tillagt Norge, bestaaer 
for mig vel egenlig i, at jeg er fød der. Ingen Glæder 
er saa ublandede som Barndommens og ingen Erindringer 
saa blide som dens; derfor er det ikke underligt, at et
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uforklarligt Trylleri binder os til de Steder, hvor vi har leget. 
Men det samme vil ogsaa gjøre mig baade Randers og 
Aalborg uforglemmelige. —

Den 2den Maj. Jeg kan ikke beskrive Dig, hvor barn
agtig glad jeg er i Vaaren; Rousseau siger, den var for 
ham en Opstandelse i Paradis, og ingen kan mere føle 
det med ham end jeg. —

Næss, d. 8de Maj. Du seer af Overskriften, at jeg 
ikke skriver til Dig fra det sædvanlige Sted, men da jeg 
om nogle Dage venter en Lejlighed, saa tog jeg Papiret 
med. Jeg er paa Landet, og da er jeg alle Tider ret i et 
prægtigt Humeur. Men allermest paa et Sted som dette, 
hvor alt synes at have forenet sig for at gjøre det til det 
behageligste, man kan tænke sig. Hvis man her var om
ringet af alt, hvad der var En kjært, man kunde sandelig 
let fristes til at troe sig hentryllet i et Paradis. Naar jeg 
gaaer ud alene om Morgenen og overalt er omringet af 
en saa dejlig Natur, gjor det mig ordenlig ondt, at ikke 
alle kan være lykkelige i den og allermest, fordi vores for
dærvede Natur skaber alle disse Fordomme, Laster og 
Sygdomme, som gjor os saa elendige. — Jeg har herude 
læst «Axel og Valborg»; Gud, hvor den er ubeskrivelig 
dejlig.

Kjæreste Thrine! jeg saae i Gaar en Nyhed i «Kjø
benhavns Skilderi», som jeg ikke behøver at sige Dig, 
interesserede mig overordenlig, nemlig at Comtessen har 
ophævet Institutet. Jeg blev underlig til Mode ved det, 
paa en Gang næsten bedrøvet og glad. Hvad der var 
Skyld i den sidste Følelse, kan Du vel begribe: det faldt 
mig strax ind, at hun nu, da intet bandt hende, snart 
vilde besøge sin Familie. Naar Du da vilde, bedste 
Thrine! saa veed jeg, Du kunde følge med; naar Du bad 
hende, saa vilde hun snart overtale dine Forældre. Gjør 
det, gode, velsignede Thrine! jeg kan umulig sige Dig, 
hvor lykkelig Du vilde gjøre mig dermed. Naar jeg blot 
forestiller mig at see Dig, da kan jeg ikke begribe, hvor
ledes jeg skulde holde saa megen Glæde ud. Tænk, om det
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kunde blive i Sommer, Thrine! Jeg er uheldig med det, 
at jeg allerede forestiller mig det saa tydeligt, og dog er 
det vel som sædvanligt «et Luftkastel». — — Skriv mig 
imidlertid snart til, at jeg for ikke længe skal lade mig 
bedrage af Haabet.-------

Nicoline til Thrine.

Den 23de November (uden Tvivl 1822).
Kan Du tilgive din Veninde hendes utilgivelige 

Skjødesløshed i at besvare dine kjære lange Breve? Med 
Skam, men ogsaa med hemmelig Fornøjelse maa jeg til- 
staae, jeg læste dine Bekymringer, disse dyrebare Beviser 
paa en ømhed, som jeg uophørlig frygter for at tabe.

Bliv ikke vred, ejegode Thrine! for denne Frygt, den 
er ikke en Følge af Mistillid til dit Hjærte, men naar er 
man ikke frygtsom for at tabe det, som er en kjærest i 
Verden. Mit Venskab for Dig, Thrine! er bleven mig til 
Natur, jeg kan ikke mer undvære det, og jeg beder inderlig 
om, at Nødvendigheden aldrig maa lære mig det. Gjentag 
det derfor ofte for mig, at Du har mig kjær, denne søde 
Vished bliver mig aldrig vis nok. Kan Du erindre, at 
vort Venskab er allerede ni Aar gammelt, og, Gud skee 
Lov, det har i den Tid bestandig tiltaget, og en Gang 
haaber jeg, vi skal sande Digterens skjønne Ord,

At Venskab mellem Gode 
Med Aftenskyggen voxer, 
Til Livets Sol gaaer ned.

Den 24de November. Min Tak for dine to Breve er 
lige, saa stor som min Glæde ved at modtage dem. Alt 
hos Dig er mig interessant, og jo mere dine Breve karak
terisere Dig, jo dyrebarere ere de mig altsaa. Saaledes 
har din Beskrivelse af Kjøbenhavn en dobbelt Interesse for 
mig, siden det er dine Fornøjelser, Du beskriver. Især 
morer det mig, naar Du omtaler dine Venner.

— — Og saa Comtesse Caroline, som man lige meget
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fristes til at beklage og misunde. Vi veed, hvorfra denne 
Sjælshojhed udspringer — mon det ikke skulde staae til 
os at skaffe os den? men jeg gyser blot ved Tanken om 
alle de Lidelser, hvormed hun har kjøbt den. — Hvad 
der angaaer din Jacob, interesserer mig stedse. Noget af 
det første, jeg seer efter i Avisen, er al Tid Efterretninger 
fra mit andet kjære Fædreneland; der fandt jeg da ogsaa 
deres Navne, som vare ansatte ved Sorø. Jeg meddelte 
strax min meget kjære Ven, Kjelland, det (som just var 
hos os), der blev lige saa glad som jeg ved at finde sin 
kjæreste fordums Lærer Fogtmann der. Jeg veed ikke, 
om jeg har sagt Dig, at Kjelland er opdraget (paa) Herlufs
holm, og har ligesom jeg efterladt i det uforglemmelige 
Danmark sin kjæreste Ungdomsven, en Nielsen, som ligger 
i Kjøbenhavn og studerer. Han har sendt sin Vens 
Elskede, Gustava, øhlenschlægers vakre Digt «Frederiks
berg» med nogle nysselige Tegninger af ham selv. —

Nicoline til Thrine.

2den November (uden Aarstal).
Hvorledes gaaer det Dig, kjære, gode Thrine! at Du 

da aldeles intet lader Veninden høre fra Dig?-------Du 
kunde være syg, ja død, uden at jeg vidste det. Hu, det 
er skrækkeligt, men det kunde være saa. Og dog har 
aldrig det sidste foruroliget mig, det forekommer mig, som 
om jeg maattet følt det. — Det er dog inderlig tungt, at 
vi skal være saaledes adskilte, at vi i et helt Aar intet 
andet har end Mindet om hverandre. Dog her efter bør 
det ikke skee, vi har jo Posten, og den Beroligelse at vide 
sine Venner friske og lykkelige, er dog vel en Mark værd. 
Du kan troe, jeg i den senere Tid ofte har været inderlig 
bedrøvet. For Resten har jeg, siden jeg sidst skrev, levet 
langt behageligere, end jeg havde ventet. Mine Venner 
har forkortet mig Tiden (hvert Hjærte har sin Himmel, 
og jeg er glad ved, at Venskab er min). Gustava har jeg 
haft hos mig en Maaned; det er en elskværdig Pige, jeg
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vilde ønske, Du kjendte hende, men endnu mere hendes 
Kjæreste. Han er Hovmester hos Grev Wedel, med dem 
var han paa Jarlsberg i tre Uger og besøgte os daglig. 
Han havde bestandig noget med at forelæse os, men det 
gik sjælden af uden Sværdslag, da det var blevet ham en 
syndig Vane at disputere med mig, enten han saa havde 
Ret eller Uret, dog naturligvis kun om, hvad vi læste. 
Det eneste, hvori vi ganske sympathiserede, var i at til
bede Ingemann. Paa Grund deraf sender han mig hans 
Portrait, og det bliver dagligen ventet af mig med Længsel. 
Men med al vor literære Strid var vi dog Hjærtens gode 
Venner; han rejste for nogle Dage siden, og jeg længes 
efter min Lector. Jeg har endnu aldrig truffet en renere, 
barnligere Aand, Grundtvigianer med Liv og Sjæl. Om
en dskjønt jeg finder den faste grundtvigske Tro elskværdig, 
saa kan jeg dog ikke ganske skaffe mig den. Dog maa 
jeg sige, det eneste, som var Tvistens Æble mellem ham, 
Hanna og mig, var — Skabelseshistorien. Vi læste sammen 
Ingemanns «Kampen for Valhal», men endnu mere faldt 
«Rejselyren» i min Smag, der er nogle Stykker, som 
ganske henrev mig. —

Siden jeg nu en Gang har begyndt at skrive om mine 
Venner, maa jeg dog ikke glemme den interessanteste af 
dem alle: en Cousin af mig, en ung Maler, der var her
oppe fra Kjøbenhavn. Desværre lige saa ulykkelig som 
talentfuld og elskværdig. Tænk Dig blot i sit tolvte Aar 
at miste Hørelsen aldeles. Saaledes er man da nu saa 
ulykkelig at*maatte skrive alt til ham. Du kan troe, din 
Veninde fik en herlig Ovelse i den Tid, endskjønt jeg 
sveded Angestens Sved, især første Gang, da jeg havde 
den Prostitution ikke at kunne skrive et Ord for Rysten 
paa Hænderne, endskjønt vi er gamle Legekammerater. I 
Stedet for, at Modet plejer at komme med Alderen hos 
andre, saa recommanderer det sig mere og mere hos mig. 
Det er hans Lykke, at hans fortræffelige Hoved og Hjærte 
kommer en til at glemme Besværlighederne ved det evige 
Skriveri. Hans lykkelige Talent og dybe Sans for Kunsten

Daugaards Levned. I. 11
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ladef os haabe meget af ham. Egenlig at male har han 
først begyndt for l1/« Aar siden, men der er alt kommet 
mange Stykker hjem, som Skjønnere finde meget gode og 
jeg meget smukke: især en ung Maler (Schneider ?) efter van 
Dyk. Hvis der bliver noget af ham, saa beholder I ham 
vel ligesom vores Dahl. Kunsterne kan endnu ikke ret 
trives hos os. Det gjorde mig rigtig ondt, da han rejste. 
—-----—Jeg har haft den Sorg, at ingen af dine Marts- 
Viol Frø er kommet op, men jeg har skaffet mig et Par 
Rødder alligevel; jeg holder, saa meget af dem, det er for 
mig Kjærminder fra det kjære Danmark. Til næste Aar 
haaber jeg at sende Dig den første Viol.------ —

Nicoline til Thrine.
(Uden Dato.)

Tak, min gode, kjære Thrine! for dit Brev; Du ved
bliver dog nu som stedse at skjænke mig de reneste, bli
deste Glæder i Livet. Jeg har mere end en Gang gjennem- 
læst det, og min første Fornøjelse fornyes hver Gang. 
Jeg maatte tænke paa Dyvekes Ord: «og en saadan Ven 
skjænker Himlen mig«, endskjønt det er fem Aar siden, 
jeg læste det.

Jeg holder ogsaa meget af din Jacob, siden jeg seer, 
at han ikke gjør Dig doven, og det tilkommer Dig at 
skaffe mig hans Venskab.

Med inderlig Glæde synes jeg i dit sidste Brev at 
opdage en roligere Stemning end ellers, og jeg haaber, 
bedste Thrine! at dit Hjærte snart ganske vil læges for 
den Uro, der gjør det mindre lykkeligt, end det fortjener. 
Du beklager Dig kuns nu over eet Savn, men som jeg ikke 
kan fordølge Dig, kjæreste Thrine, drager tusinde efter sig. 
Det er «Mangel paa Opbyggelse ved Religionen,« der, 
naar vi eje den, just bringer Trøsten for alle Verdens 
Savn. Vistnok maa det ligge i Mangelen af en ren og 
barnlig Tro, men forsag derfor ikke: Gud nægter ikke 
dem sin hellige Aand, som bede derom. Tvivl maa des-
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uden gaae foran Overbevisning. Men kjende vi ferst 
Religionen og har Villie til at modtage dens guddomme
lige Sandheder, da vil de snart linde Indgang i vort 
Hjærte. Jeg har ogsaa tvivlet, og den hovmodige Dum
hed: intet at ville troe, uden at jeg kunde begribe det, 
var desværre vist Skyld deri. Det er gruelig dumt, naar 
vi indbilder os at kunne see det mindste ind i Guds 
Styrelser, mens vi næppe begribe de simpleste Ting her i 
Verden.-------Jeg vilde ønske, jeg kunde sige Dig noget 
godt og trøsteligt, bedste Thrine! men mit Venskab har 
desværre kun en god Villie at ofre Dig. Dog, Gud skee 
Lov, vi kan i Kristi egne Ord finde alt, hvad vi behøve. 
«Havde I kun Tro, I kunde flytte Bjærge». Om denne 
Sandhed overbevise os fuldkommen de hellige Offere, som 
faldt for hans Lære. Hvilken Byrde var dem vel for 
svær at bære. Bønnen . vil ogsaa skaffe Dig denne Kraft 
til at udrydde hver Tvivl af dit Hjærte, og da vil Du 
føle, at et Bjærg er lettet deraf. Vi gjøre os ofte saa 
megen Møje for at skaffe os Kundskaber og Goder i 
Verden, som intet Værd have; hvor meget kjærere maa 
da ikke den Kamp være, i hvilken en Himmel er Sejerens 
Løn. — —

Du taler vel, kjære Nicoline, og dine sandfærdige 
Ord, Udtrykket for en indre Erfaring, fortjene nok at be
vares. Tvivl, saaledes som Du her mener, der, saa længe 
den varer, berøver Tilliden til det sande Lys, der 
oplyser Mennesker, har det dog, efter hvad jeg kan 
skjønne, ikke været, som min Moder led af. Det har 
været en Taage over Sjælen, «en Sky», som det hedder i 
Skriften, «hvor Bøn ikke kunde trænge igjennem». Hun 
har vistnok hørt til dem, hos hvem ingen Tvivl er gaaet 
forud for Overbevisningen. Overbevisningen har al Tid 
været der. Den har været der som Tro. Gud i Kristus 
har al Tid staaet for hende som det visse. Men det er 
Tilegnelsen, hun har følt sig skilt fra ved en Und

il*
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dragelse af Glæden i Gud, af Sjælens indre Jubel over det 
evige Liv og den tilkommende Verdens Kræfter, hvilket 
alt var hendes Aands rette Element. Den Luftkreds, hvori 
vi leve her i Verden, udøver et Tryk paa vort Væsen, som 
under vor Livstid (paa faa Undtagelser nær) holder denne 
Jubel fængslet inderst i Hjærtet. Der er den gjemt, men 
den kan synes at være tabt.

Fortsættelse af Brevet ovenfor.
-Først skal Du have lidt Skjænd1). Fy, Thrine! 

er det et venskabeligt Udtryk: «jeg indseer, at det egenlig 
ikke tilkommer mig at give Nicoline Formaninger»». Hvem 
tilkommer det da? har jeg ikke selv valgt Dig til min 
fortrolige, til Dommer over mine Handlinger? Troer Du 
da, Venskab ingen Pligter har? At jeg venter Formaninger, 
maa Du ikke troe, gjør mig mindre fortrolig. Saadan 
som Du skjænder, bedste Thrine, kunde før give En Lyst 
til at fortjene det paa ny; det er saa sødt at føle den 
Del, et andet Menneske tager i En og den Magt, de (som 
vi elske) have over vort Hjærte. — —

Du kan troe, kjære Thrine, at vi har haft nogle 
urolige Dage. Vi skulde Fastelavnsmandag haft Bal, men 
i det Sted fik vi Ildebrand, der lagde tolv Huse i Aske. 
Vi ere, Gud være lovet, reddede, men det beroede hele 
Tiden paa et andet Hus, der med utrolig Møje og kuns 
ved en Mængde Sejl blev reddet. Alt vort Tøj var alle
rede indpakket. De Følelser, hvormed man tænker paa at 
forlade et Hus, hvor Barndomsminder gjør enhver Krog 
kjær, vilde jeg forgjæves gjøre mig Umage for at beskrive. 
Lang Tid efter var enhver Dag lige saa ængstelig, da den 
stærke Vind gjorde Branden paa Tomterne farlig. Det er

x) Der har været en Sag, som min Moder har ytret sig 
misbilligende om, og derefter har hun undskyldt sig for 
denne Frihed.
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ogsaa ret en forunderlig Vinter denne. Vi have kun haft 
Sne to a tre Gange, men den er aldrig bleven liggende; 
derimod uophørlige Storme. — —

Det nye Testamente læser jeg flittig; det gamle for- 
staaer jeg ikke. — Kjelland har sendt mig Ingemanns 
Portrait, hvor han er ubeskrivelig sød, ganske anderledes, 
end jeg havde forestillet mig. I Stedet for et melankolsk 
Ansigt er dette muntert og satirisk. Han hænger i en 
dejlig Ramme over Klaveret og bliver hver Dag tørret 
Støven af. Lev nu vel, min sødeste Thrine! og glem 
ikke din Nicoline, ellers gjør Du hende den største Sorg, 
Du kan. —

— — Hvis Du en Gang vilde sende mig en Rod1) 
af Digterlilierne og en af Sommergjæk og Vinternar, saa 
vilde Du fornøje mig inderlig. Vi have dem aldeles ikke 
her. Jeg glæder mig saa til de første Martsvioler, jeg har 
ikke seet dem, siden jeg var i Danmark.-------

Nicoline til Thrine.

(Uden Aarstal; maaske 1823—24). 25de Februar, 
(maa være Afsendelsesdato).

Kjæreste Thrine! jeg vil skrive til Dig, fordi jeg ikke 
er glad, og fordi det er saa sødt at udøse i sin Venindes 
Barm sin Uro, Frygt og Smerte; men næppe har jeg taget 
Pennen, før jeg er let om Hjærtet. Det er en herlig Op
dagelse, at Tanken om Dig forjager Melankoli, jeg kunde 
jo aldrig finde en behageligere Medicin. — —

Dertil var jeg kommen, da jeg sidst skrev, og nu er 
det allerede tredie Juledag, og jeg er igjen din gamle 
Nicoline, der leer, saa man kan høre det en Fjerding, 
over et lystigt Indfald, græder over et følsomt Vers og 
holder en fyndig Tale efter Rousseaus «Emil» (thi Huset

!) Et Log. «Digterlilien» er sagtens den almindelige hvide 
Lilie, som de i deres Begejstring for Digtekunsten have 
givet dette Navn.
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er fuldt af Born) alt i ringere end fem Minuter. Men jeg 
faaer vel sige Dig, hvad der sidst gjorde mig saa højtide
lig. Hverken mere eller mindre, end at jeg tænkte paa 
at døe. Jeg havde (formodenlig af Stillesidden) faaet 
Trykning for Brystet og indbildte mig naturligvis strax, 
at det var Begyndelsen til Tæring. Gustava og Tante 
Blom ere her nu, Du kan troe, jeg har ret glædet mig til 
et saa kjært Besøg paa en Tid, der for mig har saa 
meget behageligt ved alle sine søde Erindringer fra en 
lykkelig Barndom. Rigtig nok kan intet nu lignes ved 
Overraskelsen om Julemorgenen, naar Hanerne og Griserne 
paa Julekagen gloede os i Møde; men det er jo ogsaa 
godt nu. Som sagt, jeg har glædet mig inderlig, men 
det bedste nød jeg dog i Forivejen, Gud veed, hvori 
Skylden ligger, i mit Hjærte eller i Omstændighederne, i 
begge kanskee.

Der er kommen til Kristania en Herrenhutter-Præst, 
der har gjort en hel Del af Studenterne der halv gale, 
men af alle er ingen værre end Gustavas Kjæreste, min 
Ven Kjelland. Spiller jeg for ham, saa siger han, min 
Musik er vellystig.----- — — Jeg ærgrer mig og holder 
mangen djærv Tale mod Sværmeri.

Imidlertid morer vi os godt sammen, vi læser Fransk 
sammen, spiller og synger og lever som i Himmelen.,

Og dog forlader jeg ofte Spøg og Snak og Latter for 
at mindes Dig, og jeg føler, det er ofte sødere at tænke 
paa Dig end at leve med dem. Hvoraf kommer det da, 
at jeg holder saa meget af Dig, at Du al Tid, kjære 
Thrine, staaer for mig som en sød, kjær Drøm, hvoraf 
Indtrykket aldrig kan forlade mit Hjærte. Er det, fordi 
vi saa ofte har leet og grædt sammen og saa ofte bejlet 
til hinandens Smil, og fordi vores bedste Følelser al Tid 
flød sammen?---------- Endnu intet Brev fra Dig, kjæreste 
Thrine, og det er dog saa længe siden, jeg sidst skrev 
Dig til. Syg kan Du ikke være; thi i .saa lang Tid 
maatte Du vel have fundet Lejlighed til at underrette mig 
derom. Om Du ikke var hjemme, saa var det endda
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ingen Hindring, men Du er kanskee (gid det var saa vel) 
saa lykkelig, at Du ingen Følelse har tilbage uden for din 
Lykke. Men lad ogsaa mig snart dele den med Dig, 
gode Thrine! hvor inderlig jeg længes efter det, veed Du.

Gud veed, hvorledes dette Brev bliver, kjære Thrine! 
jeg bliver hvert øjeblik afbrudt af en lille Deputation, der 
allerunderdanigst ansøger, om jeg vil være Ræven mellem 
Gjæs eller Høgen mellem Duer. Men da jeg just ikke 
var meget tilfreds med disse Afbrydelser, saa svarede jeg 
ganske knarvorrent: «jeg har ikke Lyst eller Anlæg hver
ken til at spille Høg eller Ræv.» «Men Bjøren kan Du 
da lege, Tanta mi,» sagde et lille Ting, der stod ved 
Siden af mig, og det træffende i hendes Anmærkning 
gjorde, at jeg maatte lee og følge med. Saaledes er jeg 
nu efter at have tilbragt en halv Time som Bjørn igjen 
hos Dig. Du tager derfor ikke ilde op, om mit Brev 
bliver lidt bjørneagtigt. Hvis jeg som Demosthenes havde 
et Kammer under Jorden at skrive i, saa skulde jeg have 
gjort mig Umage for at faae gjort det lige saa godt som 
hans Taler. Hvor gjærne jeg vilde skrevet om Nyaars- 
aften, hvis det havde været mig muligt, det er, hvis jeg 
havde været hjemme. Men des mere omsvæved mine 
Tanker Dig og Eder alle: og inderlig bad jeg Himlen og
saa for Fremtiden at bevare mig et Hjærte som dit.------

Nicoline til Thrine.

Den 18de Juli 1824.
Aldrig saa snart er mit Brev gaaet af Sted, førend 

jeg hundrede Gange bebrejder mig ethvert Ord deri1).

!) Siden 1822 havde Nicoline intet Brev modtaget fra sin 
Veninde, som rimeligvis nok har skrevet, men hvis Breve 
ikke ere komne rigtigt til Hænde. Det er da gaaet 
Nicoline, som det gik Tegners Frithiof, at hendes Sorg 
«før et Øgonblik tog Vredens Drægt», i hvilken Stem
ning hun skrev et noget bittert Brev til min Moder.
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Kjæreste Thrine, tilgiv mig Du, hvad jeg aldrig kan til
give mig selv, og tro mig (skjont jeg har været lav nok 
til ikke at troe Dig), at jeg i dette Øjeblik ikke nærer 
den fjærneste Mistanke mere men kun den inderligste 
Smerte over, at jeg skulde være den første, der saaledes 
kunde forglemme, hvad vi ofte helligen lovede hinanden: 
aldrig med Mistro at fornærme Venindens Hjærte. Vidste 
Du blot, hvor det afskyelige Brev uroer og bedrøver mig, 
saa veed jeg, Du vilde have Medlidenhed med mig. Men 
inden disse Linier kommer til Dig, saa maa jeg allerede 
have Svar paa mit forrige, og jeg skal da til Straf læse 
dine alt for retfærdige Bebrejdelser. Men jeg fortjener 
denne Ydmygelse, jeg som bestandig troer, at ingen anden 
veed, hvad Venskab er, og som bestandig praler af vort: 
jeg skulde vise, hvor lidet jeg selv er skikket til den høj
este og reneste af alle Følelser. Vore Breve gaaer maaskee 
imellem 10 uordenlige Postmestre, og dog faldt min Mis
tanke paa Dig og ikke paa dem; det er utilgiveligt, 
kjæreste, bedste Thrine! men selv Du maa undskylde mig; 
thi Venskab var Skyld deri, smertelig saaret Venskab. 
Bliv ikke vred, dyrebare Thrine! siden Du blev forlovet, 
har jeg stedse frygtet for at tabe Dig, (frygter man ikke 
for at tabe det, der er os kjærest fremfor alt andet) og 
min Frygt blev naturligvis til Vished ved den første An
ledning. Gid jeg før havde gjort, hvad jeg først gjorde i 
Dag. Jeg tog dine Breve og gjennemlæste dem atter, og 
den samme Aand, som aander af hvert Ord, besjæler og- 
saa igjen din Nicoline. Venskabets Genius indgav mig 
denne Tanke, kjæreste Thrine. Gjør Du ogsaa det samme, 
om en Gang Mistro eller Glemsel skulde hos Dig træde i 
Venskabs Sted.

Naar jeg undertiden har nydt en eller anden støjende 
Fornøjelse, som mine Bekjendte har misundt mig, hvor 
lidet har da disse Fornøjelser tilfredsstillet mig. Er vi 
ikke vant til bedre Glæder, Thrine? — — naar vi til
bragte sammen disse lykkelige Løverdagaftener, de eneste 
næsten, der var levnet vort Venskab. Kjære Thrine!
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troer Du, at selv.vi mere kunde nyde saadanne Glæder? 
er vor Aand skikket til denne barnlige Enthousiasme, der 
oplivede alle vore Samtaler og ganske lod os glemme 
Fremtiden i det nærværende øjeblik? Var det ikke den 
Tvang, vi var i, der lod os smage med saa megen Lyst 
Friheden? Kjære Thrine! hvor jeg skulde sørge over dette 
Tab: men jeg har ikke lidt det, jeg føler det, naar 
jeg aabner et af dine Breve, naar jeg tænker paa Dig, 
beder for din Lykke.

Den 20de Juli. Jeg har en Plan, kjære Thrine, eller 
rettere sagt et længe næret ønske. Men jeg siger Dig 
det ikke, førend der er bleven lidt mere Rimelighed for 
Opfyldelsen, end der nu er, og Du skal da hjælpe mig at 
finde et Middel op for at lette den (kan Du vel gjætte, 
hvad det er?

Den 28de Juli. Dyrebare Thrine! hvorledes kan jeg 
beskrive Dig denne Dag? Det er længe siden, jeg op
levede Mage til den. Men jeg maa begynde fra først af. 
Jeg havde drømt om Dig i Nat (noget, som til min store 
Ærgrelse ellers aldrig skeer), jeg var derfor i et fortræffe
ligt Lune, men som rigtig nok tildels gik over, da jeg 
havde læst et Par Timer med min Broder. Jeg veed ikke, 
om jeg før har fortalt Dig, at hans Opdragelse er betroet 
mig; men dels fordi andre ofte gjør galt, hvad jeg gjør 
godt, og dels fordi han er som alle forkjælede Børn, nok, 
min Iver frugter ikke, som jeg ønsker; og det gjør mig 
ofte ret ondt, især fordi jeg ikke kan bibringe ham den 
Varme for Religionen, som er alle, og sandelig især ham1) 
saa nødvendig. Dette var da ogsaa Tilfældet i Dag: og 
underlig nok, jeg havde just bedet, at jeg selv maatte 
faae en Glæde igjen for den Smerte, jeg følte for andre, 
da Moder nogle Øjeblikke efter kaldte mig ned af Haven 
for at give mig dit kjære, kjære Brev. Havde nogen seet 
mig,, da jeg aabned det, da skulde de lært, at Venskab

0 Broderen var legemssvag, havde gjennemgaaet store 
Lidelser, og hans Liv havde været opgivet.
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er mere end en Drøm af ungdommeligt Sværmeri, som 
saa mange vil gjøre det til. Undskyldninger behøves ikke 
mere, jeg veed, Du har tilgivet mig. Og Du seer af det 
foregaaende, at Bitterhed mod Dig ikke længe kunde boe 
i et Hjærte, der er saa fuldt af Kj ærlighed til Dig. Men, 
dyrebare Thrine! saa længe Du har Venskab for mig, saa 
skaan mig for det utaalelige, nedtrykkende Mismod, som 
Mistro til Dig stedse vil forvolde mig. —

Hvad maa din Familie tænke, naar de 14 Dage efter 
atter seer et Brev fra mig. Men Du har Ret, naar Du 
troer, jeg er syg eller død, hvis jeg ikke skriver. Gud 
give blot, at dette Brev maa komme rigtigt frem! —

1ste August. — — — I Henseende til din Frygt, 
dyrebare Thrine! da berolige Dig. Jeg er igjen glad, 
siden jeg fik dit Brev. At jeg ikke alle Tider kan være 
det, er uheldige Omstændigheder Skyld i, der dog mere 
angaaer andre end mig. Hvad der især foruroliger mig, 
er min velsignede Moders Sygelighed, og at jeg om kort 
Tid mister min gode Hanna; vidste Du, hvor meget Vane 
og det inderligste Venskab har gjort mig hende uund
værlig, saa skulde Du beklage mig. Hun har i nogen 
Tid undervist Børn, men da det ikke er synderlig fordel
agtigt her i Byen, saa har hun besluttet at rejse til 
Drammen.------------—

Nicoline til Thrine.
(Uden Dato.)

Tak, dyrebare Thrine! for den Glæde, dit sidste Brev 
saa uventet gjorde mig. Gid min Hurtighed i at svare 
nogenledes kunde belønne den; skjønt det vil vel blive en 
Stund til, at dette mit Brev kan afsendes, da ret mange 
huslige og kvindelige Sysler afholde mig fra ofte at skrive. 
-------Det er altsaa min Plan — for det første maa jeg 
dog underrette Dig om, at skjønt Ideen er herlig, saa er 
dog Ordet «Plan» et ganske fejlagtigt Udtryk, da det kun 
er et længe næret ønske, hvis Udførelse ingen Sandsyn-
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lighed er for.-------Kan Du da virkelig ikke gjætte det 
mindste? Drejer ikke alle vore Planer sig om den Følelse, 
der hersker mægtigst i vort Hjærte? Og skulde Du ikke 
vide, at kun Venskab kan føde Planer i din Venindes 
ellers ufrugtbare Hjærnekiste.

— — At see Dig igjen, der har Du i Ord denne 
store Tanke, hvis Realisation koster din Veninde saa 
meget Hovedbrud, og som stedse sluttes med det Om
kvæd: Nej! Nej! det er umuligt. Jeg vil nu sige Dig, 
hvad der er for og imod vort ønske. For det første kan 
jeg ikke ret gjøre mig nogen Idee om, hvad mine For
ældre og Venner vilde sige, naar jeg gjorde dem delagtige 
i min skjønne Plan: at de vilde finde slig en Lystfart 
lige saa besværlig og farefuld som Ulysses’s Sejlads, det 
er jeg temmelig vis paa. Mit ønske har jeg aldrig ytret, 
dels fordi jeg næsten frygter for, at der vilde blive bestilt 
Logi for mig i Daarekisten, og dels fordi vi Piger skal 
trives bedst, naar vi har en Hemmelighed. — At jeg ikke 
frygter for en Vej, som jeg i Phantasien saa ofte har (til
bagelagt), og som fører mig mod et Land, hvortil Ven
skabets og Barndommens Erindringer idelig vinker mig 
tilbage, kan Du nok begribe. Som Eders vakre Digter 
(siger): saa tit jeg bad den flygtige, den snare Vind mit 
Suk hen over Havet bringe. Og naar jeg nu en Gang 
bad den bringe mig selv over, saa vilde vel den gode 
Hr. Nordenvind, hvis han har mindste Følelse for Galanteri 
og Venskab, ogsaa gjøre mig den Villighed. — At en 
saadan Rejse vilde være forbunden med nogle Omkost
ninger, som jeg paa ingen Maade vil eller kan volde mine 
Forældre, er vist, men det er endda den Vanskelighed, 
som jeg frygter mindst for. Jeg kunde tage nogle Musik- 
Elever, saa skulde det nok gaae. Kunde det kun føre mig 
mit Maal nærmere, med hvilken Glæde skulde jeg da sige 
som fordum Petrarca til sin Ven: «jeg arbejder for kom
mende Glæder, som jeg kun vil dele med Dig». Men nu 
kommer det værste: jeg kan ikke nægte, jeg er frygtsom 
for at rejse alene og fik heller ikke Tilladelse dertil; og
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det skulde være et forunderligt Lykketræf, om netop 
nogen, som jeg kunde følge m^d, rejste paa en Tid, som 
kunde være passende for mig. Hvad er herved at gjøre, 
min kjære T—. Det er ved dette uheldige Punkt, at 
Maskineriet i min lille Hjærne stedse staaer fast. Og 
jeg frygter, det er et Problem, som ikke bliver løst i 
min Tid.

Den 23de Januari, Søndag. Dertil var jeg kommen, 
da jeg sidst skrev, og Du seer deraf, at mit Brev er 
blevet ældre, end det skulde være. Endogsaa i Dag var 
det ikke min Hensigt at fortsætte det; men Du vil tilgive 
mig denne oprigtige Tilstaaelse, naar jeg siger Dig Grunden. 
Jeg havde Pen og Blæk fremme for at skrive til min 
stakkels Gustava (der, langt borte ira alt, hvad der er 
hende kjært, vel behøver en venlig Erindring) men tænker 
Du vel, jeg kunde faae et eneste Ord paa Papiret, saa 
dum er jeg i Dag. Hvad var saa andet at gjøre end at 
tage dit Brev frem. Og Dig, alt for kjære Thrine! har 
jeg al Tid nok at tale med. Sig mig dog, du uforglem
melige, med hvilket usynligt Tryllebaand er det, Du holder 
mig fast? Jeg har ofte tænkt derpaa uden at kunne be
gribe det. Alle andre kan tale om deres Venner saa rolig 
som om en Kjole, og jeg, jeg er dog virkelig ingen 
Sværmer just, men i alle andre Ting et taalelig fornuftigt 
Menneske, men saa vidt er jeg endnu ikke kommen uagtet 
Tiden og Rummet, som har adskilt os, at jeg kan tale 
om min kjære, kjære Thrine uden bankende Hjærte og 
Taarer i øjnene. Et maa Du dog tilstaae, Thrine! uagtet 
alt, hvad jeg skylder Dig, alle de søde Følelser, alle de 
glade øjeblikke, jeg har Dig at takke for, saa staaer Du 
dog tilbage for mig i noget, og det er i Venskab, Du 
holder dog ikke saa meget af mig, kjære T—, som jeg af 
Dig, gjør Du vel? Og naar Du nu bliver gift, da vil de 
nye Baand binde saa stærkt, at de gamle løsne. — Op
rigtig talt, jeg kommer ikke til at glæde mig synderlig i 
din Bryllupsdag; men jeg lover Dig ogsaa, at det skal 
blive den eneste af dine Glæder, som jeg ikke ganske
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deler med Dig. Tag mig ikke ilde op, min kjære Thrine, 
at jeg ønsker, den endnu maatte blive opsat en god Tid, 
og at jeg maatte faae see Dig først, jeg gider ikke dele 
Dig. — — Hvor er det muligt, at Du, i hvis Aarer der 
flyder lidt norsk Blod, aldrig har ladet Dig friste af Ven
skabet til at gjøre (den) lille Tur herop. Min følelses
fulde Thrine vilde her finde mangen interessant Gjen- 
stand. — Læser Du aldrig et norsk Blad, som hedder 
«Hermoder»? mit Norge males der med skjønnere Farver, 
end jeg fordum brugte, naar jeg med mine euthousiastiske 
Skildringer ærgrede min patriotiske Veninde. Og det 
skulde undre mig, om den nordiske Natur ikke skulde 
bringe den Thrine i Fyr og Flamme, som jeg saa ofte 
saae blusse for alt stort og ædelt. — Kunde jeg dog blot 
faae tale med et Menneske, der havde seet Dig eller kjendt 
Dig! Jeg glemmer aldrig den Glæde, hvormed jeg modtog 
S— B—s Hilsen fra Dig. Hundrede Gange gjentog jeg 
dine Ord: «Sig Nicoline, jeg glemmer hende aldrig». 
Send mig snart igjen slig en Hilsen, kjære Thrine!

Til Sommeren kommer nok de danske Skuespillere 
herop; vores Konge og Dronning samt Kronprinsen og 
hans Gemalinde og Gud veed, hvor mange flere Rariteter 
ventes ogsaa til Kristiania i Sommermaanederne. Besøg 
mig, da skal vi gjøre en Tur derind. Du maa dog 
egenlig være lidt undseelig, kjære Thrine, over at være 
slig en Hjemfødning. Var jeg i dit Sted, vilde jeg ikke 
lade mig sige sligt to Gange: hvor let en Sag var det 
ikke for Dig at fare herop. Hele Rejsen kan jo gjøres 
paa et Par Dage, din Moder har Hjælp og Selskab nok i 
din Fraværelse, og Kjæresten seer Du jo alligevel ikke. 
Derimod vinker Venskabet Dig, og husk paa, at Du har 
ikke lang Tid tilbage til at følge Vinket. Hvor vi skulle 
være lykkelige, Thrine! Det kunde da nok ogsaa more 
Dig at see, hvad som her var nyt for Dig. Du skulde 
have frit Lov at besee Dig saa meget, Du ønskede, for- 
staaer Du; men jeg skulde ikke have øje uden for Dig, 
det lover jeg Dig i Forivejen: den Condition er i det
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mindste ganske god, synes mig. For Resten kan jeg ikke 
med nogen Vished love Dig andre Glæder end dem, Ven
skabet skjænker.

Den 18de April. Har Du mig kjær, saa svarer Du 
mig strax paa dette Brev. Sig mig saa, om det ikke 
skulde være muligt paa nogen Maade at see mit ønske 
opfyldt. Hvad mig angaaer, saa er det mig for nærværende 
Tid umuligere end nogensinde at følge mit Hjærtes Stemme, 
Bede Dig alt for meget om en Ting, som kanskee fore
kommer Dig saa urimelig, vil jeg ikke, men alene stole 
paa Skjæbnen; det forekommer mig, som jeg skal og maa 
see Dig igjen, og det snart. Faler Du ikke det samme? 
Du skriver derom i dit sidste Brev, med Forbauselse læste 
jeg deri mine egne Følelser, som jeg næppe har turdet 
skrive, fordi de alt for meget lignede Sværmeri; men er 
det det, saa er det ikke af den Natur, at det skader; 
hvorfor kan vi da ikke overgive os til det. — Kjæreste 
Thrine! naar jeg begynder en ny Linie i dette Brev, saa 
koster det mig den største Overvindelse ikke atter at tage 
fat paa den samme Tanke, der uafladelig beskjæftiger mig, 
men som ikke kan have den samme Interesse for Dig, 
hvis Hjærte beherskes af en endnu mægtigere Følelse end 
Venskabets. Du kunde kanskee ikke en Gang begribe 
min Længsel og den Trang, det er for mit Hjærte endelig 
en Gang igjen at kunne nyde et sandt Venskabs Glæder. 
Du vil kanskee undre Dig og spørge, om jeg ikke har 
Venner nok: jo, det veed Gud, jeg har, elskværdigere 
Venner, end jeg i mine dristigste ønsker kunde gjøre 
Fordring paa. Men hvad kan jeg vel for, at jeg mangen 
Gang glemmer, at jeg lever midt imellem dem, over Mindet 
om Dig; hvad kan jeg vel for, at det Haab at gjensee 
Dig, er mig kjærere end den skjønneste Virkelighed.------

Paa Tønsbergs Brygge, hvor hun saa ofte færdedes 
for at opspore en Skipper, som gik til Danmark, der
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staaer hun for mig, denne elskende Nicoline. Jeg seer 
hende brede Armene ud for at modtage sin længselsfuldt 
ventede Thrine. Jeg seer hende, som stedte hun fra Land 
for at sejle ned til den ømmeste Veninde. Thi det var 
ikke saa, min velsignede Nicoline, at min Moder stod til
bage i Venskab. Du siger det ikke som en Bebrejdelse, 
Du var rede til at give hellere end at tage. Men hun 
holdt lige saa meget af Dig som Du af hende. Hos 
hende som hos Dig voxede Kjærligheden under Adskillelsen. 
«Fra min Nicoline har jeg haft et meget langt Brev,»» 
skriver hun til sin Søster, «det er besynderligt, at Fra
værelsen kan knytte et venskabeligt Baand fastere, men 
jeg synes sandelig, at jeg holder endnu mere af Nicoline 
end nogensinde før.»» I et andet Brev undrer hun sig 
over sin Lykke at eje en Veninde som Nicoline.

. Paa denne Tid (i Foraaret 1825) led min Moders 
Familie et smerteligt Tab. En yngre Broder, Caj Ditlev 
Kruse, var den af min Moders Sødskende, der stod hende 
nærmest i Alder. Han lignede hende meget af Ansigt og 
tillige i Karakterens Blidhed og Fordringsløshed.

Hans Lyst var Søen, og han tog Hyre som Matros. 
Flere Gange havde han paa de lange Rejser prøvet Søens 
Farer. I det nævnte Aar omkom han under en Storm 
paa Vesterhavet; jeg veed ikke, om i Kanalen eller ud for 
Holland. Skib og Mandskab forgik. Da hans Død var 
kommen til hans nærmestes Kundskab, tog min Mormoder 
en lille Ting, som havde været hans, og bar den al Tid 
siden hos sig som et Mindetegn om Sønnen, over hvis 
fjærne Grav Bølgerne gik hen. Paa den Tid, da Ulykken 
skete, havde min Moder en Stormnat siddet ene paa sit 
Værelse. Det var under et Besøg, om hos Comtessen paa 
Jarlsminde eller hos en af de i Aalborg gifte Søstre, 
husker jeg ikke. En uforklarlig angstfuld Sorg var kommen 
over hende. Siden troede hun gjennem den at have hørt 
Broderens Dødssuk.

Nicoline skriver efter fra min Moder at have mod
taget Efterretning om Ulykken:
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Tensberg, den 29de Maj 1825.
— — — Ved min Hjemkomst fandt jeg dit Brev. 

Moder vilde i Begyndelsen ikke give mig det om Aftenen, 
men da jeg ikke blev rolig før, sagde hun mig endelig, 
at Lakket var sort, og da besluttede jeg selv ikke at læse 
det, førend jeg var bleven alene. Saa snart jeg kunde, 
gik jeg ind i mit eget Værelse, satte Lyset ved Sengen 
Og Brevet ved Siden: men jeg har vist aldrig været lang
sommere ved min Afklædning. Jeg havde aldeles ikke 
Mod til at aabne dit Brev. Med hvilke forskj ellige 
Følelser brækkede jeg endelig Seglet! Min sædvanlige 
Glæde var ganske forvandlet til Angest. Ved enhver 
Linie kom jeg mig dog noget igjen; thi i min For
virring faldt det mig ikke ind, at Begyndelsen maatte 
være skreven paa en ganske anden Tid end Slutningen. 
Endelig saae jeg dit skrækkelige Tab, dyrebare Thrine, og 
lærte, at dine Sorger ere endnu mere mine end dine 
Glæder. Dit (Vanheld) lærte mig at fælde Taarer, som 
mine egne ikke har kunnet (aftvinge) mig. Jeg græd 
halve Natten, thi det er, som een Smerte maa fremdrage 
alle andre. Endelig faldt jeg af Mathed i Søvn. Og om 
Morgenen læste jeg dit Brev med mere Kolighed, ja jeg 
kan gjærne sige med Glæde. Af hver Linie saae jeg, 
kjære Thrine, hvor lykkelig Du er; thi kun den lykkelige 
kan saa rolig modtage et smerteligt Tab. Gud skee Lov, 
at Du ogsaa føler hele Værdien af at kunne leve rolig 
midt i en tilfreds Familie. Om endog eet Led rykkes 
bort, skulde vi derfor være utrøstelige? vi veed jo, hvor 
Kjæden knyttes igjen. — —

-Iblandt de glade er jeg som oftest den mest 
glade og iblandt de bedrøvede den mest bedrøvede. Havde 
j-eg Dig kun her hos mig, saa skulde Du see, hvor sjæle
glad jeg kan være; men jeg bliver heller ikke rigtig glad, 
førend jeg kan være det i dine Arme. Du seer, jeg atter 
vil hen i mit gamle Hjørne. Men jeg kan aldrig ganske 
faae sagt Dig, hvor usigelig jeg længes efter Dig. Og 
med min Længsel har den Overbevisning forenet sig, at
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jeg aldrig mere faaer Dig at see, hvis det ikke skeer i 
denne Sommer. Du kan være vis paa, det er saaledes.

Kan Du erindre, at vi en Gang lovede hinanden, hvis 
der var nogen Mulighed deri, da at opfylde den første 
Bøn, vi gjensidigen gjorde hinanden.

Nu beder jeg Dig om, at Du vil besøge mig. For 
Dig kan det ingen Umulighed være, jeg forlanger kun, at 
Du opofrer mig om ikke mere end een Maaned af din 
Tid. Om Du f. Ex. tilbragte Juli Maaned her, kunde Du 
dermed forsømme saa meget? Og jeg forsikrer Dig, at en 
lille Sørejse paa den Tid af Aaret aldeles ikke er besvær
lig. Du behøver jo ikke at rejse alene. Naar jeg var 
saa lykkelig som Du, at jeg havde et Par Brødre, saa 
skulde jeg dog vel faae narret en af dem til at følge mig. 
Kunde ikke gjærne Nicolaj tage sig en Ferie paa en kort 
Tid, saa kunde han jo besee sig saa meget, som han 
havde Lyst til. Han veed dog vel, at det er højeste 
Mode at rejse i Norge, og at der ingen Sommer gaaer 
hen uden at jo en hel Hoben .Udlændinger gjør Fod
vandringer her igjennem. Tænk blot, i Aar kommer 
Walter Scott, hvad siger Du om det? Hvis Du har 
mindste honnet Ambition, saa vil da vel ogsaaDu komme? 
Du seer, at jeg heller ikke er uværdig til at hedde «Nico
line Luftkastel»»1), men jeg er ikke saa taalmodig som Du, 
naar mine Kasteller flyver i Luften, jeg venter derfor med 
mere end Længsel paa Svar fra Dig, og mere end fjorten 
Dage strækker min Taalmodighed ikke til. — Tænk paa 
mig og min Bøn og dit Løfte.------

Nicoline til Thrine.

Tensberg, i August 1825.
Tak, min dyrebare Thrine! for dit sidste Brev; nogle 

Omstændigheder, som ikke kan interessere Dig at see op-

9 Dette Tilnavn blev for Spøg givet min Moder i Hjemmet.
Daugaards Levned. I. 12
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regnede, er Skyld i, at jeg uagtet dit ønske først nu 
besvarer det. — —

-------- Det uopfyldte ønske efterlader (siger Du) ingen 
Bitterhed, men giver kun Plads for en ny Plan. Du har 
Ret; hos den lykkelige. Men den, som evig og evig kun 
kjender skuffede Forhaabninger, kan vel blive lidt utaal- 
modig ved ethvert nyt Ønske, der glipper. Og des slem
mere er det, naar man vaagner op af en saadan sod 
Drøm, og i Førstningen ikke ret kan besinde sig, om det 
virkelig kun var en. Drøm, eller om det var en skjøn 
Virkelighed, man har tabt. Saaledes gik det mig, kjære 
Thrine! At see Dig igjen var hos mig et saa rodfæstet 
Ønske, en saa ofte gjennemtænkt og gjennemfølt Idee, 
saa det tilsidst forekom mig, som det maatte skee, som 
om Himlen endelig maatte bønhøre det uskyldigste ønske, 
jeg tvivlede næppe mere derom. Du kan derfor tænke, 
at det maatte falde mig lidt haardt. Det nyttede ikke 
stort, at Du, kjære, vilde forsøde Afslaget med et fjærnt 
Haab. Endog som Barn kunde jeg godt taale Medicinen, 
naar den kun ikke blev blandet med Sukker, og saaledes 
gaaer det mig endnu stedse. Du vil tænke, at jeg er alt 
for hurtig baade med at fatte og med at forkaste Haabet. 
I det første kan Du have Ret, i det sidste næppe. Det 
er desværre alt for vist; dersom jeg ikke atter vil hen
falde til min gamle Daarskab, saa maa jeg ikke oftere 
tænke paa at gjensee min Ungdoms Veninde; ligesom jeg 
i det hele i den senere Tid har maattet gjøre Afkald paa 
de fleste af Venskabs Glæder, som dog forekom mig saa 
uundværlige. Hannas Vittighed og min Gustavas Aand 
og Følelse kan ikke opmuntre mig mere, jeg har jo saa 
godt som mistet dem begge. Men Guds Villie skee. En 
norsk Pige burde egenlig have nok i sig selv: den, der 
opvoxer mellem Graner og Klipper, skulde vel antage lidt 
af sine Omgivelsers Natur, men desværre, dette stakkels 
Hjærte har kun alt for liden Lighed (med) Klipperne. 
Du mærker nok, kjære Thrine, at jeg er ikke din gamle 
Nicoline, og jeg faaer vel sige Dig Aarsagen, skjønt
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den Tanke, at jeg skal bedrøve Dig, forøger min egen 
Smerte. Det var i mit Barndomshjem, kjære Thrine, at 
jeg saa gjærne vilde have modtaget Dig, jeg var saa 
sikker paa, at Du vilde befundet Dig vel der: vi vilde 
jo alle været saa glad i Dig, og Du skulde vist ikke 
savnet nogen Glæde, som Venskab kunde forskaffet Dig. 
Men det er det, jeg ikke kan mere: vi maa alle bort fra 
dette Hus, hvor alt var mig saa kjært. Hver Plet var 
mig jo et Minde om en Barndomsleg eller en Ungdoms
glæde. Men jeg maa fortælle Dig alt ordenligt, at Du 
ikke skal ængstes mere end nødvendigt. Mine Forældre, 
Stakkel, som har haft mange Uheld, har endelig seet sig 
nødt til at skille sig ved alt, undtagen det højst nød
vendige. Min Faders eneste Haab er nu at kunne faae 
et lille Toldembede, som han nok ogsaa paa en Maade 
kunde gjøre nogen Fordring paa. Det vigtigste begriber 
Du: jeg maa bort fra den Plet, hvor jeg fødtes, rives ud 
af den Kreds, hvori jeg opvoxede, og Gud veed, paa 
hvilket sørgeligt Sted Skjæbnen vil kaste mig hen. Var 
det endda kun mig, der led, men det er min stakkels 
Moder, som jeg mindst kan taale at see lide. Dog lad 
Dig ikke smitte af mit Mismod’, kjære Thrine! kanskee 
jeg seer alt fra den mørkeste Side. Ce n’est point dans 
un jour d’orage, qu’on aperçoit l’azur des cieux. Tilgiv 
mig derfor, om jeg formørker Dig nogle af dine blide 
Glæder, og tro ikke, at jeg glemmer, jeg har en Skat 
tilbage i dit Venskab, som opvejer Guldet. Havde jeg 
dog blot maattet see Dig først, det skulde været min Af
sked med Lykken. Jeg skulde heller ikke tænkt paa 
andet, ikke følt for andet end den Glæde at see Dig og 
ret ublandet nydt den. Men jeg skal kun drømme om 
Lykken, derom er jeg da bleven overbevist. Bebrejd mig 
ikke min Utaalmodighed, jeg kan have Aarsag nok, og 
Du er den eneste, til hvem jeg klager.-------—

Den 18de September. Begyndelsen af dette Brev vil 
kanskee skaffe Dig nogle ubehagelige Minuter, men da 
Du alligevel skulde underrettes om dets Indhold, saa 

12*
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kunde jeg ikke bekvemme mig til at skrive det om, 
uagtet adskilligt har forandret sig, siden jeg sidst skrev. 
Gratuler mig, kjære Thrine, jeg frygter ikke mere for at 
komme til en Udørken, som i Særdeleshed laa mig paa 
Hjærtet. Fader er bleven ansat ved Toldkammeret i 
Drammen, et Sted, (hvor) jeg fremfor alle andre ønsker 
at boe. Posten er taalelig god, og Udsigterne for Frem
tiden gode, haaber vi. Om et Par Maaneder rejser vi. 
Det sidste af dette Brev vil Du da formodenlig see 
dateret Drammen, da jeg har tænkt at opholde det saa 
længe for at kunne give Dig nøjere Underretning om alt. 
Men nu lidt Skjænd, kjære Thrine, jeg har før ikke været 
i Humeur til at skjændes med Dig, min Engel; at jeg 
nu begynder at faae Lyst til det, skal bevise Dig, at jeg 
er i mit gamle Lune.

A merveille, min fortræffelige Thrine! hvor Du er 
ædelmodig, og hvilke allerkjæreste, artige Breve, Du veed 
at skrive: din eneste Fejl er, at Du lader det blive ved 
Complimenter. Du vil da altsaa slet ikke besøge mig; 
din stakkels Nicoline er den eneste, som intet Offer tør 
vente af Dig. Mod alle dem, som Du stedse tilhører, har 
Du saa mange Pligter, men Venskabet levner Du ikke en 
eneste Rettighed. Og om Du endelig en Gang foretog 
Dig dette Herkules-Arbejde at rejse herop, saa skulde 
alligevel en Plejemoder, som Du kan see saa ofte, som 
Du ønsker, gjøre mig Dig stridig. Det ærgrer mig mest, 
Du er slem imod mig, Thrine. Tilstaa det kun. — —

Paa dette Brev har min Moder skrevet:

I Glædens allerbedste Fro
Tit findes Spiren til at do,

og hun har uden Tvivl derved udtrykt sin Stemning, da 
hendes Glæde ved at modtage Venindens længe ventede 
Brev under Læsningen er bleven forvandlet til Sorg. Det
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horer til mine meget tidlige Minder, at hun har fortalt 
om sin smertelige Overraskelse, da hun saae af dette 
Brev, sendt hende fra Drammen, at Nicoline havde prøvet 
Livets Omskiftelser, og at sørgelige Forhold havde nød
saget hende og hendes Familie til at forlade deres kjære 
Tønsberg. Det har uden Tvivl faldet min Moder haardt. 
at besvare hendes Venindes indstændige Bøn om et Besøg 
netop denne Sommer med et Afslag, men de Omstændig
heder, som gjorde Afslaget særlig tungt for Nicoline paa 
dette Tidspunkt, har hun ikke kunnet ane.

Ligesom det. nu ligger i Luften at flyve ud og rejse, 
laa det den Gang i Luften at blive hjemme og passe sine 
Ting. Nicoline føler jo ogsaa selv sit Forsæt at rejse til 
Danmark som en stor og dristig Tanke, der næppe tør 
udtales. Hvor gjærne var min Moder ikke kommet! Hun 
elskede Søen, hun vilde have jublet ved Synet af Norges 
Fjælde, dets Fosser og Elve, endnu nier ved Gjensynet af 
sin Barndoms kjæreste Legesøster, sin Ungdoms trofaste 
Veninde.

Hjemmet bandt hende med stærke Baand. Hvis For
ældrene have haft Grunde1) for ikke at ønske hende paa 
denne Rejse, har det slet ikke ligget for hende at sætte 
den igjennem ved Overtalelser og Bønner. Den afgjørende 
Aarsag, der ved denne Lejlighed har holdt hende tilbage, 
har maaskee været min Mormoders Ængstelighed ved at 
betroe endnu et Barn til Søen, efter at hendes Søn var 
bleven derude. Hun havde selv i sin Ungdom prøvet 
Havets Farer mellem Danmark og Norge. Hang til Æng
stelse laa vistnok i hendes Natur. Den yngste Søn, Peder 
Daniel, var saaledes en Elsker af og en stor Mester i 
Skøjteløberkunsten. Men Moderen nærede saa megen Frygt 
for denne Sport, at han, da han forlod Hjemmet for som 
Student at gaae til Kjøbenhavn, maatte for hendes Rolig
heds Skyld love hende at afholde sig fra Isens Glæder,

U Økonomiske Grunde kunne have været iblandt dem.



182

et Lofte, som han trolig holdt til Trods for Kammeraters 
Opfordringer og Stiklerier.

Comtessens Tungsind (Spor deraf ere komne til Syne 
i Meddelelserne af hendes Breve) maatte vige for hendes 
Thrines Blidhed og Aandsmunterhed. Et Løfte om et 
Besøg til hende var ikke let at bryde. Du kj endte denne 
ædle Plejemoder, kjære Nicoline: fuld af Højmod, et vidt
favnende Hjærte; men nidkjær var hun, og over sin 
Thrines Ømhed var hun skinsyg.

Der skete heller ikke Venskabet større Uret end 
Kjærligheden. Medens Nicoline Sommer efter Sommer 
vinker ad Thrine fra sin ældgamle Stad for at kunne 
favne hende i Klippernes Land og vise hende sit Norges 
Herlighed, vandrer Jacob Daugaard Vaar efter Vaar under 
Sjællands Bøge og overvejer, hvorledes det maatte lykkes, 
at han dog en Gang kunde gaae der med den Elskede og 
lade Sorø udfolde sine Yndigheder for hende. Men heller 
ikke der kom hun.

Nicoline til Thrine. 
(Fortsættelse af Brevet ovenfor).

Drammen, d. 16de November.
Efter mere end en Maaneds Forløb skriver jeg Dig 

atter til og det fra et fremmed Sted. Jeg har længtes 
efter med et Par Ord at underrette Dig om, hvorledes jeg 
lever, men hvor gjærne jeg end stjæler et Par Minuter 
for vort Venskab, saa har det dog hidindtil været mig 
umuligt at faae saa megen Ro. Man maa selv have er
faret det for nogenledes at kunne gjøre sig et Begreb om 
de Besværligheder, der er forbundne med Flytning, især 
om Høsten. Naar nu dertil kommer, at Moder i lang 
Tid har været saa daarlig af Gigt, saa hun næsten ikke 
har kommet ud af Stuen, saa kan Du begribe, jeg ikke 
har været ledig. Nu er vi da kommet til nogenledes 
Rolighed, saa længe det varer, og jeg benytter det strax
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til at underrette Dig om vores lykkelige Ankomst hertil. 
De Værelser, vi for nærværende Tid beboer, er ret smukke 
men ubekvemme for Husholdningen. Derfor skal vi atter 
om et Par Maaneder flytte ned i en anden Ende af Byen, 
i en Bolig, som tilhorer Toldkammeret, og hvor vi altsaa 
slipper at leje. Det er et lille hvidt enetages Hus, som 
ligger inden i en lille Have med en dejlig Udsigt til 
Dramselven, og hvad som især behager mig, er, at Vejen 
til Kristiania gaaer lige udenfor Vinduerne, saaledes kan 
ingen af mine gode Venner, som rejser dertil, undgaae 
mig. Dette er nu lutter Dyder, men Fejlene ved vor 
tilkommende Bolig vil kanskee interessere Dig mere, naar 
Du først faaer nøjere Underretning. Hvad kan det ved
komme mig, hører jeg Dig sige. Ikke saa lidt, min 
naadige! hvis endnu din Nicoline har noget Værd for 
Dig. Men til Sagen. Værelserne er i temmelig daarlig 
Stand og skal til Sommeren repareres. I den Tid har 
Familien tænkt at gjøre en Udvandring. Om jeg nu greb 
denne Anledning til at udføre min gamle Yndlingsplan, 
hvad vilde Du da sige. Hvis den nogen Gang skulde 
kunne udføres, saa maatte det være nu og det af mere 
end een Grund. Først fordi vi alligevel skal rejse; for 
det andet, fordi jeg virkelig har haft en saa slem Høst 
og Vinter og især i den sidste Tid saadant et Slid og 
Slæb, at jeg er bleven saa tynd og maver som en Svovl
stikke; dette har jeg det hemmelige Haab skulde bevæge 
Moder lidt til min Fordel, skjønt jeg tvivler paa, at hun 
er meget følsom i det Punkt. Imidlertid skal jeg an
vende alle mine Talenter paa hende, og hvis ikke mit 
Venskab for Dig gjør mig ligesaa veltalende som Perikles, 
saa er det ikke min Skyld. Men vi skal tale mere 
derom en anden Gang, hvis dine Forældre ikke har noget 
derimod, og jeg kan faa overtalt mine.-------
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Til Sommer vore Planer skal udfores, 
Til Sommer rejse vi og gaae ombord------  

siger Paludan Müller og fortsætter:
— Knap om vore Fodder rasler Lovet, 
For Sommerdromme atter Hjærtet vugge.

Saaledes Nicoline: Haabet om i denne Sommer at see 
Veninden var bristet, men knap ere Hostens og Flyt
ningens forenede Storme endte, for et Haab fodes og en 
Plan lægges for næste Sommer. Og da Thrine synes 
hende som Bjærget, der ikke vilde gaae til Muhamed, saa 
vil hun, som Muhamed, gaae til Bjærget.

Den 3die December. Hvor glad er jeg ikke, bedste 
Thrine, ved at see Dig saa tilfreds med din Skjæbne og 
saa lykkelig i din Jacobs Kjærlighed. Hvis et uskyldigt 
Venskabs rene Bonner er værdige til at hores i Himlen, 
da vil Du stedse være det og stedse fortjene at være det. 
Du skjænder paa mig, fordi jeg er lidt jaloux paa din 
elskværdige Jacob; nu ja, jeg bekjender, jeg har den 
Skrobelighed, men tag mig det ikke ilde op, vi er alle 
Jyder for vor Herre. Ak, der begik jeg atter en Sottise. 
Hvorledes i al Verden skal jeg faae det uheldige Ordsprog 
i mig igjen. Ulykken er, seer Du, at jeg ikke har mere 
end dette ene Stykke Papir, og naar Du betænker disse 
mine fattige Omstændigheder, saa haaber jeg, Du smukt 
tier stille og putter Ordsproget i Lommen. For imidlertid 
at blive din Naade værdig igjen, vil jeg være oprigtig og 
smukt tilstaae Dig, at næst Thrine selv, troer jeg næsten, 
jeg vil holde mest af den, som gjor Thrine (lykkelig); og 
at jeg er for stolt af vort Venskab til at troe, at enten 
Kj ærligheden eller nogen anden Følelse kan være farlig 
for det. En lille Portion Jalousie faaer Du imidlertid 
bære over med; at den ikke bliver dreven alt for vidt, vil 
jeg bevise derved, at jeg uagtet han rigtig nok (som
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Sancho Pansa siger) er Tornen i mine øjne, dog sender 
ham tusinde venlige Hilsener, som jeg haaber vil faae 
noget Værd for Overbringerens Skyld.

Gud veed, hvorledes det vil gaae med dit Tegne
stykke; jeg har rigtig nok klistret det paa Bræt, men da 
vi har saa faa Værelser, saa kan jeg aldrig faae nogen 
rigtig Rolighed til at tegne; førend Dagene blive længere, 
er det nu slet ikke at tænke paa.

Endnu har jeg ikke skrevet til et Menneske i Tøns- 
berg, skjønt det er sex Uger siden, jeg rejste derifra, og 
jeg baade har Slægt og Venner der. Men det er Dig, 
som jeg er saa ivrig til at underrette, det er Dig, min 
ejegode Thrine, som holder mig med langt stærkere 
Baand end Slægtskabets, med Baand, som hverken Tid 
eller Rum kan løsne.

Jeg seer, Du gjør Dig en Fortjeneste af at have læst 
«Athalie«) paa Fransk. Hvad siger Du da om mig, som 
læser en fransk Oversættelse af Richardsons j«Clarissa», 
siger og skriver 14 Dele. Nej, min bedste Thrine, Du er 
ikke kommen vidt i Taalmodighed. — Lev vel og bevis 
snart, at Du ikke har glemt

Din tro .Nicoline.

Nicoline til Thrine.

December 1825.
Tak, usigelig Tak, min dyrebare Thrine, for dit lige 

saa uventede som kjære Brev. Havde Du følt, hvorledes 
min Haand rysted og mit Hjærte banked ved at aabne 
Seglet, det skulde i det mindste ikke været mig, som Du 
frygted for at kjede. Gode Gud! hvorledes skal jeg da 
faae overbevist din vantro Beskedenhed om, hvor kjære 
dine Breve er mig? om, hvorledes jeg, naar jeg er træt af 
meget, som forefalder i det daglige Liv, da tager dit 
sidste Brev frem og læser, og ved hver Linie, som tolker 
dit Venskab, finder Livet mere og mere smilende.

Juleaften. 1 min Stilhed efter alle de velsignede
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Juletilberedelser veed jeg intet bedre at gribe til end at 
ofre Dig denne Time. Hvor det glæder mig, kjære Thrine, 
at tænke Dig munter og lykkelig midt i din vakre Familie. 
Ak, den, der kunde være ved Siden af Dig. Aldrig har 
jeg haft en mindre festlig Juleaften; ellers har vi dog 
stedse ventet nogle Venner eller Slægtninger; nu derimod 
sidder vi fire her ganske alene. Fader og Carl læser, og 
Moder har til min Ærgrelse endog taget Sytøj frem. Hvor 
god Tid havde jeg ikke til at kige ind i Eders hyggelige 
Stue, hvis jeg blot selv kunde flyve med mine ønsker. 
Men jeg vil ikke kaste Tiden bort med uopnaaelige 
Ønsker, det er bedre at anvende den til varme Bønner 
for Fremtiden. Dog Gud være lovet, der staaer ikke meget 
tilbage at ønske for mig: Himlen har forekommet mig og 
givet Dig alt, hvad mit Venskab kunde bønfalde om. —

Nyaarsdag. Veed Du, hvad mit Nyaarsønske denne 
Gang skal være: et glad Gjensyn. —

Den J.4de Januar. — — Om jeg havde Dig, skulde 
vi da ikke, naar vi sad ved Siden af hinanden og arbejded 
eller vi tegned eller læste, forglemme, at vi nogensinde 
havde været adskilte, og igjen trylle os tilbage i hin lykke
lige Tid, da. vi ikke kjendte andet Arbejde end at lære 
noget nyt, ingen anden Belønning end vor Plejemoders 
Bifald, og ingen højere Lykke end den, vort Venskab 
skjænkede os. Ja, kjære Thrine, lykkelige skulde vi være. 
Ikke en Gang Uvarigheden af vor Lykke skulde forstyrre 
den; thi vi vilde ikke glemme de blide Erindringer, den 
efterlod vor Fremtid. Men just fordi jeg saa inderlig føler 
dette, just derfor plages jeg idelig af Ønsket at gjensee 
Dig, ja mangen Gang mere, end jeg selv kan forklare mig.

Jo større den Lykke at see Dig forekommer mig, jo 
større forekomme mig ogsaa Vanskelighederne. Hvis vor 
Herre ikke sørger for os, saa bliver der næppe noget af. 
Lad os derfor begynde paa noget andet. — A propos, Du 
forlanger, jeg skal recensere dine Breve, og deri holder jeg 
fuldkommen med Dig. Du kunde ikke have gjort noget 
bedre Valg: det er virkelig kun min uheldige Skjæbne,
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der er Skyld i, at jeg ikke blev Professor i Retoriken i 
Stedet for det, jeg er. Du har nok opdaget i mine egne 
Breve den Sirlighed, der hersker i Stilen; derfor undres 
jeg heller ikke over, at Du gjærne vil høre en Forelæsning 
af mig i den Materie. Alvorlig talt, kjære Trine, Du veed 
nok, at jeg aldrig hverken har (skrevet) eller kan skrive, 
et ordenligt Brev, men at jeg strøer mine Tanker omkring 
paa Papiret, som de først falder mig ind; kan jeg i en 
Hast ikke faae rigtig udtrykt, hvad jeg mener, saa kaster 
jeg et Sted af en Digter ind imellem (de udtrykke saa 
stærkt, hvad vi andre blot kan føle men ikke sige). Saa- 
ledes rører jeg alt om hinanden. Men leg tænker heller 
ikke, det er nødvendigt, et Fruentimmer skal skrive rigtig 
især venskabelige Breve; saadanne som kun ere bestemte 
for en eneste i hele Verden, maa Hjærtet og ikke Hovedet 
diktere. Kjære Thrine! lad det fremdeles være fra dit 
Hjærte, at enhver Linie til mig kommer. Lad mig see, 
at de ere skrevne kun for mig. — Naar nogen seer mig 
lægge et Brev sammen til Dig, saa forundres de stedse 
over, at jeg kan have saa meget at skrive. Men er det 
ikke vor uindskrænkede Fortrolighed, som er Aarsag dertil? 
om den ophørte, vilde da ikke snart vor Interesse for 
hinanden ophøre? Og om jeg holdt nok saa meget af 
Dig, saa vilde jeg dog blive i Forlegenhed for, hvad jeg 
skulde sige Dig. Thi Hjærtet er stedse fuldt; det er kun 
Forstanden, der ofte staaer stille. —

Du er saa god at interesse Dig for mine Omgivelser. 
Jeg maa da fortælle Dig en Begivenhed, som er meget 
behagelig for mig. Vores kjære Hanna er bleven forlovet 
med en agtet, elskværdig og temmelig formuende Mand. 
Han er kun nogle faa Aar ældre end hun, og saaledes er 
det i alle Henseender et meget passende Parti. Hun 
kommer til at boe lige overfor vores tilkommende Bolig, 
saaledes at jeg kun behøver at sætte over Elven for at 
besøge hende- Jeg lover mig megen Fornøjelse deraf. —

Den 8de Marts. Næppe havde jeg endt, bedste Thrine!
før jeg modtog dit Brev. —
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Tak for din Deltagelse, dyrebare! den vilde for lang 
Tid siden været mig kjær, men jeg nægted mig den af 
Grunde, som Du vist vil billige. Naar man forestiller sig 
sine Venners uheldige Stilling, saa maler vor Phantasi den 
langt frygteligere, end selve Virkrligheden forekommer den 
Lidende. Hvorfor skulde jeg da ængste Dig med Beskri
velsen over Uheld, hvor under jeg selv næsten intet led. 
Jeg var sikker paa, at der snart maatte skee en For
andring, og da var det jo Tid nok at underrette Dig 
derom. Jeg var længe rolig og tilfreds, først da mit 
Hjærte begyndte at lide, da nægted jeg mig ikke længer 
den Trøst, som dit Venskab, din ømhed stedse er rede 
til at yde mig. — Nu er det for en stor Del forbi, i 
Vinter har vi kun haft at kæmpe med Ubekvemmeligheder 
af alle Slags: og dog er jeg mangen Gang ikke mere 
tilfreds, end jeg før var. Saa underligt er det menneske
lige Hjærte. Mangen Gang har jeg endogsaa Anfald af 
den samme Utilfredshed med mig selv, som jeg saa ofte har 
dadlet hos Dig. — Naar Sommeren kommer, saa haaber 
jeg, at Bevægelse i den frie Luft vil forjage alle slige 
Griller, thi Stillesiden er ganske imod min Natur.

Den 14de April. Især vilde sikkert en lille Udflugt 
have heldige Følger for mit Humeur, som jeg frygter har 
faaet et temmeligt Stød i den senere Tid. Jeg har i hele 
Vinter yderst sjælden villet gaae hjemme fra; Moder og 
Carl er paa denne Aarstid stedse sygelige. Den evige 
Stræben at opmuntre andre, naar man selv har saa lidt 
Adspredelse, sløver Sjælekræfterne mere, end man skulde 
troe. Dog er jeg sikker paa, at fremmede Forhold og 
Gjenstande snart vilde adsprede mit for alle Indtryk saa 
modtagelige Hjærte. Men det er netop af alle Lægemidler 
det vanskeligste at skaffe. — Jeg er endnu ikke kommen 
et Skridt videre til at see mit kjæreste ønske opfyldt. 
Gid din lykkelige Skjæbne kunde indgive Dig en heldig 
Tanke, der kunde befordre vor Plan: jeg kan næppe haabe 
mere men kun ønske. Jeg venter hver Dag (Kehlet) i 
den sikre Forventning, at Du skriver med ham. Noah
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saae ikke gladere Oliebladet i Duens Næb, end jeg seer et 
Blad Papir, der kommer fra Dig.

Den 23de April.
Søde, velsignede Thrine! I dette øjeblik modtog jeg 

dit Brev af 8de April og med det alt dit Haab, alt dit 
Mod. Mit var just ganske udtomt. Det vil ikke gaae 
med min kjære Plan; saa snart jeg berører den Stræng, 
saa er det, som om Folk hverken havde Syn eller Hørelse 
mere; endnu flere Betænkeligheder frembragte min egen 
Modløshed. Kort, jeg var ganske sløv og uvirksom. Men 
dit Brev har igjen opflammet mig, og jeg føler tydeligt, 
at hele Verden bør vige for et Venskab som dit. — Ak, 
kjære Thrine! jeg beder baade Dag og Nat om Mod til 
at drive det igjennem og Lejlighed til at udføre det. —

Nu er vi da endelig flyttet, dog ikke til den Bolig, 
hvorom jeg har tilskrevet Dig, da der var for mange 
Vanskeligheder ved Istandsættelsen, men derimod til et 
stort, meget smukt Hus, som ligger ved Siden deraf. Vor 
nuværende Bolig er rigtig nok ikke saa idyllisk, som jeg 
beskrev Dig den, men derimod langt smukkere og bekvem
mere. Vi har ogsaa en lille Have og bag ved den de 
nydeligste Spadseregange. Kort vi er ret inderlig tilfreds 
her. Jeg er sjælden ude, da jeg ikke finder Tonen her 
synderlig behagelig; derfor har jeg indskrænket min Om
gang til nogle faa elskværdige Familier. Det er et stort 
Held at være i den Stilling, at man tør leve kun for 
sine Venner, og det har jeg herefter ret tænkt at benytte 
mig af.

Jeg har talt med Moder, kjæreste Thrine! Hun 
maatte tilsidst give sig for min Veltalenhed. Dog havde 
hun nok i Baghaand et lille Haab om, at Fader ikke 
saa let lod sig overvinde af mig. Men jeg derimod tænker 
med den udødelige Pizarro, «at der ingen Hindringer gives, 
som Modet jo kan overvinde». Du mærker vel, at dit 
Brev endnu gjør sin Virkning, gid det kun maatte vare 
ved; men desværre, naar jeg en Gang imellem spiller
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Heltinde, saa er det mere Kunst end Natur, jeg raader 
Dig derfor ret ofte at sende mig en lille Hjærtestyrkning.

Imidlertid maa jeg dog sige Dig, at dine Hyacinther 
og Aurikler lyver slemt, hvis de siger, at jeg snart 
kommer. Slig en Sommerfugl som jeg kan ikke tænke 
paa at flyve over Havet i det mindste paa en Maaned 
endnu, og mere end en Maaned eller højst sex Uger kan 
jeg vel næppe være hos Dig, da Moder har en overordenlig 
Afsky for Vaar- og Høstvind. Desuden maa Du ikke troe, 
at Vejret endnu er saa stadigt her som maaskee hos Eder. 
I Gaar f. Ex. havde vi dejlig mild Luft, og i Dag har vi 
Storm og stærkt Snefog. Hu, hvilket fælt Land, hører 
jeg Dig sige1). Men Du kan troe, Sne tager sig dejlig 
ud paa Graner og det grønne Græs.

Endelig hører jeg, at Kehlet er kommen, og at han 
allerede skal rejse om nogle Dage. Med ham haaber jeg 
at faae sendt dette gamle og lange Brev. Jeg vilde ube
skrivelig gjærne selv’ tale med den gode Mand, dels for at 
faae en lille Efterretning fra Dig og dels for at høre, om 
han vel vilde tage mig paa Slæbetouget en Gang. (Dog 
nu gaar jeg desværre vist alt for vidt; jeg taler saa 
sikkert om noget, som hidtil kun min egen Indbildning, 
mit eget inderlige Ønske frister mig til at tro).

Endelig kan Du, Ubarmhjærtige! dog forestille Dig, 
hvor ondt det i forrige Sommer gjorde mig, da Du ikke 
kunde komme. Men jeg faaer vel bære lidt over med din 
forrige Ufølsomhed for den artige Forsikrings Skyld «at 
Du i alle Ting er et Hverdagsmenneske undtagen i dit 
Venskab for mig». Dog maa Du tillade mig en lille Tvivl 
i den Anledning. Dit redelige Hjærte, din ømme Sam
vittighed og din fine Følelse er ikke Hverdagsting. —

Vor Herre havde ikke ladet Nicoline henkastes til 
Hammerfest eller Vardø men havde sat hende i et smukt

’) Maaske dog snarere med Chilian: Ligesaa hos os.
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Hus i Drammen, hvor hun fik sin Hanna til Gjenbo hin
sides Elven. Han opfyldte ogsaa, hvad hun bad om Dag 
og Nat. I Sommeren 1826 rejste hun med Skipper Kehlet 
til Randers. Hun og min Moder levede en lykkelig Tid 
med hinanden. Da min Fader i Ferien kom fra Sorø, tog 
han hjærtelig Del i Venskabet, der saare vel kunde trives 
i hans Skygge. De tre besøgte sammen Comtessen paa 
Jarlsminde. Ved Nicolines Afrejse fulgte min Moder 
hende til Mellerup. Til Hjemrejsen fik Nicoline Følgeskab 
i en Hr. og Madame Thim. En lille Rejseskildring med
deles her. Dejlig Sejlads til Udbyhøj, hvor man maatte 
ligge en Dag over. Godt Vejr med Undtagelse af een 
Nat, da man gik tilbage i Stedet for frem. Søsyge. Den 
femte Dags Aften Landstigning i Nærheden af Drøbak, 
som det synes til bedste for den af Søsygen medtagne 
Madame Thim. Glad Fornemmelse ved at bestige Land
jorden. Maaneskin, sorte Fjælde og Graner gjøre den 
besværlige Opstigning til Kroen interessant i det mindste 
for Nicoline, af hvem Kroer overhovedet findes interessante. 
Næste Dag igjen om Bord. Indløbet til Drammen maa 
desværre sejles forbi, og Turen gjøres med til Kristiania. 
Medens Damerne indtage Forfriskning, har Hr. Thim 
sørget for Kjøretøj. Dettes Udseende fylder Nicoline med 
Blusel. Hun bestiger det, tilsløret «som en Vestalinde», 
medens Madame Thim lykønsker sig til, at ingen i Landet 
kjender hende uden Rejsefællerne, som dele hendes 
Skjændsel. Hesten svarer til Kjøretøjet. «Men alt var 
forglemt og belønnet» fortsætter Nicoline sin Fortælling, 
da vi kom paa Vejen. Kristiania Omegn er i sig selv 
henrivende, og det dejlige Vejr, vi havde, gjorde, at vi 
saae alt i den heldigste Belysning. Min Patriotisme til
lader mig heller ikke at skjule, at Madame Thim udraabte 
den ene Gang efter den anden, at det var guddommeligt, 
og at hun aldrig havde seet en saa frodig og blomstrende 
Natur. Først silde om Aftenen kom vi til Drammen. 
Mine Forældre havde alt lagt sig, men jeg kan da troe, 
de kom op.» —
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En varm Strømning vedblev som før at gaae mellem 
Drammen og Randers, «Aldrig kan jeg forglemme Melle
rup«, skriver Nicoline i Tiden ved Jul og Nyaar 1826 — 
27, «aldrig den første Aften, vi tilbragte der. Det lille 
Værelse staaer for mig saa tydelig, som om jeg havde 
tilbragt min Barndom der. Naar jeg forestiller mig det, 
da føler jeg mig paa ny nær Dig. Det var en forunderlig 
Aften, at leve saa alene med Dig og for Dig! — Det 
koster mig Overvindelse nok ikke allerede at udkaste 
Planer til næste Sommer, men jeg har foresat mig saa 
meget som muligt at lade det være, dels for ikke at blive 
alt for smertelig skuffet og dels, fordi jeg har (i Sinde) 
saa vidt muligt at banlyse Phantasier og blive et fornuftigt 
Menneske, som nyder det nærværende. Dog banker mit 
Hjærte lidt, naar der bliver talt om din Ankomst. Naar 
Moder siger: «jeg tænker nok, hun vil more sig», og 
Fader allerede taler om en Tur til Krogkleven, saa koster 
det Overvindelse ikke strax at begynde Rejsen. I Gaar 
lod jeg mig endogsaa Situationen beskrive af en af mine 
Ungdomsbekjendte, en lille Tønsbergenser. Jeg ønskede, 
Du havde været Tilhører, da jeg aldrig kunde have valgt 
en fyrigere Maler. — Du beder mig, ingen Planer at gjøre, 
men hvem kan vel ganske vinde Sejer over sine gamle 
Skjødesynder. Hundrede Gange seer jeg Dig komme, lige 
saa ofte beslutter jeg mig til at møde Dig og flere slige 
Daarligheder. Glæd mig snart med lidt Haab, min Thrine!

Hvor højt din Svoger Kjellerup er steget i min Gunst, 
siden han opmuntrer Dig, det kan jeg ikke beskrive, behold 
ham paa dit Parti, vi to Stakler kan nok have en saadan Støtte 
behov imod saa stærk en Magt, som vi har at bekæmpe.

Ingen Ting i Dit Brev har glædet mig mere end 
Forsikringen om, at jeg har en lille Plads i din Jacobs 
Bevaagenhed, han staaer heller ikke paa den nederste 
Hylde i mit Hjærte, kan Du troe. Hvor meget frygted 
jeg ikke for at lære at kjende ham og for, at han maaskee 
kunde blive en Aarsag til at kjølne vort Venskab, men 
nu, da jeg kjender og agter din Ven, er det ikke af ham,
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jeg frygter noget. Hils ham venlig fra mig og bed ham 
ikke ganske glemme mig: sig ham, at vores Aarhuus- 
Rejse, vore Samtaler og Spadsereture ere mine behageligste 
Erindringer fra Randers. At jeg ønsker ham et fedt 
Præstekald i Nærheden af det yndige Sorø, maa Du heller 
ikke glemme. — —

I mit sidste Brev fortalte jeg Dig nok, at vores gode 
Hanna har haft Bryllup. Endskjønt jeg ser hendes Hus 
lige over for mig, saa seer jeg dog hende sjældnere, end 
jeg ønsker, thi hun er os ikke saa nær, som Dine Gjen- 
boere er Dig; imellem os er baade Land og Vand. Men 
des større er ogsaa Behageligheden, naar vi endelig har 
overvundet en saadan Ulysses-Rejse og sidder hos hinanden 
og taler om alskens Ting baade gammelt og nyt. —

Lidt Jule-Klap havde jeg (uagtet de forfærdelige 
Juletilberedelser) faaet færdig til Dig; det bestod ikke i 
andet end et lille bitte bitte norsk Prospekt; men jeg 
havde dog glædet mig til, at Du skulde faaet det til Jul. 
Jeg veed, at den største Ubetydelighed glæder dit Hjærte, 
naar den kommer fra dine Elskede. — Jeg har ogsaa en 
lille Tilstaaelse at gjøre til bedste for Dig; kan Du vel 
gjætte, hvad det er, eller skulde jeg behøve at sige Dig, 
at jeg holder mere af Dig end nogensinde før.

Vort Venskab har staaet for mig som en skjøn 
Drøm: men nu er det, som om denne Drøm er bleven 
Virkelighed. Det er bleven mig en sand Nødvendighed at 
vide mig elsket saa sandt, saa rent, som Du elsker mig; 
og endnu mere at have en Skabning i Verden, for hvem 
jeg ganske tør nære den uendelige ømhed og Agtelse, 
som Du indgiver mig, uden Frygt for at skuffes i 
mine Forventninger, om jeg end spænder dem nok 
saa højt.

Forglem ikke, at hvis vi ikke sees nu, saa sees vi 
ikke mere i dette Liv. Naar Du var her, saa kunde jeg 
først ret nyde din Nærværelse, fordi jeg da først kunde 
leve alene for Dig og igjen have Dig ganske udelt. Jeg 
er sikker paa, at jeg vilde gjøre mig Umage for at være 

Daugaards Levned. I. 13
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saa elskværdig som muligt, det vil sige, som min for
bistrede Havfrunatur vilde tillade mig. Lidt Drilleri 
kunde Du vel ikke undgaae, men vær i det mindste sikker 
paa, at min Patriotisme ikke skulde irritere Dig, da det 
er en Dyd, som kun ytrer sig, naar jeg er udenlands. —

«Du veed lige saa godt som jeg selv», skriver Nicoline 
en anden Gang, «at jeg, fraværende, lige saa lidt kan 
undvære Dig, som jeg, nærværende, kan lade være at drille 
Dig.» Hvis Nicoline ved sin «Havfrunatur» tænker paa 
noget Drilleri, der mulig kan have fundet Sted under 
Samværet i Randers, da har hun maaskee ikke været ene 
derom. Lidt uskyldig ment Drilleri gik for sig i Sødskende- 
kredsen, om de end ikke alle deltoge deri. Min Moder gjorde 
det ikke. Hendes Lune kunde fremkalde en Fælleslatter, 
der var i Stand til at bringe Harmonien tilbage, hvis den 
et øjeblik skulde være bortflygtet. Over de andres Smaa- 
drillerier blev hun aldrig vred: hun undte dem Fornøjelsen 
og lo selv, vel vidende, at alt var Godhed og Gladsind.

Nicoline til Thrine.

I Foraaret 1827.
-Jeg har kun een Ting i Tankerne, Du veed 

nok hvad! Længselen efter Dig kommer med Vaaren og 
Haabet at see Dig. — — I Tankerne indretter jeg alt til 
din Modtagelse, og ogsaa i Virkeligheden: En Morgen
kjole, der i Elegance og Smag ikke giver din noget efter, 
er allerede færdig; naar jeg saadan kan flyve lige af Sengen 
og i Kjolen, saa haaber jeg, at jeg, hvad tidlig Opstaaen 
angaaer, skal gjøre Skam af selve Solen.-------Men jeg 
maa videre beskrive Dig, hvorledes vi skal indrette os. 
Om Formiddagen lever vi som et Par Eremiter, der veed
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at holde sig selv med Selskab. Om Eftermiddagen skiftes 
vi til at læse hajt og arbejder paa vort Haandarbejde. 
Om Aftenen gjør vi smaa Excursioner i Omegnen, og Du 
optager Prospekter som andre rejsende Personer. — — 
Kom! kom, min elskede Thrine!

Den 1ste Maj. I lang Tid har jeg forsømt Dig, men 
jeg haaber, Du slaaer Dig til Ro, naar Du hører, at alene 
Pligt og Nødvendighed har været dine Rivaler. Carls 
Konfirmation og Udrustning til hans forestaaende Rejse 
har medtaget en Del Tid. Desuden er mine Formiddage 
ganske optaget af nogle smaa Piger, som jeg arbejder med. 
Og Aftnerne (jeg skulde ikke turde nævne det, hvis Du 
ikke selv var min første Forfører) om Aftnerne har Du i 
det engelske Sprog den farligste Medbejler, jeg maa 
oprigtig tilstaae, det stjæler mere end een Time fra Dig, 
men Du kan takke Dig selv derfor, det er alene din for
tryllende Udtale i det engelske Sprog, der saaledes har 
henrevet mig.

2den Maj. Begyndelsen af mit Brev sender jeg, 
endskjønt den er gammel; dels fordi Du ønsker det, dels 
fordi mit Brev skal gaae med Lejlighed, jeg kan altsaa 
uden at spare paa Papir efter Hj ærtens Lyst skrive alt, 
hvad der falder mig ind. — Du seer, hvilke Forhaabninger, 
jeg har næret, men jeg faaer finde mig i Nødvendigheden, 
for min Skyld skal Du aldrig gjøre noget Menneske imod 
og allermindst dem, der staae Dig saa nær. Jeg er desuden 
nok ikke født uden til at drømme om Lykke. Dog en 
Gang vorder vel det Opfyldelse, hvad her var Haab. Da skal 
vi gjensees med en Glæde, der er uendelig, uendelig som vore 
Sjæle. Hvis Tiden, vel anvendt, var bortflygtet, og vi var 
den Stund nær, saa maatte man vel være glad. Der gives 
dog ofte -Øjeblikke, hvori Længselen efter det sande Hjem 
lader os føle, at vi her kun er en fremmed Gjæst, og at 
det underligt unøjsomme Hjærte forgjæves søger efter 
Tilfredsstillelse. Dog, læg ikke Mærke til, hvad jeg skriver, 
dit Brev har gjort mig en Smule hypokondrisk.-------

Jeg kan ikke sige Dig, hvor megen Glæde, jeg har af 
13*
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dine Lilier. I mit Vindue staaer nu en dejlig kongelig 
Stængel med fire dejlige Blomster. Hyacintherne derimod 
har jeg desværre kun haft Sorg af. Jeg lagde dem nok 
saa omhyggelig i et Vindue for, at de ikke skulde mangle 
Luft; men en Dag forsvandt de ganske, og vi formoder, 
at en gammel Kone, som just havde gaaet her i Værelset, 
har bemægtiget sig dem i den Forhaabning, at det var 
Leg. Duerne derimod lever herligt, de ligge nu paa Æg.

Alle dine Velyndere her lever vel og beklager inderlig, 
at de ikke kan lære at kjende «den forgudede Thrine», 
som Du i Almindelighed bliver kaldt. Jeg har den 
Triumf, at endogsaa den verdslig vise Hanna begynder 
at troe paa et evigt Venskab. Dog skal der endnu et Par 
Ægteskabs-Aar til, førend hun bliver ganske overbevist. 
Glem ikke Sneklokkerne, jeg længes meget efter dem. —

Der gaaer i vor Tid meget Arbejde for sig, der dannes 
allehaande Sammenslutninger med det Formaal at lyse op 
i mørke Kroge og finde Midler mod Samfundets Brøst. 
Alt godt tilstræbes og noget udrettes. Ogsaa Kvinder 
tage ivrig fat. Deres Virkefelt er mindre afgrænset, deres 
Evner mere frigjorte end tilforn. En Følelse af en saadan 
Mængde Arbejde, der uden noget tydeligt Hvad eller 
Hvorledes henlaa som en dump Masse, har maaskee tidlig
ere ruget som en Sky over mangt et Sind. Ingen kan 
dog bære Verden paa sine Skuldre, og den mest samvittig
hedsfulde Troskab i Ens anviste Virkekreds, hvad enten 
denne e/ større eller mindre, vil al Tid være det nyttigste, 
man kan give sig hen til. Denne Troskab var til enhver 
Tid et Særkjende paa min Moders Virken og Væren. 
Men i tungsindige Timer, naar der var som en Taage over 
hendes Sjæl, har ogsaa noget som den ovenfor antydede 
Sky skaffet hende Uro. Hun har da syntes, at hendes 
Liv var unyttigt. Nicoline, der har udøvet den samme 
Troskab og kjendt den samme Trang, svarer paa en Ud
talelse i denne Retning i nedenstaaende Brev.
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I Foraaret 1827.
-— Hvad trøsteligt skal jeg da vel sige Dig, 

bedste Thrine, uden at mangen En lider af det samme 
Onde som Du. Hvor ofte har jeg ikke udraabt med 
Goethes Iphigenia: Et unyttigt Liv er værre end Døden1), 
og denne Kvindeskjæbne er min. Men hvad kan vi vel 
for, at vi ikke ere de bedste, de almennyttigste paa Jorden; 
maa ikke enhver blive paa sin Post, og kan nogen forlange 
mere, end at vi holder øjnene aabne under vor Vagt. Vi 
har, saa ubetydelige vi er, Fjender nok baade uden og 
inden.-------

— Den 27de Maj. Hvor det er en velsignet Tid, 
kjære Thrine! jeg glæder mig ofte ved den Tanke, at vi, 
skjønt adskilte, dog ofte paa een Tid kan nyde alle disse 
søde Glæder. Hundrede Gange seer jeg Dig vandre om i din 
Morgenkjole med sorte Næver og plante og rode omkring 
i din lille Have. Gid jeg med et kunde overraske Dig 
der og nyde nogle faa af de øjeblikke, vi ved langt Sam
være ofte ødsler bort. —

Vores Konstitutions-Dag, den 17de Maj, er nylig høj
tideligholdt; uden at overdrive det, kan man gjærne sige, 
at hele Norge jubled. Drammenserne, som er et meget 
begejstret Folkeslag, lod intet staae tilbage for, at man 
skulde høre dem i et Par Miles Distance. Man kunde 
næsten fristes til at sige, det var for meget; men Følel
serne ligge saa dybt i den norske Barm, at vi maa und
skylde, om de komme med en Smule Heftighed, naar de 
endelig bryde ud.

Iblandt mine smaa Elever har jeg en lille Pige paa 
sex Aar, hun hedder Rosa Hofgaard og er i Ordets sande 
Forstand en Rose. Du kan ikke troe, hvor det morer 
mig at arbejde med de Børn; gid jeg blot ikke kommer 
til at forkjæle de elskværdige imellem dem alt for meget, 
især min lille Rose.

x) «Er en tidligere Død», maa det vel egenlig hedde.
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Naar jeg seer noget skjont eller læser noget godt, 
hvor ærgrer jeg mig da ikke over, at jeg skal see og føle 
det alene; enhver Glæde taber Halvparten af sit Værd, 
naar Du ikke kan dele Nydelsen med mig. I Eftermiddag 
f. Ex. har jeg læst «Frithiofs Saga» af Tegnér og under 
Læsningen mere end een Gang tænkt paa, hvilken dobbelt 
Nydelse, det vilde (været), om vi kunde læst den for og 
med hinanden. I øvrigt har jeg ikke haft noget synder
ligt og, foruden den, slet intet, som i Særdeleshed har 
behaget mig. Nu er rigtig nok det Blokske Læseselskab 
blevet i Stand, men jeg lover mig ikke synderligt deraf; 
jeg læste igjennem Begyndelsen af Katalogen, og deri 
fandt jeg alt for mange gamle Bekjendte som f. Ex.: «De 
tolv sovende Jomfruer», «Sigvard» og flere.

Dit Kristus-Hoved venter jeg paa med en Længsel, 
som jeg ikke kan beskrive. Hvor ofte vil ikke de vel
signede, velbekjendte Træk minde mig om de uskaterlige 
-Øjeblikke, da jeg første Gang saae dem, og om dit endnu 
uskaterligere Venskab. — —

Min Moder havde, vistnok fra den første Tid efter 
Skilsmissen i Aalborg, haft et Tegnestykke under Arbejde 
til Nicoline. Det var en Kopi (uden Tvivl i Sortkridt) 
efter et af de sjældne og skjønne Kobberstik, som prydede 
Comtessens Væg. Jeg troer at mindes efter min Moders 
Fortælling, at hun i aarevis havde det til Laans af sin 
Plejemoder. Naar ethvert Træk, enhver Skygge skulde 
udføres med den yderste Finhed og Nøjagtighed, da var 
det et Arbejde, som krævede Tid og og Ro. Og da den, 
der var begyndt at udføre det, ogsaa tegnede Stykker til 
sin Kjæreste, sine Brødre o. fl., syede, spandt og gik i 
Huset, kunde det gjærne for den, der skulde have Billedet, 
komme til at see ud, som om det kun skulde blive et 
Drømmebillede. Nu havde Nicoline seet sin Veninde ved 
Tegnebrættet og i det længe lovede Billede gjenkjendt et
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Kristus-Hoved, som havde været dem begge kjært fra 
deres Skoletid. «Hvorledes gaaer det med mit dejlige 
Hoved?» spørger hun strax i sit første Brev efter Hjem
komsten. «Jeg begynder at længes efter det og finder 
allerede, at Anna Kolbjørnsen ikke længer tager sig saa 
godt ud over Klaveret som før.» Endelig bliver Stykket 
afsendt; det er blevet færdigt netop til et Tidspunkt, da 
nye Arbejder og Pligter kalde paa min Moder.

Nicoline til Thrine.

Den 4de Juli 1827.
Kjæreste, dyrebareste Thrine! Dit sidste Brev alar

merede mig i høj Grad, først fordi jeg deraf saae, at Du 
ikke havde modtaget mit lange, lange Svar (og et langt 
Brev er for mig ingen Bagatelle). For det andet for 
Jacobs Ansættelse. Min første Tanke var, hvorledes vi 
vel skulde bringe en Forbindelse i Stand mellem Varde 
og Drammen; thi da jeg hørte Vesterhavet nævne, tænkte 
jeg mig strax en ørken, hvor der følgelig ikke var at 
haabe nogen Postgang. Som et Lyn var jeg efter Land
kortet og fandt efter lidt Søgen et Varde, som jeg ikke 
var utilfreds med, det kan i det mindste intet Sibirien 
være; og om (det) var et, jeg skulde dog ikke beklage 
Eder, med Eders Hjærter maa I være lykkelige over
alt. —

I Førstningen var jeg en Smule hjærteklemt, som jeg 
i det hele let bliver ved Forandringer i mine Venners 
Skjæbne. Min eneste Trøst er da, at om end alt for
andres, blive dog vore Hjærter de samme. Og om vi 
endog have seet hinanden for sidste Gang, saa skal jeg 
dog aldrig ophøre at takke den Gud, som lod os finde 
hinanden, og som dannede vore Sjæle saaledes, at de, en 
Gang forbundne, aldrig mere kan adskilles. Livet er jo 
kun en Overgang, en kort Overgang til et bedre, som 
forener alt, hvad der harmonerer.
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Den 5te Juli. Du ser, at jeg maa længes ret hjærte- 
lig efter Dig, siden jeg ikke lader det være een Dag 
imellem, at jeg skriver. Men Roserne har paataget sig 
den Ulejlighed at minde mig hvert øjeblik om Dig. Er 
det ikke en underlig Ideeforbindelse, at jeg ikke kan lugte 
en Rose uden dermed at forene Tanken om Dig. De dej
lige Roser, Du bragte mig om Morgenen, er Skyld deri; 
thi, uagtet min Søvnagtighed, gjorde de dog et levende 
Indtryk paa mig. Du undrer Dig vel over, at »jeg har 
kunnet skrive saa meget og endnu ikke med et Ord om
tale din uskaterlige Gave, vort kjære Kristushoved. Men 
ak! jeg har jo endnu ikke seet det. Jeg brænder kun af 
Længsel derefter. Hansen1) har sendt mig dit Brev fra 
Tønsberg, Kassen kommer med Lejlighed. Jeg er glad 
over, at han har sendt mig Brevet, og dog har det for
øget min Utaalmodighed i den Grad, at jeg næsten er 
skamfuld over den.

Den 13de August. En lille Rejse har været Skyld i 
min sidste Taushed. Imedens mine Smaapiger havde 
Ferie, overtalede min Familie og især min kjære C . . , 
mig til at gjøre en Tur til Tønsberg, Det var ret 
behageligt. Jeg gjorde Rejsen med Dampbaaden i Følge 
med en hel Del Slægt og Bekjendte her fra Drammen, og 
jeg maa tilstaae, det var langt behageligere og inter- 
essantere end at rejse med Kehlet. I Stedet for denne 
frygtelige Ensomhed, som kun blev afbrudt af Kehlet, 
naar han kom ned i sin, ikke tækkelige, Negligee, saa 
træffer man her det talrigste og eleganteste Selskab og 
deriblandt Bekjendte fra alle Verdens Kanter.------

Jeg har før sagt Dig, at C . . .2) boer paa et saa

Vistnok en Skipper.
2) Om C . . . skriver Nicoline: «Hun er en af de Sjæle, 

som Himlen vil lenne vores velsignede Comtesse for. 
Da Comtessen fik hende, var hun en forfængelig, for- 
kjælet Unge; men nu gives der faa, hvis Hjærte er 
mere ubesmittet af Fejl og Daarskaber end C . . .8».
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fortryllende Sted, at kun din Nærværelse fattedes for i 
mine øjne at gjøre det til et lille Himmerige. Hvor 
mange Gange ønskede jeg ikke at kunne gaae kun en 
eneste Gang gjennem hendes Have med Dig. Den ligner 
Tøjhushaven i Skjønhed og er næsten lige saa stor, men 
den overgaaer den deri, at den gaaer lige ned til Søen. 
Midt i Haven ligger Murene af det Kloster, bag hvilket 
Valborg sukked efter sin Axel. De ere omgivne af uhyre 
store og gamle Træer, under hvilke jeg mere end een 
Gang sværmed. Derifra skal gaae en Løngang til den 
gamle Kirke, som var i Tønsberg. Naar man gaaer der
over, lyder virkelig ogsaa ethvert Trin saa hult, som om 
man gik over en Grav. Jeg og en Frøken A—, som paa 
samme Tid var der, var begjærlige nok efter at komme 
en Smule under Jorden, men vi var i saadan Aktivitet 
den hele Tid, at der ikke blev et øjeblik tilovers til anti
kvariske Undersøgelser.

Det første jeg gjorde, da jeg kom til Tønsberg, var 
da sagtens at sende Bud efter mit Stykke, tænk, hvor 
længe min Taalmodighed er bleven sat paa Prøve. Men 
med des mere Hastværk rev jeg Kassen op, da jeg vel fik 
det, og slugte hvert Træk. Alle tilstaaer, at det er dejlig 
tegnet: hvad maa da ikke jeg synes om det, som i hvert 
Strøg seer et talende Bevis paa det ømmeste Venskab, i 
hvert Træk et Minde fra en lykkelig hensvunden Time. 
Kort jeg kan ikke med Ord sige Dig, hvor glad jeg er i 
din kjære, kjære Gave, men mit Hjærte yder Dig sin Tak 
hver Gang, jeg kaster et Blik til det. Hvor ofte har jeg 
ikke glædet mig ved at lægge Mærke til den Flid, hvor
med enhver Skygge er gjort: ikke fordi det forskjønner 
Stykket, men fordi det er gjort for min Skyld. Og endnu 
oftere over den Tanke, at Du næppe nogen Gang har 
taget det frem uden at ofre din Nicoline en Tanke, en 
øm Følelse. Det hænger nu over mit Fortepiano med 
den gule Evighedskrans paa det ene Hjørne. Du kan 
troe, det var nok værd at komme herop for at see, hvor 
dejligt det tager sig ud. Mangen Gang frygter jeg selv
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for at blive en halv Katholik, i det mindste hvad Billed- 
dyrkelsen angaaer. De to Vers af «Stunden der Andacht» 
er usigelig dejlige.------------

«Valdemar Sejer» hører jeg overalt Berømmelse over. 
Endnu har jeg ikke læst den, men man truer mig med, 
at min gamle Kjærlighed til Ingemann vil blusse op i 
Fyr og Flamme igjen.

Den 26de. Det er et forskrækkeligt Vejr i Dag; 
Regnen skyller ned af en mørk Himmel, og jeg frygter, 
at hvad jeg vil komme til at skrive, vil ligne Vejret, i 
det mindste ligesaa vandigt og maaskee ogsaa mørkt. 
Gud give, Du sad ved Siden af mig og med dit ømme 
Venskab, din Blidhed, din Munterhed kunde fordrive 
Taagen om min Sjæl. Det vilde være Dig saa meget 
lettere, som denne Mørkhed ikke kommer fra mit eget 
Indre, men kun er Skygger, Livet kaster deri. Bed Du 
for din tro Nicoline.

Den 2den September. Hertil var jeg kommen, da jeg 
fik dit sidste dyrebare, mig uforglemmelige Brev. Hvor
ledes skal jeg takke Dig (derfor), jeg kan det ikke, Thrine; 
men jeg har takket Himlen for en Gave, som den ikke 
giver En mellem Millioner, for et Venskab som vort. Og 
ingen skal faae mig til at frygte, at saa rent et Venskab 
kun tilhører dette Liv. — Du troer altsaa, at jeg er død; 
tro al Tid før, at jeg er død, end at jeg skulde glemme 
Dig, min eneste, mest elskede Thrine! og at jeg undertiden 
talte med en Slags Længsel om Døden, antager Du for 
en Anelse!------------

Det glæder mig, at Du ikke tænker med for megen 
Smerte paa (Skilsmissen) fra din Familie. Din ædle, for
standige, retskafne Jacob fortjener, at Du i hans Venskab 
og Kjærlighed skal finde Erstatning for alt, hvad Du 
taber.------------

Hen imod den mørke Efteraarstid, «naar man saadan 
om Aftnerne driver omkring i Stuerne i Mørke, halv for-
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frosne, og diverterer sig med at hare Regnen plaske paa 
Ruderne», da voxede Nicolines Længsel. Vejret opmuntrede 
ikke til Lystvandringer, Havens Blomster florerede ikke 
mere, hendes Duer turde næppe komme ud for Høgen. 
Naar da Læsning var hendes kjæreste Adspredelse, og det 
i en Fortælling morede hende hos Helten og Heltinden at 
finde Lighed med sine Venner, da trængte hun til at 
dele Phantasiens Leg og Forstandens Underholdning med 
den, hvis Sympathi var hendes Hjærtes Glæde. «Hvor 
har jeg f. Ex. ikke ønsket, at have Dig hos mig i Efter
middag. Jeg har just siddet og læst i Professor Steffens’s 
«Walseth und Leith», den maa Du endelig læse, den vil 
interessere Dig, især fordi Du af den vil faae en klar Idee 
af vore norske Fjældegne.»

Disse to Veninder vare lykkelige, at de levede under 
Familieforhold, der tillod dem at pleje aandelige Inter
esser. Denne Lykke vaf maaske sjældnere, end man nu 
kan forestille sig. I det mindste havde min Moder en 
Veninde i Randers, en forstandig og elskværdig Pige, som 
meget beskedent bad sine Forældre om, at hun den sidste 
Aftentime fra Kl. 9 til 10 maatte sysselsætte sig efter sit 
eget Tykke. Men nej! det kunde ikke tilstedes: ogsaa i 
denne Time har der maattet syes og spindes for at Huset 
kunde bestaae. Forældrene vare sagtens ikke ansete for 
at være strængere end andre; det var vakre Folk, gode 
Venner af mine Bedsteforældres Hus. En saadan stakkels 
Pige kunde nok have ønsket sig en «otte Timers Arbejds
dag». For lidt og for meget fordærver al Ting, siger 
Ordsproget. Af Frihed har her sikkert været for lidt. 
Thrine og Nicoline vare lykkelige Piger.

«Jeg haaber, Du ikke misforstaaer mig,» skriver 
Nicoline i hin mørke Efteraarstid, «og troer, at jeg er en 
misfornøjet Nar, som finder sin Familie, Verden og for
nuftige Menneskers Omgang alt for prosaisk. Ret behagelig 
Omgang har jeg nok af; men jeg søger forgjæves en Sjæl, 
der i fjærneste Maade ligner Dig, min eneste, min ufor
glemmelige Thrine! Hvor skulde jeg vel finde en saa
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levende Interesse for alt godt, saa varm en Følelse og 
saa rigtig en Forstand forenet; og om jeg fandt det, 
vilde jeg vel næppe elske det hos en anden. — —

Maaskee opsætter Du at skrive for nøjagtigt at kunne 
bestemme mig din Bryllupsdag». Thi paa Bryllupsdagen 
vilde Nicoline med hele sin Sjæl være hos sin Veninde og 
bede for hendes Lykke. Og den første Hilsen fra Venner 
i det fjærne, der mødte det unge Par i deres Hjem («min 
kjære Præstegaard i Thorstrup» kalder Nicoline det) skulde 
være fra hende: «Maatte det Qærne Velkommen, som i 
dette øjeblik svæver Dig i Møde fra en Sjæl, der al Tid 
er Dig nær, gjøre Dig din nye Bolig mere bekjendt, mere 
hjemlig! Saa vil heller ikke Tanken om dem, Du nylig 
forlod med saa megen Smerte, ganske forjage af dit 
Hjærte Billedet af din Nicoline: siden jeg i Dag modtog 
dit Brev, har alle mine Tanker været helliget Dig.------ 
Jeg forestiller mig tydelig, hvorledes I, naar I har beseet 
al Ting, saa vidt det for det første lader sig gjøre, endelig- 
spørger, om ingen Breve er komne; Jacob begynder at 
rode om i sine Papirer, og Du faaer mit Brev: thi jeg 
haaber, at ingen er saa utaalelig ivrig at skrive lige saa 

‘tidlig som jeg, det vilde i det mindste opvække min 
allerhøjeste Ærgrelse. Alle dine øvrige Venner har jo 
haft den Forrettighed at ønske Dig til Lykke paa din 
Bryllupsdag, skulde jeg da ikke maatte være den første, 
der ønsked Dig til Lykke i Thorstrup. Himlen beskytte 
Dig og Jacob og vort Venskab!»

I Dagligstuen i Thorstrup Præstegaard hængte Nico- 
lines Billede, tegnet med Sortkridt. Ansigtet er meget 
smukt, men Smilet og det ejendommelige Liv, som skulde 
give Lys over Trækkene, fattes. Tegneren havde sagt, 
medens hun sad for ham, at Smilet vilde komme tilsidst; 
dog var det udeblevet. Ikke des mindre sagde min Moder, 
at det lignede, især den klare Pande, de dybe, store øjne 
og de fint tegnede øjenbryn. Vi Børn kaldte hende 
Tante Nicoline. Hun skriver ogsaa med Hensyn til os i 
et af sine Breve: «Først de faaer en Smule Forstand, skal
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Du underrette dem om, at de har en Tante i Norge, som 
vil holde mere af dem end alle Verdens Tanter.»»

Nicoline plejede sin Moder i en langvarig, ulægelig 
og uendelig smertefuld Sygdom, som endte med Døden. 
Hun ægtede en Sømand, Christian Gjessing, «meget rask, 
meget duelig og fører et stort Skib for min Onkel1) 
(deraf skal Du gjøre den Slutning, at han ogsaa nok 
kunde føre et mindre gjennem Livets Klipper og Skjær). 
Han forstaaer at udfylde den Plads i mit Hjærte, som 
stedse har været tom, naar jeg ikke har seet Dig. 
Og han har lært mig, at det Hjærte, som saa længe har 
troet at have haft nok i det reneste og fuldkomneste 
Venskab, endnu behøver en anden Følelse til sin Lykke. 
Jeg er usigelig ømt elsket af et Hjærte ligesaa rent og 
ædelt som din Jacobs, og hvis en fast Karakter, en lys 
Forstand og det mest fintfølende Hjærte kan gjøre elsk
værdig, saa vilde min kjære Christian være det i dine 
Øjne, som han er det i mine. Tør jeg da ikke haabe at 
blive lykkelig? Vel vil vor Stilling ikke blive glimrende, 
men vi vil leve i Haabet, og den, der gjør det, lever ikke 
ilde. Jeg har stedse kun ønsket en beskeden Lykke; det 
vil vor Stilling skjænke os, hvis Himlen bevarer os for 
alt for mange Uheld.»

Først maatte Gjessing drage ud fjorten Dage efter 
Forlovelsen og atter otte Dage efter Brylluppet. «Det gik 
haardt paa,» skriver Nicoline, «men vi Søfolk maa jo 
vænne os til sligt. Den, der vil kjende Kjærligheden i al 
sin Fryd og Smerte, bør vælge en Sømand. De Farer, 
han er udsat for, gjør ham dobbelt kjær. Og Fraværelsen 
lutrer Følelserne. Det veed Du ogsaa, Thrine! Troer 
Du, vort Venskab vilde have været det, det er, om vi 
bestandig havde været samlede? vilde det ikke med Tiden 
være blevet hverdags? Vilde vi da have følt denne 
Varme, denne Begejstring, som bestandig har gjort vort 
Venskab saa nyt, saa interessant for os? Vi vil i det

l) Han var Onkelens Plejeson.
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mindste tænke saa, kjære Thrine, for i denne Tanke at 
finde Trøst for en bestandig Adskillelse. Dog, vi vil ikke 
en Gang sige, vi ere adskilte. Vil ikke stedse vore 
Følelser mødes? Saa langt Du end er borte fra mig, vil 
jeg dog ved ethvert Tilfælde i Livet lige saa vel vide, 
hvad Du tænker og føler derved, som om jeg hørte Dig. 
Kan noget tilhøre Dig uden at være mig kjært? Og kan 
noget være mig kjært uden, at Du ogsaa tager Del deri? 
Om jeg end aldrig seer dine Børn, Thrine, tro endelig 
derfor ikke, at jeg elsker dem mindre, end om jeg hver 
Dag kunde trykke dem til mit Hjærte. Ved Adskillelse, 
ellers saa farlig for Venskab, har maaskee Himlen be
skyttet vort, og den vil fremdeles gjøre det. Gid Himlen 
lige saa tro beskytte min Kjærlighed, saa tør jeg næsten 
ikke bede om mere for ikke at blive unøjsom.»

Selvfølgelig blev Gjessing Fjerdemand i Venskabet. 
Han spørger «med største Ivrighed», idet Nicoline faaer 
Brev fra sin Veninde: «Nu, hvad skriver Thrine?» Varme 
Hilsener fra ham, ogsaa hjærtelige Ord, skrevne med hans 
egen Haand, findes i Brevene fra hans Hustru.

Det var en i høj Grad glædelig Begivenhed, naar 
min Moder i sit stille Liv paa den ensomme Vestkyst fik 
Brev fra Nicoline. Da Brevene en Gang usædvanlig 
længe vare udeblevne, er Raden kommen til Thrine at 
føle sig saaret i sit Venskab. Hun har da sendt Nicoline 
en Digtsamling af Chr. Wilster, som nylig var udkommen 
(det var i Aaret 1831) ledsaget af et Brev, hvori hun har 
bedet Nicoline modtage Bogen til «et venligt Minde fra 
sit kjære Danmark». «Jeg kjender Dig for godt», svarer 
Nicoline paa denne kjølige Hilsen, «til at Du for mig 
skulde skjule med nogle kolde Ord dit ømme, venlige 
Hjærte. — —- — Du maa vide, at jeg i hele Sommer 
har fulgt Gjessing paa en Tur til Irland og først for kort 
siden er kommen tilbage. Hvor ofte taler ikke Christian 
og jeg om Eder, hvor ofte ønsker vi ikke at kunne see 
Eder og Eders Lykke og at kunne dele vor med Eder. 
Jeg er lykkelig, ubeskrivelig lykkelig. Vi leve saa stille,
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saa rolig, saa aldeles for os selv. Men desværre er alt 
for os af saa kort Varigked, om nogle Maaneder skal atter 
denne blide Ro forvandles til Uro og Bekymring. I April 
Maaned kom Christian hjem fra Hamborg, og en tre Uger 
efter gik han atter ud paa den omtalte Irlandstur. — — 
Vi havde næsten uafbrudt det skjonneste Vejr, og da jeg 
aldeles ikke var sosyg, nod jeg det dobbelt. Paa Havet 
er alt saa stort og majestætisk, alt saa frappant, at det 
nodvendig maa gjore Indtryk paa enhver og mest paa 
den, for hvem det endnu har Nyhedens hele Ynde. En
hver Gjenstand interesserede mig: Havblik, Uvejr, Sol, 
Maane, Stjærner, ja indtil ethvert for mig fremmed Sodyr 
henrykte mig. — I Irland selv fandt jeg alt langt mindre 
frappant; hvad der mest forundrede mig der var, at Folk 
saa langt borte kunde være præcise ligedan som dem 
hjemme hos os selv, lige indtil Snittet paa Klæderne var 
det samme. Dog det maa jeg tilstaae, det var smukkere 
Folk end hos os: Mandfolkene notabene var rene Herku
lesser mod paa andre Steder. Landet var dejligt og 
frugtbart, og yndigere Haver har jeg i mit Liv aldrig 
seet; ved at see dem erindred jeg mig ofte vores kjære 
Tojhushave. Landhusene var ikke som hos os for det 
meste nogle store Skramler. Tænk derimod: smaa nyde
lige Stenhuse, den smagfuldeste Bygningsmaade, Væggene 
beklædte med de fineste Blomster og fremmede Træer, 
som overalt udbredte den mest fortryllende Vellugt. Kort, 
jeg befandt mig fortræffeligt i Irland.

Paa Bortrejsen gik vi gjennem Kanalen. Jeg saae 
da langt fra Kysterne af England og det smilende Fran
krig. Hjem igjen gik vi norden om Skotland og laa i 
Blikstille flere Dage mellem Lewisøerne. Slige Klipper 
vilde Du forstumme over, jeg har aldrig seet noget lig
nende. Tænk Dig midt i det vildeste Hav Fjælde saa 
uhyre, at ingen Phantasi'kan forestille sig noget større. 
Det eneste levende, vi øjnede, var ørne, der uafbrudt 
svævede i sine Kredse om disse frygtelige Klippespidser, 
der ligesom vare formede af evige Uvejr. Og dog var
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hele Havfladen omkring saa blank som et Spejl og 
besaaet med Søfugle. Vi var flere Gange ude i en 
lille Baad og en Gang i Land paa Sky-Øen, Ossians 
Taageo. — —

Jeg har dog vel fortalt Dig, at Christian bygger. Nu 
er endelig Huset kommen op, og vi haaber i Vinter at 
faae det indvendige færdig saa vidt, at vi kan beboe det 
til Sommeren. Du kan troe, det er pænt, Thrine! jeg 
synes det i det mindste. Huset er lille; paa den Side, 
som ligger mod Vandet, er fire Vinduer og en Glasdør ud 
til Haven, NB. naar (der) en Gang bliver Have.-----------

Tusind, tusind Tak for Wilsters Digte, men kjære 
vil de aldrig blive mig, før Du siger mig, at de ikke 
alene er et venligt Minde fra mit kjære Danmark men 
ogsaa om Dig og dit uforandrede Venskab.»» —

Gjessings fik to Sønner, Harald og Antonio, «et Par 
gode velsignede Gutter begge to.»>

I Aaret 1848 skriver Nicoline til min Moder fra 
Drammen d. 4de Juni.

Min dyrebare Thrine! at Du er mig lige saa kjær 
som i mit Venskabs bedste Tid, det mærker jeg paa min 
Bekymring for Eder i disse Trængselens Dage. Hvorledes 
er det med Eder? Vær endelig saa kjærlig, om ogsaa 
kun med et Par Ord, at underrette mig derom. Jeg 
haaber til Gud, at i det mindste ingen private Ulykker 
have rammet Eder. Snart vil I maaskee see vore Lands
mænd hos Eder. Gud give, det kunde være til Lykke og 
Held! Ogsaa vi sender Eder noget af vores kjæreste. 
Gjessings elskede og fortræffelige Broder er iblandt de 
Tropper, der skal til Fyen. Gid jeg kunde betroe ham til 
din Omhu, hvis nogen Ulykke skulde tilstøde ham; jeg 
veed, I alle vilde behandle ham som en Broder. •» Ja til
visse, og som Brødre viste de sig, disse gode Nordmænd, 
der droge herned at vove Livet for os i hine haarde 
Dage. Men ingen af dem kom til vor Egn af Landet.
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Aarene gik, og tunge Slag ramte mine Forældre. I 
lange Tider følte min Moder sig ude af Stand til at 
meddele sin Veninde de Tab, hun havde lidt. Omsider 
skrev hun. I sin overstrømmende Deltagelse var det ikke 
Nicoline nok at udgyde sin Kjærlighed i Svaret. Hun og 
hendes Mand ledsagede det med skjønne og rige Gaver 
af norske Billeder og Digterværker: de skulde oplive den 
lille Kreds, som Døden havde ladet blive tilbage i vort 
Hjem; de skulde vise, hvor varmt vore norske Venners 
Hjærter endnu slog for os. Det rørte os paa det dybeste 
og fremkaldte den mest levende Glæde iblandt os.

Efter at Nicoline har talt om de Tab, mine For
ældre havde lidt — «jeg græd bittert over dine Børn» — 
fortæller hun: «Du kan troe, at din Pakke1) gjorde mig 
dygtig nysgjerrig: jeg havde om Aftenen været inde hos 
en gammel Ven og Nabo (en af de sidste Levninger fra 
den danske Tid), og vi havde rigtig underholdt os med 
vore danske Sympathier, og da jeg saa kommer hjem, 
finder jeg et Stykke Papir, hvorpaa der staaer, at jeg 
næste Dag skal afhente en Pakke med trykte Sager og 
dansk Poststempel. Jeg gjættede naturligvis strax paa 
Dig men frygtede alligevel for at blive skuffet. Siden 
den Tid2) er min gamle Kommandør død, og jeg har 
ingen at tale med om Danmark, som det var i Fortiden. 
Men saa har jeg, Gud skee Lov, faaet Dig igjen.

Det er dog al Tid Ungdomserindringerne, der spille 
den fornemste Rolle. Jeg kan f. Ex. aldrig glemme det 
lille gamle Hus3), hvor vi tilbragte vore Ferier, og jeg 
blev ordenlig bedrøvet, da jeg saae af dit Brev, at det 
ikke mere existerede: det store derimod, hvor jeg var 
sidste Gang, har jeg kun en dunkel Erindring om.

*) Min Moder havde ledsaget sit Brev med nogle Smaa- 
skrifter.

2) Forskjellige Omstændigheder havde hindret Nicoline i 
strax at besvare min Moders Brev.

3) Hospitals-Præstegaarden i Randers.
Daugaards Levned. I. 14
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Imidlertid har jeg i alle disse Aar dog ikke kunnet 
nære mig alene med Tanken om Danmark. Jeg har 
virkelig i 57 været en Tur i Kjøbenhavn. Du vil vel 
blive saa forundret herover, at jeg maa fortælle Dig, 
hvorledes det gik til. Gjessing blev valgt til Storthings 
Repræsentant for Drammen, og da to Thing indfaldt med 
temmelig korte Mellemrum, boede vi i Christiania omtrent 
et Aar. Jeg havde naturligvis ingen Ting at bestille, og 
uagtet jeg havde Slægtninge og Venner der, blev jeg dog 
meget kjed af det. Gjessing foreslog mig da at gjøre en 
Tur til Kjøbenhavn. At jeg fandt, det var en prægtig 
Ide, kan Du begribe. Antonio fulgte.med; og en Dame 
af vort Bekjendtskab sluttede sig til vort Selskab. Vi 
saae naturligvis alt, hvad der var at see, og Gud veed, 
om vi ikke ogsaa saae Caja; i det mindste skulde vi seet 
hende, om jeg havde vidst, at hun boede paa Bakkehuset1). 
At hun og hendes Familie lever saa vel, glæder mig 
inderlig. Hils hende saa kjærlig fra mig. Samme Hilsen 
maa Du bringe den hele øvrige Familfe, hvis Skjæbne 
interesserer mig hjærtelig. — — — Da vi var nede i 
Kjøbenhavn, blev vi al Tid antaget for Svenske, hvilket 
ærgrede mig svært; sandt at sige ere vi endnu ikke 
skredne betydelig frem i Kjærlighed til Brødrene hinsides 
Fjældet, og vi stikker endnu Kloerne frem ved den 
mindste mistænkelige Tilnærmelse. Det er just ikke 
noget elskværdigt Træk, men det er vist nok baade 
nyttigt og nødvendigt. De Danske derimod har vi al Tid 
en gammel og nedarvet Sympathi for, og vi følge enhver 
Begivenhed, der har Indflydelse paa Eder, med dyb 
Interesse. Ofte har jeg i Sommer haft en lille Tanke 
om, at muligvis Daugaard og kanskee Du ogsaa kunde

T) Min Moders Søsters, Fru Caja Kjellerups Ejendom var 
ikke Bakkehuset men det nærliggende Rahbeksminde. I 
Sommeren 1857 besøgte min Moder her sin Søster. 
Hvor underligt, om hun og Nicoline maaskee have 
været samtidig i Kjøbenhavn, uden at vide det.
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kommet her til det store Møde i Kristiania. Men saadan 
en Glæde kan man vel kun drømme om.»

Det var sidste Gang, der hørtes fra Nicoline. Paa 
min Moders Brev fulgte intet Svar. For os fandt store 
Omskiftelser Sted: Ulykkens Aar 1864 gik sin knusende 
Gang, og faa Aar efter døde min Fader. Min Moder 
tænkte ofte paa sin Ungdomsveninde. Saa tit, vi have 
truffet nogen, der kunde tænkes at have Forbindelser i 
Drammen, have vi spurgt om Gjessing og Nicoline, men 
det har været forgjæves. Min Moder troede, at Nicoline 
var død.

«Det har alle mine Dage forekommet mig,» skriver 
Nicoline Stoltenberg i et af sin Ungdoms Kjærlighedsbreve 
til min Moder, «som om vi en Gang før havde været 
hverandre uforklarlig nær, ja jeg kan ikke en Gang fore
stille mig, at En af os kunde blive meget længe her i 
Verden efter den anden.» Om et kortere eller længere 
Tidsrum har ligget imellem de to Veninders Død, veed 
jeg ikke. Nu ere de sammen i den Verden, hvor der ikke 
regnes med vore Aar. Deres Venskab var mer end en 
Ungdomsdrøm. «Jeg veed i det mindste,» siger Nicoline, 
«at denne Drøm, hvis det er en, vil vare længere end 
baade Ungdom og Alderdom; og hvis den ophører med 
vort Liv, da er det for at lade os opvaagne til en endnu 
skjønnere Virkelighed.»

Efter Skilsmissen i den tidligste Ungdom, saaes de 
kun den ene Gang, da Nicolines Venskab overvandt alle 
Hindringer, men hun havde Ret, da hun paa dem an
vendte Bartricharis Tankesprog:

Vort Venskab med den Gode 
Lig Aftenskyggen voxer, 
Til Livets Sol gaaer ned.

14*
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Den lille taarnløse Rud Kirke har fra sin ensomme 
Høj været det tause Vidne til mangt et bevæget Farvel, 
naar de Bortdragende, der vilde med Smakken tage til 
Kallundborg og derfra til Hovedstaden, bleve af Slægt
ninge og Venner fulgte paa Vej de første halvanden Mil 
af Landevejen fra Randers til Aarhuus. Her var det da 
ogsaa, at min Fader, idet han saae det sidste Glimt af 
sine Randersvenner efter den forudgaaende «strænge Time» 
for Skilsmissen fra hans Kjæreste følte «en underlig Sjæls- 
tomhed». «Den var endnu ikke forvunden i de første 
Dage af mit Ophold her,» skriver han til hende fra 
Kjøbenhavn. «Dog søgte jeg stedse at bekæmpe alle 
unyttige Tanker af den Art og at vedligeholde min 
Munterhed. Jeg har meget længtes efter dette øjeblik, 
da jeg skulde tilskrive Dig og min gode Moder, thi det 
letter meget Sindet endogsaa skriftlig at meddele sig til 
hinanden.

— — Ved min Ankomst til Kjøbenhavn maatte jeg 
naturligvis først tænke paa at sætte mine Elever i Virk
somhed. Schou, som Brøchner havde læst med, tilsagde 
jeg at møde næste Formiddag, og fandt da, at alt var 
gaaet i sin gode Orden til fuldkommen Tilfredshed. Hol
sten var derimod afrejst til Fyen; at det ikke efter Løfte 
var mig tilmeldt, har ærgret mig meget. I modsat Fald 
var det nemlig min Plan at have forlænget min Ferie 
endnu otte Dage. Alle de Glæder, som vi da skulde 
have nydt i Forening, fremstilte sig strax for min Ind
bildning paa det mest levende. — —
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Hjærtelige Lykønskninger har jeg modtaget af alle 
mine Venner; for de fleste af dem var Efterretningen om 
vor Forbindelse ikke uventet, skjønt de ikke havde mod
taget nogen Tidende om samme. Alle glæde sig med mig 
over min Lykke, dog næppe nogen mere end Hans Buhl, 
en særdeles god Ven af mig, om hvem Du vist oftere har 
hørt mig tale. Han er af et særdeles muntert Tempera
ment, og hans Munterhed er al Tid i Stand til at gjøre 
mig oprømt.»

Kjærlighed og Venskab, et muntert Aandsliv, en 
barnlig Glæde over stort og smaat, Iver og Ihærdighed 
under en næsten uafbrudt Arbejdsomhed ere Trækkene i 
det Ungdomsliv, hvoraf et Billede er nedlagt i Breve fra 
min Fader til min Moder, skrevne i de hen ved syv Aar, 
gjennem hvilke de som trolovede kun saaes i Tiden for 
Sommerferien.

«Hvor er et dagligt Samliv som en Luft!« siger 
Paludan-Miiller. Ogsaa gjennem Breve kan der føres et 
Samliv. Af Ordet kjendes Livet, og Livet er ikke blot i 
de store Tildragelser, Sjælen ikke blot i de store Af- 
gjørelser og Handlinger. Aand og Tænkemaade afspejles 
maaskee allertydeligst i de mangehaande Smaatræk, der 
under Livets, jævne Gang gjennemstrømmes af Sjælens 
Luft. Billedet af min Faders Liv, Virken og Væren vil 
træde klarest frem gjennem hans Meddelelser til hende, 
som ikke blot var hans Hjærtes Elskede men ogsaa hans 
Sjæls Fortrolige. Derfor hidsættes et Uddrag af disse 
Breve. De ere skrevne i en Tid, der ligger bagved den 
nulevende Slægts Mindefang, og mangt et lidet Træk vil 
bære Vidne om andre Livsvilkaar end dem, der nu leves 
under.

Regentsen, 24de August 1821.
Dit længe ønskede Brev, bedste Thrine! modtog jeg 

i Gaar og læste det atter og atter med megen Glæde. 
Det morer mig ikke lidet at see, hvorledes Du saa ganske 
har forglemt Datum ved de forskjellige Dage, i hvilke Du



217

har arbejdet paa samme. Der fattes kun, at Du skulde 
have glemt dit Navn, saa kunde jeg have antaget det for 
et Himmelbrev (hvilket det jo rigtignok i figurlig Betyd
ning med Rette kan siges at være).

Chr. Holstens Brev, over hvis Udeblivelse jeg ærgrede 
mig, er bleven mig sendt. Jeg havde tiltænkt ham en 
dygtig Bebrejdelse for hans Forsømmelse, men, da nu 
hans Brøde kun bestaaer i at have afsendt Brevet for 
sildig, Saa faaer jeg at mildne lidet Irettesættelsen, ihvor
vel den ikke ganske skal udeblive. —

Det er mig ret kjært at bemærke, hvorledes Du har 
jaget Frygten for at skrive mig til paa Døren. Du fryg
tede for stræng Kritik, ret som om Du ikke vidste, at jeg 
er vant til at modtage Fruentimmerbreve. Tænk ogsaa 
paa, at den Sætning er meget gængs, at Fruentimmer 
skrive bedre Breve end Mandfolkene. — I Brevstilen 
hersker jo desuden den største Frihed; man skriver alt 
iblandt hinanden, stræng Orden behøves ikke. Med Peder 
Daniel har jeg ikke talt, siden jeg fik dit Brev. I Aften 
venter jeg ham, og da skulle vi tale om Dig og om 
Randers. Til Vinter, naar Vilhelm kommer herover, da 
vil vor Diskurs blive ret levende; thi mindre end tre maa 
et Selskab ikke vel bestaae af, naar der skal være noget 
Liv i Samtalen. Randers, der indeholder for os Alle det 
mest dyrebare, vil da oftest blive vor Gjenstand.

Dine kjærlige Bestræbelser, dyrebareste Veninde, for 
at blive mig, som Du siger, en værdig Ledsagerinde, ere 
ikke dine alene. Vi dele og ville dele dem med hinanden, 
da tør vi haabe, at Forsynet vil velsigne dem, og at vi 
saaledes kunne gjøre hinanden lykkelige og være hinanden 
værdige. — —

Regentsen, 27de August 1821.
Ganske henrykt af Glæde over de mange Hilsener, 

Du sender mig i et Brev til P. D. og over de øvrige 
Smaating, som dette Brev indeholder, hvilke al Tid bedst 
flytte En ind i den andens Verden, begynder jeg i Dag
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paa en Epistel. —------- Af dit Brev seer jeg fremdeles 
med ikke ringe Glæde, at Vexelvirkningen mellem Dig og 
Karen er temmelig levende. — —

Den 31te August. Jeg modtog rigtig dit kjære Brev, 
og medens Glæden endnu er i sin fulde Nyheds Styrke, 
finder jeg Tiden bekvemmest at fortsætte vor i flere Dage 
afbrudte Samtale. Du ængster mig noget, bedste Pige! 
med din Misfornøjelse med Dig selv. Den er virkelig ikke 
grundet. Al vor Godhed bestaaer dog kun i den bedste 
Villie og Stræben efter at vorde bedre. — Det er visselig 
et vigtigt Skridt til det bedré at føle, at man ikke er, 
som man burde være. Derfor skal ogsaa hin Ængstelig
hed hos Dig stedse mere befæste mig i min Højagtelse 
for din Karakter. Men plag Dig for Guds Skyld ikke 
med slige Tanker. Fejl have vi Alle; men vi, som have 
forbunden os med hinanden for hele vort Liv, bør jo 
især beflitte os paa kjærligen at bære over med hverandre. 
— Du skriver og, at Du er meget misfornøjet med dit 
Brev; det maa Du ikke være. Det var mig overordenlig 
kjært; Korthed var dets eneste Fejl, hvilken Du jo dog 
med gyldige Grunde har undskyldt. Skriv Du kuns alt, 
hvad der falder Dig ind, uden at være ængstelig for Ord 
og Orden. Det er jo en almindelig Regel for Brevskriv
ningen; vi Theologer kjende den bedst fra Apostelen 
Pauli Breve og ønske rigtig nok undertiden, at han ikke 
havde kjendt og benyttet den; hans Breve skulde da været 
mindre vanskelige.-------

Nu venter jeg hvert øjeblik mine emigrerede Elever, 
hvilket rigtig nok betydelig vil forøge mit Arbejde. Gid 
vi havde forestaaende Examen Artium vel overstaaet.

Nu, min elskede Thrine! fattes snart baade Materie 
og Rum; jeg vil derfor slutte, som jeg i Dag begyndte, 
med at opmuntre Dig til ikke at være for stræng imod 
Dig selv i dine Domme, ikke saa stræng, at det skulde 
forbitre Dig dine Glæders Nydelse. Opmuntre Dig selv, 
og stræb at have et let og fornøjet Sind; det er det halve 
Liv. — —
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Regentsen, d. 2den September 1821.
Et Par øjeblikke maa jeg underholde mig med Dig, 

elskede Veninde! og berette Dig, hvad der er skeet i de 
sidste Dage, sligt fortælles bedst, medens det endnu er 
nyt. I Gaar Morges indfandt Chr. Holsten sig for at 
melde Ankomsten, og han slap da med en naadig Straf 
især paa din Forben. Han havde ganske misforstaaet min 
givne Ordre. I Aftes begav jeg mig did for at undersege 
ved Examination, hvorlunde han havde benyttet Ferien, 
og fandt mig i denne Henseende tilfredsstillet. Baronessen 
og Frekenen spurgte strax, om jeg ikke havde fundet mig 
en Viv, hvortil Svaret var bekræftende. Derpaa fulgte en 
Mængde Gratulationer, meget hjærtelige, af dem Alle, og 
en Strøm af Spørgsmaal om Dig, hvilke jeg næppe var i 
Stand til at besvare tilfredsstillende. Jeg tilbragte Aftenen 
hos dem under en meget behagelig Samtale. Det er en 
saare agtværdig og elskværdig Familie. Vi havde nu og 
meget Stof til Underholdning, da Frøkenen hele Sommeren 
har opholdt sig hos Hertuginden af Augustenborg, hendes 
bedste Veninde. Der vil blive en stor Stads, naar den 
lille hertugelige Prins skal døbes; Kejseren af Rusland, 
vor Konge o. fl. blive budne til Fadder; vistnok møde de 
ikke selv, men de ville vel lade deres høje Personer 
repræsentere. — — — —

— — 3die September Kl. 9l/a Aften. Jeg kommer 
just for et øjeblik siden fra Kongens Have, hvor jeg 
spadserede med Hassager, Bøggild og Sommerfeldt. Den 
førstnævnte trakterede os med Punsch i Pavillonen, som 
der er oprettet med udmærket Pragt i det saakaldte 
Herkulestempel midt for en af de største Gange. En 
Conditor har lejet den Stue, som er i samme, af det 
offenlige og ladet den indrette med stor Bekostning. Op
lysningen er meget smagfuld; midt i Aabningen mod 
Gangen, hvor en stor Menneskemasse bevæger sig eller 
staaer stille for at tabe sig i Beskuelsen, svæver en Guir
lande af forskjelligt farvede Lampetter; paa hver Side af 
samme Aabning, som er over Herkules’s Marmorstøtte,
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staaer to svære Vaser (Gud veed hvoraf) oplyste. Men 
indvendig er Salen endnu meget smukkere og ubeskrivelig. 
Conditordisken er lige for Doren, og i samme staaer Ud- 
sælgerinden som en Gudinde eller Nymphe, omstraalet af 
buntede Lampetter. Næsten hele Væggen ligefor Aabningen 
(Aabningen og Indgangen ere forskjellige) bestaaer af et 
eneste Spejlglas, i Midten behængt med en skjon Blomster
krans. Jeg er maaskee alt for udforlig i denne Beskrivelse; 
men det er nylig oprettet i Sommer, og jeg har ikke 
seet det for; derfor tilgive Du mig denne Snaksomhed! 
Du vil vist finde meget Behag i at beskue den i Selskab 
med mig, om Gud vil til Sommer; og Karen vist ikke 
mindre. Meddel hende kuns denne Beskrivelse; jeg er vis 
paa, den vil interessere hende. —

Frygt ikke, at mine Disciples Tilbagekomst skal gjore 
Dig noget Afbræk; naar man viselig inddeler Tiden, faaer 
man vel nogle faa Minuter tilovers. — — —

Kjobenhavn, d. Ilte September 1821.
Nogle Dages Travelhed, min elskede, bedste Thrine, 

har forhindret mig fra at passiare en Smule med Dig; 
tildels have disse Dage heller ikke været saa frugtbare 
paa Materie, som de vare, da jeg skrev det forrige Brev. 
Dog den gunstige Lejlighed, som tilbyder sig, vil jeg 
ingenlunde lade gaae unyttet bort, men begynde at skrive, 
maaskee da Materier komme rask af sig selv. — — — 
P. Daniel besogte jeg i Sondags, da Boltens vare paa 
Lindegaarden. Han sveder nu stærkt over den philos. 
Examens Discipliner, især Astronomien, som ret er skikket 
til at gjore Folk Hovedet kruset. Imidlertid tvivler jeg 
slet ikke paa, at han vil komme vel fra den saavelsom 
fra de ovrige Ting, da han har været meget flittig.

Den 14de September. Saa vidt var jeg kommen for
gangen Dag, min ejegode Thrine! da jeg blev afbrudt, jeg 
veed ej hvorved? saa pludselig, at jeg ikke fik Tid at til
føje en ordenlig Slutning. Jeg griber nu dette øjeblik.
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da Schou er bleven forhindret fra at læse hos mig sin 
sædvanlige Time, for, vel ikke at ende, hvilket Tidens 
Knaphed næppe vil taale, men dog at fortsætte. Jeg 
sidder just og venter Posten, som udebliver temmelig 
længe, uvis, om Du i Dag vil glæde mit Hjærte med en 
liden Epistel. — Assessor Wilde1) og Kone ere her i 
Byen i denne Tid. Nogle af mine gode Venner have for
talt mig det, samt tilføjet, at de i et Selskab, hvor Talen 
var falden paa mig, have meget rost os begge; det er 
naturligvis noget, som al Tid maa glæde os at høre, 
skjønt vi vel kunne føle, at Folks Kos kan være over
dreven. Men behageligere er det dog at vide sig elsket 
og rost af Folk, end bagtalt af dem. Vi bør og ville 
glæde os derover uden derfor at hovmode os deraf. —

Min Kontubernal Tønnesen er i disse Dage bleven 
valgt til Lieutenant ved Studenterkorpset, hvoraf vi have 
megen Morskab. Lige over for boer nemlig en anden 
Lieuten. Olrik, hvis Kontubernal er Steen, som Du ventelig 
kjender fra Aalborg Nu er det sædvanligt iblandt os, at 
Steen kaldes Fru Olrik, deraf følger altsaa, at jeg avan
cerer til samme Hæderstrin. Det morsomste var ellers, 
at da Chr. Holten havde hørt Avancementet, lod han 
Tjeneren melde det til din Broder med de Ord, at Dau
gaard var bleven Frue, hvilket Tjeneren ikke kunde 
begribe. Han saae med Forundring og Forbauselse paa 
din Broder, og da han svarer: «det er godt!» steg hans 
Forbauselse og Nysgjerrighed endnu stærkere, indtil han 
udbrød: «Men det er dog vel aldrig sandt!» — Vi have 
meget moret os over denne Passage; men den taber sig 
naturligvis ved at skrives, da Stemme og Ansigtstræk 
derved er det interessanteste. — Men jeg seer mig over 
denne lange Beskrivelse paa ingen Ting nødt til at gjøre 
Dig en lille Undskyldning, fordi jeg fylder mit Brev med 
slige Smaaligheder. Hvorledes er det muligt, at de ville 
kunne interessere udenfor Regentsen! Dog nu maa det

J) Bekjendte fra Kanders.
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staae derhen og underkaste sig, hvad Skjæbne der venter 
det. — Lev vel saa længe! Nu er Skou kommen; jeg 
maa til at læse med ham. I Aften tales vi ved igjen.

Kl. 9 Aften.-— — Paa Nyt er det store Kjø- 
benhavn lige saa fattigt som det lille Randers. Her er 
saa godt som intet. Nu falder det mig vel ind, at Fre
gatten og Briggen i Dag afsejle til Vestindien; men 
hvorledes skulde slige Nyheder interessere; det skeer jo 
en Gang hvert Aar. Dog med et falder mig noget i 
Erindringen. Jeg havde den Ære at være i et meget 
stort Selskab i Løverdags med Grev Danneskjold og 
Familie, og modtog ved denne Lejlighed en hel Del store 
Gratulationer, hvilke jo ogsaa maa meddeles Dig, min 
Elskede! som den, der har en saa væsenlig Del i samme.

Chr. Holten har jeg bragt din Hilsen og er anmodet 
at bringe Dig hans igjen. Han har i denne Tid faaet 
Tilladelse af sine Forældre til at boe uden for Byen paa 
Bakkehuset, hvor han troer at have bedre Ro til sine 
Studeringer. Han har lejet Værelse hos Rahbek, det 
nemlig, som Thiele har beboet den øvrige Del af Sommeren. 
Om Rahbek har man forunderlige Historier i denne Tid; 
han er næsten en Fabel for den hele By, i det mindste 
for den lærde Verden. Det hedder sig nemlig, at han 
spøger i levende Live eller er, som man siger, Dobbelt
gænger. Medens han var udenlands, saae man ham her 
i sin Have, paa sit Værelse o. s. v. Hans Kone, en Søster 
til øhlenschlægers, en Dame af megen Phantasi, er ganske 
overbevist om at have seet hans Gjenfærd i hans Studere
kammer, medens den virkelige Rahbek gik i Haven. 
Gartneren og flere fortælle det samme. Utrolige Ting, 
som Du seer.

— — — Mange Hilsener har jeg Dig at bringe fra 
din Broder og min Broder. Min Kontubernal har oftere 
bedet mig at hilse Dig. — Mine Hilsener ere uden Tal. 
Jeg kan ikke fremføre saa mange: Lev vel! som jeg 
ønskede. — — —
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Kjøbenhavn, 21de September 1821.
-— Du maa nu tilgive, at jeg opvarter med 

nogle af vore Regentshistorier. Først maa jeg fortælle, 
hvorledes GeburtsdagenT) løb af. Om Morgenen indfandt 
sig vore Naboer, Hr. Lieutenant Olrik og Frue (Steen) 
med Presenter; han med to Flasker godt øl, hun med to 
svære Kringler. Begge Dele frembares paa Tallerkener 
med Servietter over. De bleve da indbudne at servere 
disse Kringler tilligemed en Skaal Chocolade til Kl. 12. 
Begge vore Brødre inviteredes iligemaade, og det hele 
Selskab mættedes af Chocoladebollens Fylde, undrende til
lige over min Luxus, som ellers er saa sjælden. Festen 
forskjønnedes for mig derved, at tvende Breve bragtes 
mig over Taffelet, et fra min gode Thrine, et andet fra 
Vilhelm. — I Aften vente vi stærkt vor sidstnævnte Ven. 
Men før i Morgen vil han næppe opfylde min Forventning. 
Hvor jeg ynker ham, hvis han holder sit Indtog her paa 
Regentsen ved Dagens Lys; Rusraabet har nemlig taget 
sin Begyndelse, og alle russes uden Barmhjærtighed. Ja, 
af Mangel paa nye Russer gaae de endog løs paa de 
gamle; saaledes blev vor gode Peder ledsaget ud af 
Gaarden her i Dag, og han vil sige, at Rasmus var den, 
der fra vort Vindue gav Løsenet til de frygtelige Brøl. 
Peder Daniel er ellers meget vred i Dag, fordi han nu

I hine Tider hertes (underligt at sige det) aldrig Ordet 
«Fødselsdag». Naar min Fader ikke skiller sig fra 
sine Samtidige, idet han bruger ovenstaaende German
isme (ogsaa i Brev af 3die September «buntede» Lam
petter), da er det vel, fordi han som de fleste den Gang 
maaskee ikke endnu ret var begyndt at tænke over 
Modersmaalets Renhed. For denne interesserede han 
sig i høj Grad. Jeg har al Tid hørt ham hævde, at 
man burde lade det fremmede fare, hvor man havde 
gode og udfyldende danske Ord. Plantagen ved Ribe 
kaldte han saaledes helst: Ribe Lund.
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femte Postdag er bleven skuffet i sin Forventning om 
Brev fra sit kjære Hjem. Jeg har trøstet ham med 
Haabet om at see sit ønske opfyldt ved vor Vilhelm, 
hvorfor han og heftig længes efter ham, forstaaer sig: 
ikke derfor alene. Han har alt en Gang været ved Vester
portsvagt og spurgt om hans Ankomst, nu sidder han her 
hos mig og vil, at jeg skal følge med ham. For at gjøre 
en lille Motion har jeg lovet at føje ham, skjønt Kl. er 
snart 10. —

24de September. — — P. Daniels Forslag havde 
bedre Lykke, end jeg havde ventet; thi vi vare saa heldige 
at træffe ham og hans Fader just, da de holdt ved Vester
port. — — — Hans skjønne Udvortes og beskedne For
hold vandt ham strax her mine Omgangsvenners fuldkomne 
Yndest, saa at de endog forskaanede ham for det sæd
vanlige Rusraab. I Gaar spadserede han med din Broder, 
Hassager, Fritz og mig i Frederiksberg Hauge, hvor han 
fandt alt meget skjønt. Hans Fader og jeg havde om 
Formiddagen været henne at leje Værelser nemlig paa 
Hjørnet af Nørrevold og Teglgaardsstrædet første Sal, 
hvor vi faae en meget smuk og behagelig Bopæl. Vi have 
allerede med vor Phantasi udkastet os Billedet af, hvor
ledes vi skulle more os der næste Foraar, naar vore elskede 
Piger besøge os. — I Eftermiddag Kl. 5 skal jeg have 
Examen med mine to Elever til Holstens i Overværelse af 
Etatsraaden og Baron Holsten, og i Aften forbliver jeg 
da til Holstens for at forelæse noget af den skjønne 
Literatur. Jeg forelæste i forrige Uge Schillers «die 
Braut von Messina», og vi have begyndt paa «die Jung- 
frau von Orleans»; den skal fortsættes i Aften.-------—

Du glemmer vel ikke, lille Thrine, at Du lovede at 
tegne mig et smukt Stykke. Det kunde pynte vores nye 
Værelser. — —
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Kjebenhavn, Oktober 1821l). — —
— — Flere Dages Storme har forhindret mig fra vor 

sædvanlige Underholdning. Flytningen gik nemlig for sig 
i forrige Uge, og der medgaaer al Tid nogle Dage, inden 
man ret kommer i Orden og bliver fortrolig med det nye 
Opholdssted. Inden dette skeer, er man ikke ret oplagt 
til sine sædvanlige Beskjæftigelser, hvilke man er vant til 
at udføre i sin forrige Verden. — Vi leve her med vor 
smukke Udsigt til Volden, hvilken dog Efteraarets Slud 
og barske Vinde Dag for Dag mere true med at berøve 
os, i Kjærlighedens og Venskabets Favn. Vi tale ofte om 
vore gode Piger i det fjærne.-------

Den Ilte Oktober. — — Jeg maa bekjende for Dig, 
at jeg ikke er som Du en afsagt Fjende af Kortspil, men 
tværtimod ret gjærne spiller en L’hombre, dog meget lavt, 
det forstaaer sig. Men min Lyst til dette Spil (dog ingen 
Lidenskab) udelukker næsten ogsaa alle andre. Ved Gnav 
og Lotteri vilde det omtrent have gaaet mig som Dig; 
disse ere aldeles Lykkespil og udelukke næsten al Efter
tanke og Opmærksomhed, hvilken derimod L’hombre ud
kræver i en temmelig høj Grad. — Vor gode Vilhelm 
kommer ret godt fra sin Examen. Han finder megen 
Fornøjelse i at være Tilskuer ved Høstmanøvrerne, som 
i disse Dage holdes paa Fælleden. I samme Anledning 
have vi ofte den Fornøjelse at see hans Majestæt passere 
forbi vore Vinduer til Hest. Et ret smukt Efteraarsvejr 
har i disse Dage ladet os nyde nogen Glæde af vor 
smukke Udsigt til Volden, som endnu holder sig ret 
grøn. Jeg erindrer ikke, om jeg har fortalt Dig, at vi 
have Udsigt til en Bastion af Volden, hvor en smuk 
Mølle ligger, og at det hele har et meget landligt Anstrøg. 
Et Par svære Kanoner paa Bastionen synes lidt at for
styrre det landlige, men da de ligge i en temmelig Af-

Af flere Breve fra Oktober meddeles her Uddraget 
under Et.

Daugaards Levned. II. 15
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stand, og mit Syn er temmelig kort, saa finder min 
Phantasi ikke stor Vanskelighed ved at antage dem for — 
fældede Træstammer. Du erindrer, at jeg har fortalt Dig, 
at jeg ved lignende Blændværker sagte at bestikke mine 
Sanser ved Phantasiens Hjælp, medens jeg i Sommer laa 
paa Regentsen. — —

Den 15de Oktober.-Du glæder mig al Tid saa 
meget ved at fortælle om din og Karens Underholdning, 
om eders jævnlige Sammenkomster og eders smaa Sysler. 
Ogsaa har jeg megen Fornøjelse af de behagelige Phantasier, 
Du danner Dig om de kommende Dage og om vort 
lykkelige og glade Samliv i disse. Min Indbildningskraft 
er ogsaa ofte sysselsat paa samme Maade. Men Du veed, 
at den maa ikke raade; Forstanden maa føre Regimentet; 
denne udkaster vel ikke stedse saa behagelige og skjønne 
Planer som hin, men desto sikrere og nyttigere. Dette 
skulde tjene til at indlede for Dig en Plan, hvormed min 
Hjærne i denne Tid gaaer frugtsommelig, og som vil 
gjøre et Skaar i de Billeder om vor Fremtid, hvilke vi 
hidtil have udkastet. Du veed nemlig, at der oprettes et 
Akademi i Sorø; dermed er forbunden en lærd Skole, 
hvorved der i de enkelte Lærdorøsfag skulde ansættes 
Adjunkter. Deres Post bliver omtrent den samme som 
de andre Adjunkters; men dog noget fordelagtigere. 
Lønnen er 400 Rdlr. Sølv; man faaer fri Bolig, Brænde 
og maaskee andre Fordele. En saadan Plads har jeg 
tænkt paa at søge i Fagene Historie og Geografi, hvori 
jeg ved flere Aars Undervisning har faaet nogen øvelse. 
Det vil tage sin Begyndelse omtrent næste Oktober 1822, 
til hvilken Tid min bestemte Virksomhed her ophører. 
Dog førend jeg indleverer Ansøgning derom, vilde jeg 
høre din, din Faders og min Moders Mening desan- 
gaaende.

20de Oktober.-Kulden begynder nu saa stærkt 
at trykke os, at jeg maa sidde iført min store graa 
Chenille. Paa mange Steder har man begyndt med
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Ild i Kakkelovnen, og der fattes os intet uden — 
Brænde1), saa skulde vi efterligne dette Exempel.

Den 24de. — Du maa hilse Moder fra mig til Svar 
paa hendes Spørgsmaal, at Vilhelm og jeg enes overmaade 
godt hidindtil, og jeg har slet ingen Grund til at formode, 
det vil blive anderledes. Hendes Sporgsmaal har, kan jeg 
tænke, sin Oprindelse deraf, at hun kj ender ham som den, 
der (er) af et lystigt og overgivent Lune, der stundom 
foraarsager, at han buldrer og støjer en Del, hvilket 
rigtig nok ikke er i min Smag; men da jeg veed, han 
har et inderligt godt Gemyt, saa lærer jeg let at finde 
mig i slige Smaating.

Mine Venner Kirkeby, Bøggild og Sommerfeldt have 
været oppe til Attestats; de fik alle Haud, ihvorvel vi 
alle havde ventet, at Kirkeby skulde sikkert faaet Laud, 
da han havde den Karakter for sine skriftlige Prøver. 
Men den mundtlige stødte ham. — Det glæder os Alle 
at høre, at. Caj har faaet Hyre og kan blive den kjedelige 
Uvirksomhed kvit. At Glæden ikke er mindre stor hos 
Eder alle hjemme, skjønt de saaledes skulle miste et 
kjært Led af Kjæden, kan jeg let begribe.

22de Oktober. — — I Gaar besøgte jeg din Broder, 
der nu er fordybet i sine Studeringer, da han paa Man
dag skal aflægge Regnskab for sin Husholdning med 
Tiden i det sidste Halvaar. Ved samme Lejlighed be
søgte jeg ogsaa Chr. Holten, der trakterede mig paa en 
behagelig Maade med Valnødder og Æbler, hvilke første 
især ere mig en Delicatesse, saa længe de ere saa friske, 
at man kan fraskrælle den brune Hinde. Fru Holten 
kom hændelsesvis igjennem Værelset, og havde jeg da 
den Fornøjelse at tale med denne elskværdige Kone, som 
er en af de vakreste Koner, jeg kjender. Hun gratulerede 
mig, da det var første Gang, hun saae mig efter min 
Jyllandsrejse. — Vor store Skuespiller, Dr. Ryge skal 
formedelst en Strid med Theaterdirektøren Collin sidde i

0 En Skipper ventedes med Brænde, bestilt fra Jylland.
15*
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Blaataarn; i Morgen kommer han ud for at spille en 
Rolle, men paa Mandag skal han atter derind.-------Den 
forrige Maaneds Indtægter var i Anledning af Schous 
Testimonium saa rundelige, at jeg derved seer en behagelig 
Lejlighed til at gjøre min kjære Thrine en lille Present 
af en Hat, som Frøken Holsten har staaet for at udvælge. 
Jeg haaber, at min gode Pige ikke forsmaaer den, naar 
den omsider ankommer. Den gjemmes i det chinesiske 
Skrin, som blev sendt til Ville.

Kjobenhavn, 3die November 1821.
— — — Hatten, som jeg i sidste Brev bad Dig 

modtage som et lille Venskabstegn, er afsendt, men saavidt 
jeg af Vinden kan beregne, er den endnu ikke arriveret. 
Mine ønsker ere med Hensyn til Vinden aldeles stridige: 
jeg ønsker Vind til Jylland, for at min Hat snart kunde 
komme til sit Bestemmelsessted, og for at nogle Venner, 
som i Dag ere afrejste (i blandt hvilke Kirkeby) kunne faae 
en lykkelig Overfart; jeg ønsker atter Vind fra Jylland 
for at modtage vort Brænde, som snart kan blive højlig 
fornødent. Saa vanskelige ere Mennneskenes ønsker at 
tilfredsstille; thi begge kunne dog ikke paa en Gang vorde 
opfyldte. — Dronningens Geburtsdag er da i afvigte Uge 
fejret med de sædvanlige Højtideligheder. Prinserne af 
Blodet, Generalerne, Ministrene og andre Store holdt et 
prægtigt Selskab i Torsdag paa Skydebanen. En Kanonade, 
som varede fra Kl. 3 til 7 dog med større eller mindre 
Mellemrum, ledsagede enhver af Skaalerne.------

Den 6te November. Jeg har studeret Vindene, men 
de have for det meste, siden Blicher afsejlede, været kon
trære. Desuden har det stormet temmelig stærkt i denne 
Tid. 1 Søndags havde vi østenvind, og havde jeg da 
Haab, at han maaskee kunde naae Jylland; men den blev 
ikke længe staaende i samme Hjørne. Har den samme 
østenvind ikke bragt Blicher til jydske Kysten, saa har 
den intet udrettet uden at drille os; thi den var Aarsag
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i, at Posten kom meget sildig i Gaar, og at jeg ikke fik 
dit Brev for i Gaar Aftes. — Peder Mikkelsen længes vi 
efter endnu; vi have imidlertid laant noget Brænde af 
Hassager, da Nattefrosten i Gaar gjorde, at vi maatte 
begynde med Kakkelovnsvarmen. —-------

Kjobenhavn, 10de November 1821.
— — Jeg havde allerede i Gaar hjærtelig længtes 

efter at begynde en lille Epistel til Dig; men en ganske 
besynderlig Hindring lagde sig i Vejen, skjønt jeg denne 
Dag mod Sædvane havde meget god Tid. Min Pennekniv 
var nemlig forkommen saaledes, at al Søgen var forgjæves; 
uden den kunde jeg ingen Pen faae skaaren, uden Pen 
ikke skrive. I Dag har jeg ladet sende Penne til Hassager 
med den tjenstlige Begjæring, at han vilde lade samme 
sætte i brugbar Stand. — —

I Forgaars havde jeg en meget sjælden Nydelse, som 
jeg ikke før har haft — maaskee heller ikke faaer saa 
snart igjen. Sagen er denne: Etatsraad Engelstoft var 
inviteret af Dr. Ursin, Observator ved runde Taarn, til at 
betragte med Tubus de tvende Stjærner, Jupiter og Sa- 
turnus, hvis Nærmelse til hinanden i denne Tid fængsler 
de Stjærnekyndiges Opmærksomhed. Han havde da den 
sædvanlige forekommende Godhed at invitere mig med sig 
at nyde dette Skuespil. Det var virkelig meget smukt at 
see disse Stjærner, som gjennem Tubusen modtoge en 
ganske anden Skikkelse end den sædvanlige og viste sig 
runde ligesom Maanen, skjønt for vort øje meget mindre. 
Jupiter havde to mørke Tværstreger midt over sig, hvilke 
man formoder at være Bjærgkjæder; de egenlige Astro
nomer have opdaget syv saadanne paralele Tværstreger 
eller Bælter. Foruden Planeten selv viste sig meget tyde
lig dens fire Maaner som sædvanlige Stjærner, hvilke 
ellers aldrig ere at see med det blotte øje. Ringen om 
Saturnus saae vi ogsaa meget klart. Det var en saare 
dejlig maaneklar Aften, men tillige temmelig koldt oppe
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paa Taarnet. Maanens Flade beskuede vi og gjennem 
samme Tubus: Kirketaarne, Skibe med Takkel og Toug, 
Matroser og Skibshunde saae vi vistnok ikke; men Plet
terne i samme viste sig, ulige tydeligere end med ube
væbnet øje. Jeg vidste intet bedre at ligne dem ved end 
Figurerne, som Frosten om Vinteren danner paa Vindues
ruderne. Astronomerne mene, efter Ursins Sigende, at 
Maanen, da den ikke som vor Jord har Atmosfære, er et 
meget ufuldkomment Verdenslegeme. Med en anden Tubus, 
Kometsøgeren kaldet, opdagede vi lettelig i den saakaldte 
Syvstjærne, som samme Aften formedelst Maanens klare 
Skin næsten slet ikke var at see med det blotte øje, 
over tredive meget store og klare Stjærner. Det var 
underligt nok, at naar samme Kometsøger stilledes mod 
en Gjenstand paa Jorden, viste den samme aldeles omvendt, 
saaledes saae vi det store Frelsers Kirketaarn forstørret 
betydelig, men med Bunden i Vejret. Førend vi bestege 
det egenlige Observatorium, opvartede Hr. Dr. os med 
Thevand i sit lille Værelse i Taarnets øverste Etage. 
Samme Værelse var ret hyggeligt og lunt, ihvorvel det 
svæver saa højt i Luften. Christian den Fjerdes! Tycho 
Brahes og Ole Rømers Billeder prydede hans Vægge. Sel
skabet bestod foruden Etatsraaden og mig af Kmhr. Hol
sten og hans Søn, Christian Engelstoft og den lille Marie, 
den yngste Grev Danneskjold og en Oberstlieutenant Adler, 
hvilken sidste tilfældigvis blandede sig med Selskabet, da 
han mødte os paa Engelstofts Trappe i den Hensigt at 
aflægge ham Besøg. Dette være nok skrevet om denne 
berømte Himmelrejse; skriver jeg mere, frygter jeg, at 
den skal blive lignet ved Muhammeds Himmelrejse i Ko
ranen. — I Aften ere vi tvende Brødre og Vilhelm invi
terede til Engelstoftes for at højtideligholde Mortens-Aften 
efter gammel jydsk Sædvane. Vilhelm er i dette øjeblik 
gaaet til Regentskirken, hvor han skal bivaane sin forme
lige Indvielse eller Proclamation som akademisk Borger. 
Her vil jeg nu afbryde for at vente paa nogle interessante 
Materier at meddele Dig ved Brevets Slutning. Jeg



231

erindrer ikke, om jeg har meddelt Dig noget om den 
smukke Fuglesamling, som Etatsraaden ligeledes skaffede 
mig Lejlighed til at see for nogen Tid siden. Har jeg 
en Gang tilforn udtomt denne Materie, saa vilde det været 
unyttigt at repetere den igjen; Du kunde næste Gang 
meddele mig Svar derpaa. —

Den 13de November.-----Jeg takker Dig meget, 
bedste Thrine for dit Brev i Gaar, som behagelig over
raskede mig. At Du har modtaget kjære Efterretninger 
fra din gode Nicoline, er mig ogsaa en glad Tidende. — 
Jeg erindrer ingensinde, at Du har sagt mig, hvor din 
Veninde opholder sig. At det er i Norge, veed jeg vel; 
men Norge er stor! Da det er saa sjældent, at Du kan 
høre noget fra hende, skulde jeg næsten formode, at det 
er i det nordlige. Meddel mig dette, og fortæl mig kun 
noget mere om hende! Det vil al Tid interessere. — Caj 
har i Dag begyndt at arbejde paa Skibet, hvilket han 
meget havde længtes efter. — —

Kjobenhavn d. 19de November 1821.
Jeg har i Dag med den sædvanlige Glæde modtaget 

dit Brev, min bedste Veninde! Vilhelm kom ilende med 
det fra Posthuset, just idet jeg havde faaet Melkepotten 
til at koge; vel var det, at han blev saa længe, da ellers 
Melken maaskee var bleven sveden. For at Du ret kan 
gjøre Dig Begreb om, hvad det er for en Melkepotte, da 
maa jeg sige Dig, at jeg har i de sidste Dage indført en 
ny økonomi; istedetfor den slette Fløde (hvorom Du som 
Jydinde ikke kan gjøre Dig noget ret Begreb) hvilken vi 
vare vante til at kjøbe i Kjælderen, kjøbe vi os nu daglig 
en halv Pot sød Melk, og samme koge vi selv i Kakkel
ovnen. Dette er ellers Vilhelms Hverv som oftest, da 
han har det bedste Greb derpaa; men i Dag besørgede 
jeg det, da han gik paa Posthuset.

--------- 1 Aften skal jeg for første Gang i Vinter 
paa Komedie og skal see, tænk Dig min Fryd! — Palna-
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toke, som jeg ikke har seet før. Jeg har ret sat mig for 
i Vinter at tage Revanche for det, at jeg under mit Op
hold i Kjøbenhavn saa lidet har bivaanet Theatret. Længe 
ønskede jeg til den Ende at faae en Plads i en Loge; thi 
det er mig alt for trættende at staae paa Parterret, og 
det forvolder undertiden Ubehageligheder. Endelig er det 
nu skeet mig, som jeg ønskede. En af mine bedste Venner 
ved Navn Buhl havde hveranden Mandag en Plads for tre 
Mark hver Gang, hvilket er det samme som en Plads 
koster i Parterret. Men da han selv var bleven kjed af 
den, og han kjendte mit ønske, var han saa god med 
Abonnentindens Fru R.s Minde at overlade sin Rettighed 
til mig. Den er i første Etage lige ved Hofdamernes 
Loge; men den ligger just ikke fordelagtigt for Oversigten 
over Theatret. Den hele højre Side af samme kan man 
slet ikke see. Nu er Tiden, at jeg begiver mig til min 
Information og derfra paa Komedien, lev vel saa længe!

Efter at have nydt Skuespillets Glæde og mættet 
hungrig Mave, griber jeg nu Traaden, hvor jeg slap den, 
eller rettere, knytter et nyt Stykke til det forrige. Af det 
foregaaende vil Du see, at jeg just ikke havde store For- 
haabninger til min Loge; imidlertid overgik Lejligheden 
dog min Forventning, om den end ikke modsagde den. 
Jeg gik i det hele tilfredsstillet bort, glad ved at have 
Udsigt til med samme Ro og Magelighed næste Mandag 
at bivaane et andet Skuespil. Dog Du vil ikke være nøjet 
med det hidtil berettede; Du ønsker vist nogen udførligere 
Efterretning om Stykkets Gang. Ryge (Palnatoke) spilte 
som sædvanlig mesterligt; Hass (Bue Digre) kom i mine 
Tanker næst efter ham. Simonsen, en ellers ubetydelig 
Acteur, var ej heller uheldig i at udføre Bispens Rolle. 
Frydendahl (Harald Blaatand) spilte godt, men ikke ud
mærket; ligesaa Liebe (Sv. Tveskæg). De andre vare 
mere simple. Men Ryges Spil er uforligneligt og efter
lader et dybt Indtryk. Skjønt Heltekarakteren lige saa 
lidt passer sig paa mig som paa Thorvald i dette Stykke, 
saa drømmer jeg mig dog en Helt — i det mindste til
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jeg kommer østergade til Ende. Men et Spøg, et andet 
Alvor, et godt Skuespil, vel udført, efterlader et behageligt 
Indtryk og styrker Følelsen for det sande Gode og Store; 
hvilket Du og selv anmærkede.

Den 22de. Jeg har i denne Tid en ny Udsigt nemlig 
til at blive antagen til Lærer for den yngste af Grev 
Danneskjolds Sønner i Historie og Geografi en Time dag
lig. Endnu er intet derom afgjort. Jeg venter paa Grevens 
Ankomst hertil. — Vor kjære Cajus besøgte mig i Gaar; 
Du veed, jeg holder fortrinlig af ham som min gode Piges 
udtrykte Billede.-----------

Kjebenhavn 23de November 1821.
— — — — — Ansøgningen om Adjunktembedet 

er, som Du veed, indsendt; men jeg har igjennem Dr. 
Mynster paa anden Haand den Efterretning, at denne Sag 
ikke vil blive foretaget før henad Foraaret. Vi faae altsaa 
væbne os med Taalmodighed i Forventning om Udfaldet. 
Sandsynligvis bliver det ikke den sidste Ansøgning, jeg 
indsender, ej heller den sidste, jeg saa længe maa vente 
efter at see bevilget. Baade Mynster og Engelstoft give 
de bedste Forhaabninger, og i disse ville vi da i Guds 
Navn nedgrave denne Sag for i Vinter og ikke røre ved 
den, før vi til Foraaret enten seer Forventningen opfyldt 
eller tilintetgjort. — I Morgen begynder jeg Undervisningen 
med den unge Greve. Hans Fader, som rejste i Gaar, 
overlod til Engelstoft at aftale alt med mig, da han ikke 
fik Tid dertil. Mit Arbejde er saaledes blevet forøget med 
en Time daglig; Vejen derned (det er tæt ved Amalien
borg) er meget lang, saa at Skjørbug vel mindst vil blive 
den Sygdom, hvoraf jeg vil komme til at laborere i Vinter. 
— Jeg har i Aften hverken været ude eller haft Selskab 
men har siddet i min Ensomhed, indtil Ville for et øjeblik 
siden kom hjem og bragte mig fra en Ven en Præken, 
som Stiftsprovsten holdt paa Allehelgensdag, og som er 
given i Trykken. Den har gjort nogen Opsigt, fordi den
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handlede om Grækerne. Han viser, at vi ikke bor opgive 
Haabet om Kristendommens Fremgang dens nuværende 
Forfølgelser1) uagtet; han soger at paavise dette ved de 
forbigangne Forfølgelsers Historie. — Fra den gode Caj 
skal jeg hilse Dig, han har været her baade i Dag og i 
Gaar. Jeg holder grumme meget af ham, dels for hans 
blide, jævne Karakter, dels fordi han saa grumme meget 
ligner min Thrine. — —

Kjobenhavn, 4de December 1821.
— — — Jeg lovede at give en Beskrivelse over 

Fuglesamlingen, og Du onskede selv en saadan, men nu, 
da Tiden er der, at jeg skulde give den, er jeg meget i 
Forlegenhed, da det lange Mellemrum af Tid, siden jeg 
saae den, har formindsket Indtrykkets Klarhed. Dog vil 
jeg med et Par Ord soge at give Dig forelobigen et Slags 
Begreb om denne Samling, da jeg haaber at have den 
Glæde at vise Dig den selv næste Sommer. Fuglene ere 
meget fuldkomment konserverede ved Udstopningen. De 
vise sig i deres naturlige Stillinger, Han og Hun sammen, 
ofte storre Grupper, Hunnen som oftest siddende paa 
Reden og rugende over sine naturlige Æg. En Agerhøne, 
som ruger paa sin Rede, er i Færd med at faae Unger; 
de fleste Kyllinger ere fremkomne, nogle frempippe af 
Æggeskallerne. En And forestilles svømmende; Vandet 
efterlignes ved en Glasflade, paa hvilken er gjort en saa
dan Aabning, at Omkredsen af Andens Legeme aldeles 
udfylder denne Aabning. For Resten ere Fuglene af alle 
Slags, indfødte og fremmede, smaa og store, vilde og 
tamme, ørne, Falke, Storke, Svaner, Ugler, Spurve, Koli
brier o. s. v. Hvert Par eller hver Gruppe befinder sig i 
et Glasskab. Tre Værelser ere opfyldte med dem. Langs 
med Væggen ere de opstillede. — Dette maa nu være nok 
til snarere at vække din Lyst og Beundring end at til-

x) Grumhed fra tyrkisk Side mod græske Kristne.
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fredsstille den.------ I Søndags var det Engelstoftes Ge- 
burtsdag; jeg var da buden derhen til Middag. Der gjøres 
ellers slet ingen Stads af denne Dag, da han ikke godt 
kap lide det. Jeg var ogsaa den eneste fremmede, hvilket 
jeg maa ansee for et Bevis paa hans Gunst og Hengiven
hed for mig, paa hvilken jeg ellers har saa mange andre 
Prøver. — Jeg længes nu ret meget efter at høre, hvad 
Fremgang det har med mit Stykke; P. Daniel1) bombar
derer Dig vel nu saa stærkt, at Du absolut maa have 
hans færdig først. Hvor vidt er Du og din Tante kommen 
med det Stykke Tøj, der var begyndt at spindes til? Du 
seer af dette mit Spørgsmaal, at jeg har ogsaa lagt Mærke 
til dine mere prosaiske Sysler; alt hvad der angaaer min 
ejegode Thrine interesserer ogsaa mig. Jeg længes ofte 
ret meget efter at kunne sidde og forelæse Dig og dine 
Sødskende (ogsaa mine) noget af den skjønne Literatur; 
de faa Dage, som vi saaledes samlevede i Sommer, svæve 
for mig som en fortryllende Drøm; vistnok ogsaa for min 
gode Pige. Men vi maa trøste os ved Haabet om lykke
ligere Tider og glæde os ved den Lykke, vi ogsaa nu nyde 
ved Tanken om hinanden. Jeg talte med Kandidat Steen 
i Gaar, en af mine Venner; han har i flere Aar ikke 
seet sin Kjæreste; det er dog meget tungere. —------

Kjobenhavn, den 15de December 1821.
----- Først maa jeg meddele Dig min Glæde 

over at have modtaget paa een Postdag i Gaar den dobbelte 
Forsikring fra min Moder og min gode Pige, at de gjen- 
sidigen elske hinanden saa overmaade højt. Du er en 
overmaade rar Pige, er hendes Ord. Det er ret hendes 
Glæde, naar Du besøger hende ret jævnlig. — — Vor 
gode Caj er her at sige Farvel. Han skal i Morgen hale 
udenfor Bommen og kommer ikke mere i Land, skjønt de 
ikke strax komme til at sejle. Jeg har derfor tænkt at

x) Paa den Tid i Hjemmet i Randers.
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sejle ud at besøge ham, som jeg gjorde forrige Gang. — 
Etatsraad Holten har atter vist sig saa meget god imod 
Caj, da han nemlig har dels foræret, dels laant ham en 
hel Del Penge at handle med. — Det er en herlig Ting 
med de Sømænd, at de aldrig blive forsagte, eller rettere, 
det vilde være meget bedrøveligt, om de bleve det.----------

Kjebenhavn, den 19de December 1821.
- — Jeg var i Mandags Aftes paa Komedie og 

saae Jacob von Thybo. — Derefter havde vi en Ballet 
«Fanden er løs«, i tre Akter, som ogsaa var særdeles 
morsom; men jeg er aldeles ikke nogen Kjender af det 
Fine i Dansekunsten, hvorfor jeg heller ikke rigtig kan 
begribe, hvad det er Parterret klapper ad, naar en af 
Danserne eller Danserinderne ret har udmærket sig. —

Min Ferie er tildels begyndt, da Danneskjold er rejst 
til Gisselfeldt.-------

Den 22de December. — — Holsten og Engelstoft ere 
i Dag rejste paa Landet, og min Ferie saaledes begyndt. 
Den skal anvendes til at studere nogle græske Digtere, 
som jeg skal gjennemgaae med mine Elever, samt til at 
penetrere noget dybere Dannemarks Historie. Jeg læser 
i denne Tid Maltets Historie af vort Fædreneland, der, 
som Du ventelig veed, er den bedste og smukkeste, vi 
have. Med det samme øver jeg mig noget i det franske 
Sprog, hvilket under saa mange Aars theologiske Studier 
havde faaet temmelig betydelige Huller. Kunde der blive 
nogle Timer tilovers til at tegne en lille Smule, saa 
ønskede jeg ogsaa nok at opfriske det lidet, jeg har kunnet 
af denne Kunst og maaskee gaae videre frem. — Jeg var 
i Dag henne hos Dr. Estrup, som jeg ikke har talt med 
i flere Uger, da han naturligvis tilbringer sin meste ledige 
Tid hos sin elskede Pige. Han viste mig nogle smaa 
Presenter, som han vilde gjøre sine unge Svogre til Julen, 
af hvilke jeg ikke kan forbigaae at nævne en Valnød, 
meget stor i sit Slags, hvori hele Verden var indesluttet:



237

en net lille Globus, der meget tydelig viste Verdens Dele 
og deres Linier. Derhos havde han nogle smaa fine Kob
bere over de smukkeste Bygninger i Kjøbenhavn.--------------

Kjebenhavn d. 2den Januar 1822.

Elskede bedste Thrine!

Det havde været min Beslutning at tilskrive Dig et 
Par Ord paa Aarets første Dag; men da denne byrdefulde 
Dag var forgangen, stundede jeg stærkt til Hvile. Jeg 
kalder den byrdefuld dels formedelst de mange Nyaars- 
besøg, forbundne med Spisen og Drikken, dels fordi jeg 
var saa tidlig paa Færde, at jeg mod Aften følte mit 
Hoved tungt og mine øjne stramme. Kl. 5^2 var jeg 
paa Benene tilligemed Vilhelm for at indvie Nyaarsdagens 
første Timer til andægtige Betragtninger. Dr. Mynster 
prædikede til Froprædiken særdeles skjønt; han har noget 
meget højtideligt i sin Stemme og Anstand og Kraft i 
Udtrykket. Gjenstanden for hans Tale var, at vi kunde 
og burde have den Fortrøstning, at Gud, som var med os 
i de Dage, som svandt, ogsaa vil være med os i de Dage, 
som komme. Dette Thema udførte han særdeles skjønt 
og rørende. Det harmonerede ogsaa ganske med mine 
Følelser, og min Thrine siger vist det samme. Mine 
Forestillinger om den tilkommende Tid ere ikke al Tid de 
blideste; men jeg stræber stedse at fjærne slige foruroligende 
Udsigter, som dog ikke nytte til noget. Den Tanke, der 
mest foruroliger mig, er, at det skal vare længe, inden vi 
faae saa meget af det daglige Brød, at vi kunne tænke 
paa en bestandig Forening; men Hjælpen kommer jo ofte, 
naar den mindst forventes. Dog denne Trøst er ikke saa 
sikker som den anden at væbne os med Taalmodighed og 
oppebie den belejlige Tid; kuns at min Thrine ogsaa vil 
være stærk til det samme og ikke fortryde vor Forbindelse, 
som hindrede den Dig fra en tidligere Lykke. Dog her 
har jeg ytret en Frygt næsten af samme Art som den,
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Du ytrede i dit sidste Brev, og som jeg vilde gjendrive; 
jeg vil haabe ingen af os skal have Grund til at beklage 
sig. Vi ville være langmodige baade med Hensyn paa 
Skjæbnens Gang og paa vore Svagheder indbyrdes. At 
Du er misfornøjet med de Dage, hvori Du intet har ar
bejdet, er et Karaktertræk, som finder Gjenklang hos mig; 
det er en løjerlig-Vrantenhed, der betager mig, naar jeg 
længe har været ledig, f.Ex. naar jeg har spillet Kort 
længe. Dog for uskyldig Tidsfordriv en Gang imellem 
maa man heller ikke lukke sine Følelser.

Den 4de Januar. Prins Emil 'af Augustenborg, om 
hvem Du maaskee har hørt, at han faldt i Unaade ved 
Hoffet her og paa Augustenborg paa Grund af en Mesalli
ance, er her i disse Dage incognito. Unaaden er glemt, 
og han er bleven naadig modtagen af Majestæterne. En
gelstoft er hans særdeles Fortrolige og hans Et og Alt. 
Prinsen har et Par Gange tilbragt Aftenen hos Engelstofts 
og skal efter Fruens Sigende være en særdeles behagelig 
Selskabsmand. Han lever ganske som Privatmand i Leipsig 
og har syv Børn; hans Udkomme er meget tarveligt, da 
han ikke har anden Indtægt end sin Prinseappannage, som 
ikke kan være betydelig i et saa lille Hertugdømme.-------

Det kjedelige Vejr, som hele Ferien igjennem hindrede 
os fra at nyde nogen Fornøjelse, er nu ophørt, og i Dag 
har et smukt Frostvejr lokket mange ud af deres Smut
huller. For ikke at undvære Motion opfandt jeg i Ferien 
en smuk Fornøjelse; Vilhelm spiller nemlig en Engelsk
dans med fire Ture; efter denne danser jeg med Hassager 
op og ned af vort temmelig rummelige Værelse og ledsager 
Turene med adskillige mimiske Gebærder. Undertiden af- 
vexler den med en Vals; den øvelse er virkelig nyttig, da 
den baade varmer og giver Lemmerne nogen Smidighed 
og Blodet en sund Bevægelse. —-------Igaar indtraf 
Hassagers Fødselsdag. Den celebreredes med megen Højtid. 
Ganske tidlig i Gaar Morges sendte jeg ham en Rigsdalers 
Julekage med Begyndelsesbogstaverne af hans Navn og d. 
3die Januar 1798. Vilhelm skikkede ham et Pund Cho-
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colade. Derpaa begave vi os hen for at nyde noget af 
disse sjældne Gaver, og vi, som det øvrige Selskab, lod os 
dem smage ret godt. Vi vare Alle budne til Aften.--------------

Kjobenhavn, d. 12te Januar 1822.

— Jeg sidder atter, bedste Thrine! ved Pulctet for at 
begynde Dagen med den gode Gjerning at stræbe at ud
føre dette Brev til din Fornøjelse og ønske Dig en god 
Morgen.' Dine Betragtninger over Kjærlighed og Tidens 
Anvendelse svare ganske til mine Begreber og Følelser. 
Den Fordring, ingen at elske, som nogle Philosopher have 
gjort, synes ikke at kunne være fremkommen i noget 
Menneskes Sjæl; saa umenneskelig lyder den. Thi er end 
Kjærligheden forbunden med Vanskeligheder, Sorger, Savn, 
Adskillelse o. s. v., saa tjene just de Ting, som synes at 
gjøre den ubehagelig, til endmere at oplive og forstærke 
den. «Snart af idel Munterhed og Glæde blev det under
lige Hjærte kjed.» —-------

Du erindrer maaskee, at jeg i Sommer talte med 
Dig om et tysk Værk: «Stunden der Andacht», som for
medelst sine smukke og sande Betragtninger over og Ud
viklinger af næsten alle moralske og religiøse og til 
Livsphilosophien henhørende Gjenstande er saa meget af
holdt. Dette Værk seer jeg mig i Stand til at kjøbe, og 
Brøchner har ladet det forskrive ved sin Boghandler, 
hvilket sparer mig nogle pro cento. Naar jeg nu faaer 
det, da ville vi dele det imellem os saaledes, at Du faaer 
de fire,j og jeg beholder de fire Dele (thi Materierne ere 
ikke sammenhængende), og naar vi da have læst dem 
igjennem, kunne vi atter afvexle. — I disse Dage har jeg 
forøget min lille Bogsamling med Holbergs Dannemarks
historie, 3 Dele i Kvart, hvilke jeg fik paa en Auction 
for 10 Mark. Naar jeg en Gang bliver ret rig, da skal 
jeg kjøbe os Schillers samtlige Værker og siden øhlen
schlægers (thi danske Bøger ere næsten dobbelt saa kost-
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bare som tyske) og da skulle disse ogsaa være til Deling; 
men den Tid er vel endnu noget borte.-------— —

Den ovenomtalte tyske Opbyggelsesbog i otte tykke 
Bind laa i min Barndom paa en Hylde oppe under Sove
kammerloftet. I sin Tid havde mine Forældre flittig læst 
dette Skrift, i hvilket der efter Harms’s Udtryk (saa vidt 
jeg mindes, er det hans) vel fandtes Aand men intet af 
A an den. Over hvert Stykke stod der et Vers, som 
vistnok var smukt. Selve Overvejelserne vare vist ogsaa 
smukke og paa deres Maade gode. Men Kristendommens 
Kjærne var intet Steds gjemt i det Svøb af Veltalenhed, 
som opstillede Dydsidealer men ikke havde nogen Hen
visning til Troens Tilegnelse af Kristi Retfærdighed. Den 
overfladiske Læser har uden Tvivl ment, at naar han med 
Velbehag læste om Dyden, var han selv adæqvat med den. 
Den dybere gaaende Læser med den opvakte Samvittighed 
fandt ikke nogen Hjælp for Sjælens Hunger og Tørst 
efter Retfærdighed. Denne Erfaring var det, mine For
ældre gjorde, hvad jeg i min Barndom har hørt dem tale 
om. Det er gaaet dem med det højt priste Værk, som 
det gik Adam Homo:

Da kasted bort han de berømte Beger, 
Der gav Begrebet Trøst men ingen Trøst.

Ikke at de kastede Bøgerne bort med Haan. De 
miskjendte ikke det gode, der var, og som i sin Tid havde 
glædet dem. De lagde dem blot paa Hylden. Jeg fik 
dem ned af den og læste lidt i dem, da jeg nok kunde 
saa meget Tysk. Jeg er sagtens bleven lokket af Versene, 
da jeg al Tid var ude om at faae fat paa nogle Vers. Der 
var en Betragtning over Stjærnehimlen, som henrev mig. 
Det var den første i Rækken af et helt Bind Betragtninger 
over Naturen. Jeg tænkte mig, at det maatte være her
ligt at læse hele dette Bind og derved komme til en ret 
Kundskab om Guds Væsen, som det udfolder sig i Naturen.
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Men jeg kom blandt Naturbetragtningerne ikke videre end 
til denne første. Et Par andre Stykker, som jeg læste, 
gjorde intet Indtryk paa mig. Navnlig hvor der hand
ledes om Kristus, stod alting meget bedre i «Tolv Fest
prædikener» af Leth.

Kjobenhavn, d. 14. Januar 1822 efter Kl. 10 Aften.

Jeg er kommen fra Komedie, har- sagt Hassager og 
Petersen, mine Gjæster hjemme, God Nat, og sidder nu, 
inden jeg søger Hvilen, for at begynde en Samtale med 
Dig, min elskede, bedste Thrine! — — — Det Stykke, 
som jeg saae i Aften, var en ny Tragedie «Brødrene i 
Leire». Stoffet er den Dig af Samsøes Fortællinger nok
som bekjendte Historie om de to ulykkelige Brødre, Kon
gerne Rurik og Helge, af hvilke hin dræbte denne ved den 
svenske Konge Ivar Vidfadmes og hans Jarl Bolvises 
Rænker. Stykket er blevet lastet af mange; jeg fandt 
det meget smukt, og det rørte mig. Maaskee Forfatteren 
har mindre Del deri (skjønt nogen Del kan man ikke fra- 
kjende ham) end Æmnet selv, som al Tid i fortrinlig 
Grad har interesseret mig, og Skuespillerne, som udførte 
deres Roller saare vel. Ryge spilte Rurik og Madame 
Heger Dronningen Audur. Det er først anden Gang, 
siden jeg kom til Hovedstaden, at jeg har haft den Lykke 
at see denne forgudede Skuespillerinde udføre en Rolle. 
Første Gang saae jeg hende i «Dyveke», men den Gang 
behagede hun mig mindre. I Aften var jeg saa indtagen 
af hendes Stemme, Anstand og hele Væsen, at jeg maa 
tilstaae, ingen Actrice har nogensinde saaledes fortryllet 
mig med sit Spil. Hun er nu en Kone paa nogle og 
halvtredsindstyve Aar, men hun udfører dog den unge 
Dronnings Rolle mesterlig. —

Daugaards Levned. II. 16
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For at Du kan have noget interessant Nyt at med
dele din Broder Nicolaj,, da vil jeg berette Dig Udfaldet 
af den theologiske Embedsexamen, som har været i Dag. 
Lindberg, bekjendt for sine store Indsigter i de øster
landske Sprog, erholdt Laud: inprimis egregie (fortrinlig 
udmærket; dog Nicolaj vil fortolke Dig det); Hornemann 
holdt ved at examinere ham i næsten to Timer i syrisk, 
koptisk, kaldæisk, samaritansk og arabisk. Han havde 
læst hele det gamle Testamente. Bering Laud: egregie, og 
Zartmann, min gamle Kontubernal, Laud. Du seer det 
vel ikke ugjærne at modtage ogsaa slige Nyheder for at 
kunne gjøre Dig angenem ved at meddele dem til vore 
lærde Brodervenner.

Kjobenhavn 1822. Fastelavnsmandag.
— — —-Paa denne Almuens største Festdag 

feriere ogsaa vi tilligemed alle andre Stænder. Vi have 
tilbragt Dagen med at spise Boller dels her hjemme, dels 
hos Hassager. Du kan troe, jeg glæder mig ret til Ko
medien i Aften; vi skulle have «Ulysses von Ithacia», et 
af Holbergs vittigstel) og morsomste Stykker; men det 
falder noget i det Plumpe, saa at Damernes Tal vistnok 
ikke vil blive stort. Dette Stykke har ikke været opført, 
siden jeg kom hertil. Selv Rollernes Fordeling blandt 
Skuespillerne er komisk. Rungsted, en gammel Mand med 
et forskrækkelig grovt Mæle, skal spille den skjønne 
Helene og Mdm. Zink hendes Kammerpige Dllegaard, saa 
at Tjeneren Marcolfus’s Anmærkning, at Kammerpigen er 
langt skjønnere end Prinsessen, vil falde os temmelig sand
færdig og rigtig. Hvad andet morsomt der vil kunne 
forefalde, skal jeg fortælle Dig i Aften, haaber jeg. — 
Det glæder mig saa inderlig stedse at høre Exempler paa

*) Naar jeg ellers har hørt min Fader omtale dette Stykke, 
har han ikke sat det saa højt med Hensyn til det 
egenlige Vid; han betragtede det mest som en Farce.
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den Enighed, som finder Sted mellem min gode Thrine og 
min Søster. Du vil vistnok ogsaa have erfaret, at Karen 
er en meget god Pige. — —

Tirsdag Morgen. Du seer af Datum, at jeg blev 
hindret i mit Forsæt at fortsætte i Aftes. Hassager og 
Rasmus kom nemlig hid efter Komedien og passiarede. 
Det frappanteste ved Stykket var, som jeg havde ventet, 
Helene. Du kan aldrig troe, hvor naragtig det saae ud. 
Et stort, svært Mandfolk i Fruentimmerklæder, rød At
laskes Trøje og Skjørt; hun var saa bred, at jeg næppe 
troer, hun kunde gaae ind ad to Fløjdørre. Den lille 
Madame Zink saae ud, ved Siden af denne kolossalske Figur 
som — ja jeg kan ikke i Hast hitte en Lignelse — som et 
Hus ved Siden af et Kirketaarn eller noget lignende. 
Dragen, som kommer ned i fjerde Akt for først at hente 
Dronning Dido, siden Rasmus, hendes Tjener, op i Luften, 
var meget kunstigen gjort; den sprudede Ild og hævedes 
ved et meget let Maskineri. Ryge spiller Ulysses ud
mærket, Stage ligesaa Marcolfus, Lindgren Chilian, Ulysses’s 
Tjener. Nu er min Materie udtomt, min Tid er desuden 
noget knap, og Følgen' af begge Dele vil blive, at Du maa 
lade Dig nøje med det, som allerede skrevet staaer. Vejret 
er ellers saa overordenlig skjønt i Dag, at det gjor mig 
ondt ikke at kunne nyde dets Behagelighed ved en Spad
seretur; men Tiden vil ikke taale det. Jeg fik netop 
Lejlighed til, da jeg gik fra Danneskjolds, at lægge Vejen 
om ad Børsen og der at beskue nogle af de udhængte 
Kobberstykker. Der hænger en hel Mængde over danske 
Egne, Stæder og enkelte Bygninger. To af disse hue mig 
især nemlig den prægtige Roeskilde-Domkirke og Kronborg- 
Slot, og naar jeg en Gang, hvilket vel sagtens vil vare 
længe, faaer Raad til at kjøbe slige Sirater, da skulle 
disse være af de første.-------Nu de sædvanlige kjærlige 
Hilsener. — — —

-Efterskrift. Jeg synes dog, det er tungt at 
see saa stort et Stykke hvidt Papir i et Brev; det seer 
ud som en Sandørken, hvilken man gjærne vil have be-

16*
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folket. Jeg maa derfor see at hitte paa noget, der kan 
indtage denne Plads. Jeg saae i Søndags et Mikroskop, 
som jeg aldrig har seet Mage til; ja, man kan vist sige, 
at det forstørrede Billioner Gange, det var ikke af de 
sædvanlige Mikroskoper; dette stilledes mod Solen, og 
Gjenstanden sattes for Enden af det. Derpaa stillede man 
sig med et Stykke hvidt Papir i nogen Afstand og paa 
samme malede sig Gjenstanden. En Islænder ved Navn 
Gunløchsen viste mig og nogle andre Venner det paa 
Regentsloftet; formodentlig hørte det til det astronomiske 
Taarn, da han har meget ved samme at forrette.----------

Kjobenhavn d. 21de Januar 1822.
----- — Det Selskab, jeg bivaanede hos Engels

tofts, var saare galant baade med Hensyn til det fornemme 
Personale og til Beværtningen. Der var fire Spilleborde, 
Selskabets øvrige Medlemmer anstillede Julelege. Jeg 
deltog i et Whistparti med Bispinde Mejer, en Kammer- 
raad Topsøe og en Kand. theol. Grüner. Spillet var meget 
morsomt, da det stundom afbrødes ved Diskurs og be
hagelig Skjerts. Den gamle Kammerraad var uheldig hele 
Spillet igjennem; jeg derimod den heldigste, saa at jeg 
havde vundet tilsidst 8 Mark 12 Skilling foruden Kort
pengene. Kl. 12l/2 søgte man hver til sit. Steen, som 
ligger paa Regentsen, hvis Port var lukket, maatte jeg 
løfte ind ad Vinduet; da dette var forrettet, begav jeg mig 
hjem til den sovende Vilhelm. Søndag Morgen besluttede 
jeg at anvende de vundne Penge paa en Maade, der kunde 
more mig og andre Venner. Jeg kjøber fin spansk Cho- 
colade for en Rigsdaler, 1 Pund; Thebrød for 2 Mark og 
Melk for 12 Skilling, netop hele Gevinsten; jeg udskikker 
Invitationsbreve til mine Venner Hassager, Magnussen, 
Tønnesen, Steen, Frits, Petersen og min Broder, 
at de ville lade dem indfinde Kl. 11—12 for at nyde den 
ædle Drik. Selskabet begynder at samles, en stor Bolle 
Chocolade prunket, omringet af ni Par Kopper paa den
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snehvide Dug; men endnu savnes de med Streger ovenfor 
betegnede Gjæster,-og vi tvivle næsten om deres Komme, 
da Vilhelm pludselig udraaber, at de komme, stolt knejsende 
i en Karet, kjørende forbi Vinduerne. Denne artige Idee 
bidrog ikke lidet til at forskjønne Festens Ynde og Mor
skab. Selskabet var meget levende og Tonen munter; jeg 
præsiderede ved Bollen, og Chocoladen, som smagte os alle 
særdeles vel, svandt lidt efter lidt, til vi skuede Terrinens 
Bund. Halvtredie Kop blev enhver til Del, hvoraf Du 
kan see, vi intet manglede. — —

Den 24de Januar.-Komedien, som jeg saae i 
Mandags var et Syngestykke: Fanchon, hvori Hovedper
sonen er en Lirespillerinde af dette Navn, som er kommen 
fra Savoyen til Paris og der har erhvervet sig betydelig 
Formue, som hun anvender paa den ædleste Maade til at 
gjøre vel mod trængende. Tonen i det Hele er munter, 
Pigen interesserer ved sin muntre, godmodige og højmodige 
Karakter. Hun har indtaget en fornem Pariser, som om
sider beslutter sig til, sine egne og Familiens Fordomme 
uagtet, at ægte hende. Mdm. Zink spiller Lirespillerinden 
fortræffeligt. Ryge spiller en jovialsk, rødmusset Abbé, 
Pigens Fortrolige. Det er ganske forunderligt at see denne 
Mand i de forskjellige Roller, tragiske og komiske; han 
spiller dem lige mesterligt, og man skulde næppe kjende 
den frygtelige tragiske Helt, naar man seer ham i de 
lavere Roller. — De øvrige Dage af Ugen ere gangne saa 
jævnt hen som sædvanligt; intet mærkeligt er indtruffen 
i min lille Kreds, den ene Dag er den anden lig, og dette 
er jo fuldkommen godt, naar Dagene ere lykkelige. —

Kjobenhavn, d. 30te Januar 1822.
------Jeg har faaet et nyt Hverv, nemlig at læse 

noget af den nyere Historie med den ældste Grev Danne
skjold. Det er en ganske besynderlig Art af Information; 
han er et voxent Menneske, næsten af min Alder; han 
skal ikke som en anden Elev læse visse Lectier daglig,
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men jeg skal foredrage ham Historiens vigtigste Momenter, 
saa vidt det er mig muligt paa en interessant Maade. 
Det hele Kursus skal vare til Foraaret, altsaa omtrent tre 
Maaneder. Disse blive da ligesom de syv fede Aar i 
Ægypten tre gode Maaneder for mig; foruden de 32 Rdlr. 
hos Holstens faaer jeg en Rigsdaler Sølv daglig hos Danne
skjolds, da jeg der har to Timer og somme Tider mere. 
Du seer heraf, at jeg ret kommer i Forbindelse med den 
store Verden. —

Hans Majestæts Fødselsdag fejredes med de sædvanlige 
Højtideligheder, hvoriblandt slet Vejr og kan henregnes; 
thi saa længe, jeg har været her, mindes jeg ikke, at vi 
have haft højt Vejr denne Dag. Dette hindrede imidlertid 
ikke, at store Skarer stimlede ud til Amalienborg for at 
see Garden trække op i fuldeste Puds og høre den skjønne 
Musik. —

Den 5te, Middag. — — Jeg var i Gaar Aftes hos 
Engelstofts i Selskab med Professorer, gamle og unge 
Kandidater og Studioses. Du kjender den lille Reiersen, 
et særdeles vakkert ungt Menneske; han har for nylig 
været i Randers. Med ham, en Kand. theol. Brynjulvsen 
og en Lieutenant Scheel, som tog første Examen ifjor med 
Udmærkelse, spillede jeg en ret behagelig og munter Whist. 
Smørrebrød, Kage, Punsch og Vin udgjorde Beværtningen. 
Ovennævnte Scheel var Lieutenant ved et af Livregimenterne; 
men ønskede for at aabne sig en bedre Fremtid at blive 
Student. Han anstrængede sig med alvorlig Flid i to 
Aar og naaede sit Maal saa ærefuldt, at han blev den 
allerførste af dette Aars Studenter. — — —

Kjøbenhavn, d. 9de Februar 1822.
— — Grevinde Danneskjold havde den Naade at 

bede mig spise hos dem til Middag i Gaar. — — Grev
inden udspurgte mig nøje om Sønnernes Fremgang. Hun 
er selv en Kone af meget dannet Smag, hun har megen 
Læsning og Sans for Videnskabelighed; derfor vilde hun
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og gjærne. at hendes Børn skulde have Dannelse. Hun 
formanede dem meget til at vise Flid under min Vejled
ning. —

Den Ilte Februar. — — Jeg har ret haft megen 
Glæde i Dag ved at bekomme en Bog, som jeg længe har 
ønsket mig, nemlig Holbergs «Moralske Tanker». Jeg fik 
denne for fire Mark. Jeg kunde ikke andet end meddele 
Dig min Glæde derover, skjønt Du vist nok vil ansee det 
som en Ubetydelighed; men, da jeg nylig gjennemlæste 
hans Indledning, saa havde Glæden endnu ikke sat sig, 
da jeg begyndte, og derfor maatte den nødvendig udtale 
sig. — I Aften er det min Tur i Komedien; jeg skal see 
«Hugo von Reinberg» af -Øhlenschlæger, et smukt Stykke, 
som Du vist kj ender. —-------

Kl. IOV2 Aften.-Komedien er til Ende, jeg har 
spist min tarvelige Aftensmad og dertil nydt istedetfor en 
Snaps et Par Kapitler af Holbergs «Moralske Tanker», 
hvilke jeg haaber at skulle virke ligesaa fyldestgj ørende 
paa Fordøjelsen, som Snapsen kunde gjøre det. Nu længes 
Du efter at vide lidet om, hvorledes Stykket anstod mig. 
Svaret bliver: meget godt. Min Glæde var det at see 
Mdm. Heger spille igjen; hendes Rolle i Aften lignede 
den forrige temmelig nøje. Hun var Ridder Hugos ulykke
lige Gemalinde. Jomfru Breinøe, om hvem man siger, at 
hun afcopierer Mdm. Heger, spillede dennes Rivalinde 
Bertha; og, skjønt jeg maae tilstaae, at hun spillede over- 
maade godt, saa kan jeg dog ikke nægte, at hun taber 
sig ved Siden af sin Original. Skuespillet er for Resten 
meget blodigt; ikke mindre end tre Personer myrdes i een 
Scene i sidste Akt. Et Par andre ere allerede faldne 
tilforn.-------

Kjobenhavn, d. 23de Februar 1822.
— — — Det var i Gaar min forrige Kontubernals 

og saakaldte Gemals, Tønnesens Fødselsdag; det var første 
Gang, den indtraf, siden han blev Lieutenant, det var
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hans 25de. Derfor, saa vel som for at faae Anledning til 
en Lystighed, havde man besluttet, at den ret skulde fejres 
højtidelig. Steen den Yngre, min forrige Gjenbo paa 
Regentsen, udkastede Ideen; men’ hele Planen holdtes 
skjult for Tønnesen, hvorvel han af adskillige Tilberedelser 
kunde mærke, at noget Stort var i Værk. Han var sagt 
til at møde i Uniform, men ikke før, end han blev af
hentet af to ligeledes stateligen paaklædte Studenterlieute- 
nanter. To Gemene, Vilhelm og en anden Rus, Olrich, 
som de smukkeste og rankeste Musqueterer præsenterede 
ved hans Indtrædelse i Steens Værelser, hvor Festen 
holdtes, og hvor alle vi andre, omtrent 15 i Tallet, vare 
forsamlede. Saa snart han traadte ind, stode vi alle op 
og istemmede en Cantate til hans Ære. Da denne var 
afsunget, besteg den yngre Steen en til den Ende oprettet 
Talerstol: en Nodestol, overtrukket med et rødtærnet 
Sengetæppe, bag ved hvilken et lille Skrin tjente til Fod
skammel. Oven over Talerstolen var anbragt et Trans
parent med Tønnesens Navn og «Vivat».' En Lysekrone, 
som man tilfældigvis havde faaet til Laans paa Regentsen 
(af Træ forgyldt), bragte Værelset sin Lysning. Steen 
holdt en munter og vittig, af ham selv udarbejdet Tale, 
og Udførelsen svarede til Udarbejdelsens Fuldkommenhed. 
Da Talen var endt, indbragtes Spillebordene, hvor man en 
Times Tid spillede dels L’hombre, Whist og Boston. 
Imidlertid anbares Vesperkosten, og kort efter begyndte 
den egenlige Spisning. Smørrebrød var Hovedretten, og 
Deserten en Kransekage med Tønnesens Navnetræk og 
Dagens Datum. Derefter indbragtes Drikken, som bestod 
i Biskop, der var vel tillavet, som det Altsammen. En 
Del smukke Selskabssange bleve afsungne meget smukt, 
da der var nogle gode Stemmer iblandt os. Saaledes 
varede Festen ved til Kl. 12, da vi i god Orden skiltes 
ad. — Men Du maa ikke troe, at denne Fest var gjort 
paa een Mands Bekostning; det’vilde have været for svært. 
Der var gjort et Sammenskud af alle Medlemmerne und
tagen Geburtsdagsbarnet. — —
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Den 25de Februar. — — Her er paa Theatret en 
forskrækkelig Tumult i denne Tid i Anledning af det 
Stykke, som blev givet til Kongens Fødselsdag. De have 
nu holdt ved fire eller fem Gange, da det har været op
ført, at pibe og klappe i en forskrækkelig Tid. De stridende 
Partier ere omtrent hinanden voxne, dog synes Klapperne 
at have Overhaand. Egenlige Uordener ere ikke forefaldne; 
thi de have holdt op, saa snart Gongongen har lydt, 
hvilket skeer ti Minuter efter, at Stykket er forbi. Theater- 
direktionen vil, at det skal gives for alle Abonnenterne, 
og nu er kun Mandagen tilbage. Det er ikke min Man
dag, og jeg kan ikke sige, at det fortryder mig, da jeg 
ikke gjør meget af slige støjende Optrin. Hoffet skal 
blande sig deri, baade Kongen og Dronningen siges at 
være interesserede derfor. Nogle Skribenter, som have 
ytret ufordelagtige Meninger baade om Stykket og om 
Musiken i de offenlige Blade, have faaet Forbud at skrive 
mere derom. Denne Sag og det flaue politiske Rygte, at 
Sjælland og de øvrige øer skulde bortbyttes til Engelland 
mod Kongeriget Hannover, er den almindelige Gjenstand 
for Samtalen i Hovedstaden. — —

Jeg skal i Aften have Examen med mine Elever, gid 
de maatte nu staae dem godt, at jeg kunde have Ære af 
dem for de lærde Censorer Engelstoft og Estrup.-------  
Den 26de. Vor Examen gik ret efter ønske; kuns til
fredsstillede Chr. Holsten mig undertiden ikke, da han 
let lader sig confundere. Begge Censorerne ytrede og deres 
Tilfredshed med dem. Under Examen bleve vi som sæd
vanlig trakterede med Chocolade, Kaffe, Syltetøjer o. s. v. 
— — I Gaar Aftes gjentoges Allarmen paa Theatret; 
Støjen med Piber, Raabere, Klappebrætter skal have over- 
gaaet al Beskrivelse.-------

Det er baade til at lee ad og til at harmes over, at 
Rygter som det om en mulig Bortbytning af Sjælland
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have kunnet blive hørte og gjorte til Gjenstand for Om
tale her i Landet. Men det var en Tid, i hvilken «Eng
lands Røvertog» og Bombardementet, Skilsmissen fra Norge 
og de hensynsløse Misdannelser af Staterne under Napoleons- 
vælden vare i saa frisk Minde, at Tanken paa disse Op
levelser maaskee endnu kunde sætte Indbildningskraften 
paa ny i Bevægelse. Det var ogsaa en Tid, da den Dan
markshistorie, som maatte ansees for den bedste, var 
skreven paa Fransk af Franskmanden Mallet.

I sit næste Brev fortæller min Fader videre om disse 
Rygter, om hvilke han for øvrigt forudsætter, at de «have 
ligesaa rask Gang i vort Jylland som her,» men dog vil 
fortælle lidt, «da de ere saa urimelige, at man næsten 
nødes til at lee derad.»

Kjøbenliavn 28de Februar 1822.
-— Det Rygte har nemlig længe gaaet, at der 

var en Plan i Gjære om, at Engelland vilde have Sjælland, 
Fyen og Smaaøerne for Hannover. Dette Rygte udsmykker 
man nu paa mange Maader. Nogle sige, at Kongen af 
Engelland skal flytte hertil den 1ste Maj og vor Konge 
flytte til Hannover. Andre sige, at det bliver til Krig 
med Engelland, og at en engelsk Flaade alt er i Nordsøen, 
ja! efter nogles Beretning endog ved Fyen. Nogle sige, 
at Kongen vil forsvare sig til det yderste, andre, at Garden 
allerede har faaet Ordre til at holde sig færdig, for at hån 
kan flygte ved første Angreb. Saadanne og andre mod
sigende Rygter høre tilligemed Pibningen paa Theatret til 
Dagens almindelige Conversationsmaterie. Et Udtryk i en 
engelsk Avis skal have foranlediget det første Rygte. —

Den 1ste Marts.------Du kan aldrig troe, hvilket 
smukt Vejr denne 1ste Marts begynder med; det er over 
al Beskrivelse. Jeg har gjort mig en Spadseretur paa 
mere end en Mil fra Kjøbenhavns Vestre- til dens Dstre- 
Port langt uden om Byen. Det var lige i Middagsstunden, 
det klareste Solskinsvejr, og, hvor Vesten-Vinden ikke var
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os imod, var det saare mildt. Det er en uforklarlig 
Munterhed og Glæde, som jeg nyder gjennem alle mine 
Sanser paa saadan smuk Foraarsdag; jeg hoppede ofte af 
Glæde. Hassager var min Ledsager. — I Gaar havde jeg 
et ganske interessant Arbejde for. Jeg samlede alle mine 
Breve fra forrige Aar og indpakkede dine i een Pakke, 
Moders og Karens i en anden; ved denne Lejlighed kom 
jeg ved at blade i dem, til at gjøre adskillige Blik tilbage 
paa den svundne Tid, hvilket var ret behageligt.

Det var smukt af Simony, at han betænkte Dig med 
lidt Blomsterfrø, da Du er, som jeg veed, en stor Elsker
inde af Blomster. Men jeg begriber ikke, hvorledes jeg 
har kunnet være saa ubetænksom ikke at sende Dig noget, 
da jeg skikkede det til ham. Jeg troer næsten, at Skjæbnen 
har slaaet mig med saadan Blindhed, for at Simonys Gave 
ikke skulde blive overflødig. Nu vil din lille Have ret 
prunke til Sommeren; den var smuk sidst, men dens 
gamle Glans vil dog fordunkles ved den nye. —

Hans Majestæt Kongen skal i disse Dage have været 
upasselig, men nu være i Bedring. Paa Torsdag skal han 
præsidere i Højesteret, og i Morgen skal her efter gammel 
Skik rides Herredag ind, hvilket kalder en stor Mængde 
Mennesker sammen.-------—

Kjebenhavn, d. 7de Marts 1822.
Min Taushed igjennem saa mange Dage har, som 

sædvanlig, haft sin Grund i mine bestandige Sysler, bedste 
Thrine! nu, da en lille Time er mig tilovers, vil jeg stjæle 
øjeblikket og bryde Tausheden. Det smukke Sommervejr 
er forbi; vi have i Gaar og i Dag temmelig stormende 
Vejr med Regn og Hagel; men naturligvis kunde vi ikke 
vente andet paa denne Aarstid. Tvært imod! vi maa 
ansee de forrige smukke Dage som en synderlig Gunst og 
Naade, Naturen har udvist os. — Hans Majestæt skulde 
i Dag præsidere i Højesteret; men formedelst en Upasse
lighed møder han ikke selv. Det kjøbenhavnske Publikum,
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som jeg saae i talrig Mængde vente paa ham i de Gader, 
hvilke han skulde passere, bliver derved ikke ilde bedragen. 
De forrige krigerske Rygter have nu taget den Retning, at 
en engelsk Gesandt skulde være under Vejs for at bringe 
vor Konge Hosebaandsordenen, hvilket endog er omtalt i 
den Altonaer-M erkur. Tillige smaasnakker man om en 
Alliance mellem Kong Georg IV og Kronprinsessen Caro
line, hvortil nogle føje, at Sjælland skulde gives hende til 
Medgift.-------

Den Ilte Marts. — — Det gaaer med os som i Con- 
versationerne, at vi af Mangel paa andet Stof gribe til 
Vejret. Dog her er det en anden Sag. Vi ville jo med
dele hinanden en Skildring af vor Tilstand i det Hele, og 
til Livets Behagelighed og Ubehagelighed bidrager Vejret 
ikke lidet. De smukke Foraarsdage ledsagedes her, fra i 
Tirsdags, af idelig Storm, Regn, Sne og Hagel. Stormen 
har været saa stærk, at den har tumlet os arme Mennesker 
paa Gaderne som Avner. En Dame blev saa heftig an- 
greben af den nede i Amaliegaden, at hun, for ikke rent 
at blive hævet i Luften, maatte gribe til det Middel at 
sætte sig plat ned paa Gaden. En anden førte Vinden 
med en saadan Fart over Højbroplads, at den skulde have 
kastet hende mod Muren af et Hus, hvis hun ikke selv 
havde kastet sig brat ned paa Gaden. Vendte og sønder
knuste Paraplyer ere daglige Skuespil; min blev ej heller 
sparet forgangen Dag. Efter mange heftige Kampe, hvori 
den holdt sig brav, maatte den endelig give efter og susede 
ned om ørerne paa mig. Dog blev den ved min Karls 
Kunstfærdighed atter restaureret. En mere bedrøvelig 
Historie skal være hændt paa Langebro. En Karl, som 
kom kjørende paa et Hølæs, slog Vinden ned af Læs
set ud i Stranden, hvor han druknede. Høet kastede 
den til alle Kanter. — Vi, der boe heroppe ved Volden, 
høre en bestandig Brusen og Susen, som af Vesterhavets 
vilde Bragen. Jeg morer mig derover og synes ret godt 
derom for en Forandring, naar man kuns er i Husly; men 
om Morgenen, naar jeg skal til at trække ned til Danne-
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skjolds, da kan jeg ikke nægte, at jeg jo krymper mig 
lidt.-------

Den 12te Marts Eftermiddag. Vi slap i Gaar ved at 
tale om Vejret; jeg vil igjen i Dag tage fat paa den samme 
Materie. Stormen i Gaar var, som sagt, forskrækkelig, 
undertiden en halv Orkan. Alle Vegne see vi i Dag Øde
læggelsens Spor. Hist og her ere Vinduer ituslagne; i 
alle Gader finder man nedblæste Tagstene. Det var meget 
farligt at gaae paa Gaderne. Et Menneske skal endog 
være ihjelslagen. Lige ud for vore Vinduer maatte et af 
de største Træer paa Volden give efter. Stammen blev 
brudt midt af, og det løsrevne Stykke faldt ned over en 
Rebslagers Hjul, som arbejdede neden under. I Dag har 
Luften et blidere Udseende, men det blæser dog temmelig 
stærkt af Nordøst. — —

Kjobenhavn d. 16de Marts 1822.
— — — Hassager har i Dag bragt os tre smaa 

Blomster, en brandgul, som ligner noget en Fløjelsblomst, 
og to smaa violette med mange Blade ligesom Tusindfryd. 
De ere voxede i hans Have. Jeg har anbragt dem i Vil
helms Sandhus, fyldt med Vand. Der prunke de symme
trisk, den gule i Midten og de smaa paa hver Side og 
pryde saaledes vort Skrivebord. Vi kunne saaledes ind
bilde os, at vi alt have Sommer. I Dag er desuden Vejret 
saa mildt, at man næsten ikke behøver Kakkelovns
varme. — —

Den 18de Marts.-Naar Du har faaet min Be
skrivelse om Uvejret i Mandags, da vil Du selv kunne 
anstille Sammenligning mellem Eder og os paa denne 
frygtelige Dag. Dog troer jeg, at Stormen har holdt værst 
Hus hos Eder; thi her i Kjøbenhavn ere nu alle Bygninger 
saa solide, at der vistnok maa mere end en Storm til at 
kaste dem over Ende. Paa Landet her omkring har det 
imidlertid været det samme som i Jylland, og man faaer 
stedse Efterretninger om nye Uheld. Foruden det, Du 
melder om Lynilden i Aalborg, saa skal den og have
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slaget ned i Stege Kirke paa Møen. Det var tungt, om 
den herlige Aarhuus Domkirke skulde miste nogen af sine 
Prydelser; dog saadant et lille Taarn kan vel uden alt 
for stor Bekostning sættes i Stand igjen.------ Et meget 
stort Fregatskib, som skal afgaae til China, ligger nu 
færdigt ved Toldboden. I Gaar stod det, som Sædvane er, 
alle og enhver aabent at begive sig ombord for at besee 
det. Hassager, Chr. Thygesen og jeg fandt det ogsaa 
interessant at bivaane dette Skuespil. Trængslen af Men
nesker var meget stor, dog kom vi igjennem. Det er ret 
en herlig Indretning, som er ved et saadant Skib. Spise
stuen og Conversationssalen vare saa bekvemme som i et 
honnet Hus. Den hele øvrige Indretning vil jeg ikke 
give mig af med at beskrive, da det kun vilde give en 
temmelig ufuldkommen Idee. Udenfor at besee det var 
og et smukt majestætisk Syn, hvorover jeg meget fornøjede 
mig (Du maa vide, at jeg fra min Barndom af har en 
stor Kjærlighed til Søvæsenet). Med det samme fik jeg 
Lejlighed til at besee vore faa men skjonne og gode Linie
skibe, dog kuns fra Broen af, men man kan ellers ikke 
komme dem saa nær. — Da vi kom hjem og satte os til 
Thebordet, fik vi Besøg af to unge Bonnechsener, af hvilke 
den ene skal med Chinafareren; de kom nemlig med deres 
Ven, Chr. Engelstoft, som havde et Ærinde til mig. Det 
er ret to vakre unge Mennesker, saa beskedne og tække
lige. Den ældste er nu alt Officer. Du kan troe, jeg fik 
travelt med at skjænke The til saa mange Fremmede. — 
I Aften skal jeg paa Komedie og see «Vejen til øde
læggelse», som skal være et meget smukt og godt engelsk 
Stykke.

Den 19de Marts. Af alle de Stykker, jeg har seet i 
Vinter, har intet saa udelt vundet mit Bifald som det i 
Aftes. Tendentsen af det var at vise den letsindige ødsel- 
heds sørgelige Følger. Et ungt Menneske, Søn af en stor 
Grosserer i London, forøder ubetænksomt sin hele Formue 
og bringer det omsider saa vidt, at han er nær ved at 
styrte Faderen og hele Handelshuset i ødelæggelse. Da
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han er kommen til denne frygtelige Yderlighed, som han 
aldrig havde kunnet forestille sig, vaagner med et hans 
bedre Følelse. Han er for Resten godmodig og elsker sin 
Fader oprigtig ligesom Faderen ham. Handelshuset frelses 
dog, og det unge Menneske føres paa bedre Veje. Det er 
til dette Resultat, vi paa en behagelig og underholdende 
Maade føres igjennem fem Akter. Stykket er fuldt af de 
herligste Karakterer. Om Faderen og Sønnen har Du 
faaet et Begreb ovenfor. Andre Karakterer dels gode dels 
onde ere: en grundærlig Handelskompagnon med Faderen; 
en gammel Spitsbube af en Aagerkarl; en ung Laps af de 
ægte engelske, som især søger at udmærke sig ved Vædde- 
kjørsel; en stolt, ødsel og koket Enkefrue, hendes unge, 
uskyldige Datter. Disse ere Hovedkaraktererne, som bleve 
herlig udførte af Ryge, Stage, Clausen, Lindgren, Nielsen, 
Jomfru Jiirgensen, Mdm. Rind (Navnene ere anførte i 
samme Orden som Rollerne, saa at Du kan see, hvem der 
udførte enhver. — —-------

Kjøbenhavn, d. 22de Marts 1822.
----- I de sidste Dage kommer Vilhelm1) sig 

stedse mere og kan nu snart haabe at faae Tilladelse at 
komme i fri Luft. Dr. Rasmus, vor Huslæge, seer til 
ham hver Dag, opskriver Recepter og bestemmer Diæten. 
Jeg glædede mig saa meget i Gaar over at høre, at Ras
mus er kommen i saadant Ry for sine anatomiske Præpa
rater, at selve Professorerne ønske at see dem. Han havde 
især præpareret et Hoved med alle Aarerne paa, som skal 
være det bedste i sit Slags her i Staden. Han er selv 
misfornøjet dermed og især misfornøjet med, at det er 
kommet saa vidt ud, at Mestre i denne Kunst forlange at 
see det, da han er vis paa, at de ville finde sig skuffede 
i deres Forventning. Men det kan nok være, at det er 
pur Beskedenhed, der gjør ham saa misfornøjet med sit 
Arbejde, ligesom det gaaer visse Folk med deres Tegninger. —

x) Som har haft Faaresyge.
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Det bedrever mig ret meget, bedste Thrine! at Du 
intet har hørt fra din tro Veninde. Sandsynligt er det, 
at hendes Forældre har maattet dele deres Medborgeres 
haarde Skjæbne1); dog vist er det ikke, lad os hænge os 
fast ved det lille Haab.

Den 26de. Det er forfærdeligt med den -Ødelæggelse, 
om hvilken vi høre fra alle Kanter efter sidste Orkan. 
Dog synes det at have været frygteligst i vort gode Jyl
land især i det nordlige. Den Spaadom, at Verden skulde 
forgaae i Søndags ved en stærk Orkan, er atter bleven 
beleet: tvært imod havde vi samme Dag et mildt og be
hageligt Vejr, som lokkede mig udenfor Porten til en 
dygtig lang Spadseretur. — —

Du kan troe, bedste Thrine! at det bliver kjedeligt 
for mig, naar Vilhelm nu rejser, og jeg seer mig hindret 
som ved Lænker fra at følge med. Nødvendigheden er 
tung; men man maa jo give efter for den, den viger ikke 
for os.------- —

Kjøbenhavn, April 1822. Langfredag.
— — — Det glæder mig ret meget, at Karen og 

Moder bleve, som min kjære Thrine udtrykker sig, begej
strede over Rasmus’s anatomiske Færdighed. Han har og 
solgt den ene Halvdel af det præparerede Hoved til Anatomi
kamret for 9 Rdlr. og har for disse Penge faaet sig en 
ny Hat. Hvor forunderligt, at det ene Menneske kjøber 
sig en Hat for det andets Hoved. — — Tak for Din 
(Forespørgsel) til min ædle Ven, Dr. Estrup; han er nu 
meget rask igjen; en spansk Flue hjalp ham. Han rejste 
i Forgaars til Sorø med sin Kjæreste, hendes Moder og 
Ingemann; i Dag komme de tilbage igjen. — Vi skulle i 
Dag tilbringe Middag og Aften hos Engelstofts. Maaskee 
Estrup imidlertid kunde komme fra Sorø; jeg længes 
meget efter at tale med ham om vort Sorø. — —

*) Her tænkes formodenlig paa Ildebranden i Tonsberg. 
Se Side 164.



257

Paaskeløverdag. — — Vi tilbragte Tiden ret mor
somt og behageligt til Engelstofts i Gaar, som sædvanligt. 
Estrup kom hjem fra Sorø KL 6. Han kunde ikke nok
som beskrive Egnens Yndighed, i hvor vel den jo endnu 
i Forhold til Aarstiden mangler meget i sin fulde Skjøn- 
hed. Over de Gaarde, som Direktionen har kjøbt til 
Beboelse for Lektorerne, klagede han jammerligt; de skulle 
være meget slet forfaldne og daarligt indrettede. For 
Resten bleve de af den hele lille Bys Indvaanere modtagne 
med saa megen Godmodighed og Venlighed, at det ret 
maatte glæde dem; Alt var yderst billigt; det skal være 
et overmaade let Levested. Den bedste af Gaardene er 
den, som er kjøbt til Beboelse for Eleverne, hvor og de 
to Adjunkter, hvem Tilsynet med dem er betroet, faae 
deres Plads. De til Adjunkterne bestemte Værelser skulle 
ligge paa det smukkeste Sted og med den skjønneste Ud
sigt i hele Byen. Jeg staaer i megen Beraad med mig 
selv, om jeg skulde ytre det ønske at blive en af disse 
Udkaarede; mange Fordele, men ogsaa mange og tunge 
Pligter blive forbundne dermed. Maaskee jeg gjør en 
Rejse til Sorø med Estrup om en fjorten Dage. —-------

Kjobenhavn, 2den Paaskedag 1322.
— — — — Jeg maa gjøre Dig bekjendt med et 

lille Arbejde, jeg har under Hænder, men formaner Dig 
at tie dermed. Da jeg saa meget sysselsatte mig med 
den Tanke om mit Embede i Sorø og om den videnskabe
lige Stiftelse samt dennes Oprindelse fra det ældgamle af 
Absalon stiftede Kloster, fattede jeg den Idee i det Otium, 
jeg der forestillede mig at skulle nyde, at arbejde paa en 
Historie om denne lille By, dens Kloster og Akademi. En 
Aften, jeg talte med Dr. Estrup, faldt han paa samme Idee 
ganske af sig selv og bestyrkede mig i mit Forsæt, men 
formanede mig derhos til strax at begynde at indsamle 
Materiale paa Bibliothekerne her til saadan Bygning, fordi 
der ikke, hvilket jeg havde forestilt mig, findes noget

Daugaards Levned. II. 17
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Arkiv derude; dette omkom nemlig i Ildebranden. Op
muntret fremdeles af Engelstoft, begynder jeg nu strax at 
at studere Manuskripter og samle dertil. Men det er et 
Arbejde, som vil blive langvarigt; og vilde jeg ikke, at 
Du skulde være uvidende derom, for at vi kunne føre 
Samtaler om en Sag, der saa meget interesserer mig. 
Foruden min egen Lyst til at studere Danmarks Historie, 
hvori man har det bedste Held, naar man gaaer til Bunds 
i enkelte Dele, drives jeg tildels af den Betragtning, at 
jeg for at soutenere min Plads iblandt saa mange lærde 
Mænd, som maaskee ellers vilde oversee en Adjunkt, maa 
søge at skaffe mig noget, om endog kun lidet, Navn i 
den lærde Verden. Vil man skaffe sig nogen Agtelse, da 
maa man jo selv arbejde derpaa. — —-------

Jeg gjorde en meget angenem Spadseretur mod Aften 
i Selskab med begge Steenerne hele Volden rundt til 
Toldboden. Aftenen var særdeles mild, alle Vinde hvilte, 
og Sundet var saa jævnt som en Glasflade; der laa en 
hel Del smukke Skibe paa Rheden, hvilke bidroge meget 
til at forskjønne Skuespillet. Efter at have dvælet nogle 
øjeblikke ved denne Beskuelse, begave vi os samme Vej 
tilbage. Nu god Nat! Imorgen skal jeg paa Bibliotheket 
for, første Gang, at studere i et gammelt Manuskript. 
For en Del vil dette Arbejde vistnok blive kjedeligt, da 
man maa søge, til man finder; men Ufortrødenhed over
vinder jo Alt. — —

Den 12te April. I dette øjeblik modtog jeg dit 
Brev, og fremfor alt glæder jeg mig over din Glæde i 
Anledning af din gode Nicolines Frelse under Byens al
mindelige Nød. — — Gud skee Lov, at vi have haft 
Efterretninger fra Caj; jeg har været saa bange for ham i 
denne stormfulde Vinter, især medens han endnu maatte 
være i Nordsøen, at jeg ikke har turdet nævne hans Navn 
i mine Breve til Dig. Naar han i Begyndelsen af Februar 
har passeret Linien, saa have de sidste Maaneders Storme 
ikke kunnet skade ham; thi de have da Passatvindene, 
som ere mere paalidelige. — —
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Medens min Fader saaledes, flittig og fornøjelig, 
levede sit stille Liv, byggede han jævnlig Luftkasteller, 
idet hans Haab stadig drejede sig om, at hans Kjæreste 
skulde komme til Kjøbenhavn. Saaledes skriver han til 
hende i April 1822, da han under Indtrykket af nogle 
Tilfældigheder, som han i Tankerne knyttede sammen, 
havde været næsten vis paa, at hun var i Færd med at 
komme uventet for at overraske ham: «Havde jeg været 
ædru (man kan sommetider blive aandelig beruset uden 
at have nydt Spiritus f. Ex. Glædesrus), saa havde jeg vel 
ikke bygget et Kastel paa saa luftig en Grund; det varede 
ej heller længe, førend det faldt ned af sig selv.» Dagene 
gik, og Volden grønnedes mere og mere. Et Par smaa 
Kastanietræer lige ud for hans Vinduer frydede hans Sind 
med deres vaargrønne Blade, medens Lindetræernes stoltere 
Rækker endnu holdt sig tilbage. Da viste det sig omsider, 
at hans Slotte ikke alle havde været byggede i Luften, 
idet hans Kjæreste infandt sig som Gjæst i Etatsraad, 
senere Conferentsraad Holtens Hus.

Holten var en Ungdomsven af hendes Fader, hvem 
han paa mange Maader i Gjerningen havde vist sit Ven
skab. Venskabet overførtes paa Børnene. Holtens Godhed 
mod Sømanden Caj har været nævnet i de meddelte Brud
stykker af min Faders Breve. Den ældste af Sønnerne, 
Nicolaj, havde som Student ved Universitetet haft frit 
Ophold der i Huset, og nu havde den yngste Søn, Peder 
Daniel, ligeledes sit Hjem der, saa min Moder ogsaa be
søgte sin Broder paa denne sin første Rejse til Hoved
staden, hvorhen man ikke den Gang kom saa let som nu 
til Dags.

Min Moder var nylig fyldt tre og tyve Aar. Hendes 
Skikkelse var af Middelhøjde, rank, fint bygget og rund. 
Ansigtsformen var langagtig, Trækkene ædle og smukke. 
Hendes Hudfarve var noget mørk og ikke som hos hendes 
Søstre, især den næstældste, Caja, af en blændende Hvid
hed og Friskhed, hvorfor min Moder ål Tid troede, at hun 
ikke var smuk som de. Men heri har hun dog nok taget 

17*



260

fejl. Hun var journalière, og hendes Ansigts Tiltrækning 
laa meget i det skiftende Udtryk. Panden var bred og 
aaben og netop af den rette Højde i Forhold til Bredden, 
øjenbrynene lige og fint, dog kun svagt tegnede. De 
sjælfulde øjne vare mere staalgraa end blaa; Haaret var 
mørkbrunt, blødt og fyldigt. Næsen havde en meget fin 
Bøjning. Om den smukke og karakteristiske Mund viste 
der sig et levende Minespil. Den runde Hage var ud
tryksfuld.

Hendes Blik var hjærtevindende, og intet Under; thi 
hendes Sjæl var Kjærlighed, og den var gjennemsigtig som 
et Barns. Min ældste Farbroder, Rasmus, plejede at paa- 
staae, at han strax kunde see, hvad der boede i et Men
neske1). «Saa maa man jo være bange for Dem, naar 
De saaledes kan se helt ind i En,» sagde min Moder til 
ham, egenlig for at skjemte lidt med ham, da han led af 
Tungsind. «De kan være rolig,» svarede han med Vægt.

Hendes Køst var blid og klangfuld, og hun talte 
meget klart. Hun hverken hviskede Ordene ud eller ud
talte dem i skjødesløs Hast, hvad saa ofte skeer til Skade 
for Malmen i vort Modersmaal. Naar hun var stærkt 
grebet af en eller anden Sag, kunde hendes Stemme blive 
ligesom elektriseret, og der var da en ejendommelig Kraft 
i hendes Tale.

Hun var ikke mindre end min Fader en rig og har
monisk Personlighed, i hvilken mange Toner smeltede til 
Et i fyldig Samklang. Grundtonen i hendes Indre var 
dyb Alvor; undertiden gik den over til en Tungsindighed, 
som hun dog ikke lod sig mærke med i sit Væsen og sin

x) Saaledes har min Fader fortalt, at Broderen en Gang 
sagde, idet en Mand med sine, om jeg husker ret, seks 
Sønner gik forbi: «Der gaaer en hel Familie af Kjel- 
tringer.» Han kjendte dem ikke, hverken personlig 
eller af Omtale. En stor Familielighed i Træk og Ud
tryk har fortalt ham, hvad han vidste om dem. Det 
viste sig nok, at han havde ikke seet ganske fejl.
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daglige Færd. Ogsaa opløstes den trykkede Stemning i 
hendes bevægelige Sindslag let i en elskelig Munterhed, 
præget af Lunets Oprindelighed og Friskhed. Hendes 
Plejemoder Comtessen kunde stundom, naar hun sagde 
noget morsomt, se paa hende med sit straalende Blik og 
udbryde: «Elle a les rieurs å sa coté.» En fast og modig 
Sjæl ejede hun, gjemt under den fuldendte Kvindeligheds 
blide Ynde. Hendes modtagelige Sjæl afspejlede alt, hvad 
der var stort og herligt, skjønt og yndigt. Med dyb 
poetisk Følelse forbandt hun en rig og varm Indbildnings
kraft og en opadstræbehde Aands Flugt. Paa det daglige 
Livs Opgaver tog hun fat med ivrig Virkelyst, med Klog
skab og Tænksomhed, og hun var til det yderste nøjagtig 
og pligtopfyldende. Ved hendes Arbejde, af hvad Art det 
end var, fulgte hun den Regel: at udrette saa godt, som 
det staaer i Ens Magt, hvad man udretter. Derved, mente 
hun, adledes ogsaa den ringere Virken. Men at udføre 
smukke Arbejder med kunstnerisk Sans var al Tid en af 
hendes største Glæder. Blyhed i Forbindelse med Anstand 
gav hendes Fremtræden en stille Værdighed. Men over
strømmende Hjærtelighed, glad Hengivelse, levende Tak
nemlighed for enhver Venlighed, Glæde ved selv at vise 
Venlighed mod Andre, vare dog de Træk, der særlig kjende- 
tegnede hendes Færd og Væsen. Der har da været Glæde 
og Fryd paa begge Sider, idet hun ømt er bleven mod
taget og favnet i den ædle og høj tdannede Kreds, hvor 
hun paa Forhaand var elsket som sin Faders Datter. 
Med inderlig Glæde saae de kjærlige Venner deres rige og 
skjønne Hjem som Rammen for det unge Pars Lyksalig
hed. Thi Lykke er for lidet sagt. «Pennen mangler 
Kraft til at udtrykke Følelsens hele Fylde,» skriver min 
Fader, da han efter hendes Bortrejse takker hende for den 
nydte Glæde og for de Dage, han stedse maatte regne 
blandt de kjæreste i sit Liv. Saa snart den skjønne 
Aarstid begyndte, toge Boltens jævnlig ud til deres smukke 
Landlivshjem Lindegaarden paa den anden Side af Roes
kilde. Der kunde min Moder vel i den skjønne, med
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sjældne Træer og Buske tilplantede Have nyde den For
nøjelse at studere Planteriget, og der har hun ogsaa til
bragt herlige Dage sammen med min Fader, men han 
kunde ikke paa Grund af sine Lærerpligter i Kjøbenhavn 
modtage saa megen Gjæstfrihed, som der bødes ham. 
Saaledes skriver han til min Moder den 12te Juli.---------  
«Den gode Hr. Etatsraad havde sendt Peder herop for at 
faae en definitiv Erklæring af mig, om jeg vilde med 
eller ikke, og, saasom jeg blev min første Beslutning tro, 
afslog jeg Tilbudet med Taksigelse. Thi, ihvorvel jeg er 
vis paa, at hverken Holsten eller Engelstoft vilde eller 
med Billighed kunde have noget derimod, da jeg ellers 
paa det nøjagtigste har opfyldt min Pligt ja endog paa
taget mig meget mere Arbejde, end der efter Akkord 
strængt paalaa mig, saa finder jeg dog, at jeg er i det 
Tilfælde, hvor man ikke bør selv tilgive og indrømme sig, 
hvad Andre vilde tilgive og indrømme. Dimissionstiden 
er snart forhaanden, det gjælder altsaa at kjøbe den be
lejlige Tid og ingen Time lade ubrugt. — Det morer mig 
ret meget, at Du gjør Fremskridt i den ædle Ridekunst, 
det er virkelig en interessant Færdighed, naar man først 
kan drive det dertil, at det bliver en Færdighed; men 
derom tør Du og jeg ikke tale endnu. Du kan troe, at 
jeg ogsaa er meget glad over, at jeg fik saa godt Vidnesbyrd 
af Etatsraaden om mit Anlæg til at ride. Det er altsaa 
blot øvelsen, der mangler mig, og den haaber jeg vel at 
finde Lejlighed til at opnaae. Naar jeg kommer til Sorø, 
vil denne vistnok tilbyde sig, da der, saa vidt jeg veed, 
ogsaa skal ansættes Berider ved Akademiet, og Under
visningen der vil næppe blive saa kostbar som her; thi 
for at lære denne Kunst her i Staden maa man næsten 
være rig.» —

I Juni Maaned var min Fader bleven udnævnt til 
Adjunkt ved Sorø Akademis Latinskole. Da i August et 
heldigt Rejseselskab tilbød sig, tog min Moder hjem med 
en Randers Skipper, og de skriftlige Meddelelser maa 
atter træde i Stedet for det lykkelige Samliv.
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Kjobenhavn, den 23de August 1822.
— — Det var under sørgelige Auspicier, at vi for- 

lode Dig; thi skrækkeligere Vejr mindes vi ikke at have 
oplevet i flere Aar. Jeg længes meget efter at vide, hvad 
Indtryk det har gjort paa Dig, som i Kahyttens snævre 
Rum maatte være Vidne til Luftens frygtelige Bevægelser. 
Fru Holten var især bange for Dig, men jeg trøstede 
hende med, at Du just ikke plejer lettelig at lade Dig 
nedslaae, ogsaa var det en Beroligelse at vide Dig endnu 
i Havnen her eller i det mindste paa Rheden; thi Peder 
og jeg holdt Vagt paa Kastelsvolden, indtil Tordenvejret 
bød os søge Ly. Da sammes første Del var forbi, krøbe 
vi atter frem for at iagttage Skibets Bevægelser; men det 
gjorde ingen, og snart nødte Mørket og Uvejrets Tilbage
komst os at tye til Hjemmet. Aftenen tilbragte jeg til 
Holtens, hvor Du oftest var Gjenstand for vore Samtaler. 
— Længselen efter Dig i de første Dage forbitredes der
ved, at jeg saae, hvor kontrær Vinden og altsaa Sejladsen 
var. I Søndags havde jeg Hilsen fra Dig med Mathiesen, 
som var sejlet Børresen forbi ved Helsingør. Han trøstede 
mig med, at Vinden samme Dag blev gunstig, og den 
samme vedblev om Mandagen, men den var saare svag, 
saa at jeg vel nærer det Haab, at Du har naaet Hjemmet 
denne Dags Aften, men dog maa tilstaae, at dette Haab 
staaer paa meget svage Fødder. Imidlertid venter jeg 
dog Brev i Dag, som kunde rive mig ud af den lange 
Uvished. — —

I Tirsdags benyttede jeg mig af Thieles gode Tilbud 
at vise mig om paa Kongens Bibliothek, hvilket Var mig 
en sand Nydelse. Den store Bogsal er særdeles smagfuldt 
indrettet og dekoreret, men foruden dette maa man be
undre Bøgernes Mængde og Pragt samt adskillige Haand- 
skrifter fra Middelalderen, der ere afskrevne med en ud
mærket Elegans, og, som store Sjældenheder, ere kjøbte 
for anseelige Summer af vore Konger. — I Onsdags var 
jeg hos Geheimeraad Malling og Dr. Mynster at gjøre min
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Opvartning. Med den første har jeg aldrig haft den Ære 
at tale; jeg fandt i ham en ærværdig gammel Mand af 
blide og simple Sæder. Men en langt strængere Tur fore- 
staaer mig, naar jeg skal, hvilket jeg hører at være nød
vendigt, til Hove for at aflægge hans Majestæt min under
danigste Tak. Det øjeblik selv, hvori jeg skal tale 
umiddelbar til Kongen, er ikke det frygtelige; det vil 
meget mere endog være behageligt at have nydt denne 
Lykke. Men Tilberedelserne, den stive Puds, som hører 
til, og Fremstilleisen i Forgemakket, det er det frygte- 
lige.--------

Den 24de August.
Mit svage Haab faldt; Du er altsaa ikke kommen til 

Randers endnu om Tirsdagen. Men til Torsdag Aften er 
Du sikkert kommen der, da Vinden endelig er bleven god. 
Jeg gik i Aftes hen at besøge Etatsraadens og melde, at 
jeg intet Brev havde faaet, hvoraf vi da kunde gjøre vor 
Beregning. Fruen fandt, at vi burde trøste os med, at 
Du dog, naar vi undtage den første Aften, har haft smukt 
Vejrzog en behagelig Sejlads. Der er jo nogen Trøst i 
denne Betragtning, men det er dog uendelig kjedsommeligt 
at sejle saa længe. — — Til Dr. Estrup, som er afrejst 
til Sorø, har jeg skrevet med denne Post; maaskee jeg 
ogsaa skriver til Direktoren for at anbefale mig hos ham. 
Om 3 a 4 Uger forestaaer min Rejse. Kaalund og jeg 
have aftalt, at vi ville følges ad. Jeg har nogle Gange 
talt med ham og fundet, at det er et meget vakkert Men
neske. Det vil sikkert blive mig en trofast Kollega, paa 
hvem jeg kan stole, om det ikke skulde blive Tilfældet 
med de andre, hvilket jeg dog endnu tør haabe.----------

Kjobenhavn, d. 28de August 1822.
-— I Søndags var jeg en Tilhører af Pastor 

Thisted, som holdt sin Indtrædelsesprædiken. Man kunde 
sige om denne, som Bonden sagde om Hornsylds, at der



265

var noget i den af alle Haande. Hans Skildringer vare 
meget levende, og han gik meget i det enkelte; vilde han 
f. Ex. skildre den almindelige Trang, saa gik han ind til 
en Haandværksmand og gjenn em søgte hans Hus: paa 
Loftet var intet, i Spisekammeret intet, i Kjælderen intet 
o. s. v. Og saa detaillerede vare hans andre Skildringer. 
Hans Stemme var af Naturen meget god, men den blev ved 
Affektation meget fordærvet, saa at den endog blev ganske 
latterlig. Tonen i hans Bønner lignede undertiden den, 
hvori man kjæler og lalier for et lille Barn. Denne Præken 
gjorde en meget blandet Virkning: nogle græd og udgjød 
ret strømmevis Taarer, andre fandt mere Stof til Latter, 
hvis ikke Stedets Hellighed havde forhindret det. — —

Den 31te August. — — — I Gaar havde jeg en 
meget glad Dag, da jeg fik Brev fra to saare kjære Venner, 
nemlig Dr. Estrup og Adjunkt Simony. Begges Breve 
vidnede om det sandeste Venskab. Dr. Estrup ytrede mig 
sin Glæde over at faae mig til Medarbejder og afmalede 
mig med skjønne Farver min Fremtid i det dejlige Sorø, 
hvor vi under hans Tag skulde fremdeles nyde de Ven
skabets Glæder, som vi tilforn havde nydt under et fremmed. 
Simony ønskede mig i lige Maade til Lykke, men mindede 
mig derhos om Lærerlivets Byrder, hvilke han saa godt 
kjendte, dog med det Tillæg, at ved godt Mod og Tillid 
til Forsynet vilde Byrden meget lettes. To saa kjære 
Breve maatte gjøre mig Dagen glad. Ogsaa var jeg til 
Alters i Gaar og nød saaledes en aandelig Glæde. Kuns 
var Prækenen af Kateket O.......... ikke opbyggelig, da 
han saa meget affekterer Dr. Mynster og synes kun af 
Mynsters Fuldkommenheder at have beholdt hans Fejl og 
det forstørrede, nemlig det slæbende i hans Foredrag. Da 
det traf sig saa, at Engelstoftes communicerede samme 
Dag, havde de med deres sædvanlige forekommende Artig
hed inviteret os at spise hos dem. Aftenen tilbragte vi 
hos Skomager Dethmer, hvor jeg endelig fik Absolution 
for den svære Brøde ikke at have besøgt dem tilligemed 
Dig, og saaledes løftedes en Sten fra mit Hjærte, saa at
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jeg om Aftenen var saa let og fornøjet derover, at jeg 
ikke kan sige Dig det; thi det er virkelig en pinlig Følelse 
at vide Folk vrede paa sig endog for Bagateller.-------------

Kjøbenhavn, d. 3die September 1822.
— I Søndags kan Du troe, jeg nød en Fornøjelse, 

som var udmærket. Etatsraad Holten havde nemlig over
talt Fruen til at give sit Samtykke til den længe projek
terede Sejlads op ad Øresundet tæt langs med den sjæl
landske Kyst, og deres Godhed for mig viste sig atter 
her, idet jeg blev indbuden til at tage Del i denne Lyst
fart. Vejret var skjønt, Vinden saare heldig, da man 
kunde sejle med den frem og tilbage uden at krydse. Kl. 
10 gik Sejladsen for sig; Sjællands Kyst var altsaa hel
digen belyst af Solen, og viste sig for os i al sin Skjønhed. 
— Vi mødte en dansk Vestindiefarer, en Fregat med alle 
sine Sejl til, et udmærket stolt og skjønt Syn. Med 
Dampbaaden sejlede vi en Tid om Kap men kunde dog 
ikke indhente den. Vebek var omtrent Grænsen for vor 
Rejse, derfra styrede vi atter mod Kjøbenhavn, hvor vi 
ankom Kl. 4, den Tid, som Etatsraaden havde bestemt. 
Fruen var under hele Sejladsen ikke ganske uden Ængstelse, 
og man kan egenlig sige, at det mere var en Opofrelse af 
hende end en Fornøjelse for hende at deltage i den.

Kjøbenhavn, d. Ilte September 1822.
------De sidste Dages Travlhed har forhindret 

mig fra at begynde et Svar paa dit kjære Brev. Denne 
omtalte Travlhed er ofte selvskabt, og undertiden veed jeg 
ikke ret, hvori den bestaaer. Men det gaaer med denne 
som med enhver Flytning, meget af den gyldne Tid gaaer 
derved tabt. I Mandags Aftes var jeg paa Komedie for 
at sige denne Forlystelse, i det mindste for en rum Tid, 
Farvel. Jeg morede mig ret hjærteligen ved det lystige
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Syngestykke «Apothekeren og Doktoren»; især spillede 
Frydendahl og Madame Liebe som sædvanlig uforlignelig. 
— Med Parterret er foregaaet en herlig Forandring, da 
det er bleven forsynet med Bænke, hvor den største Del 
af Tilskuerne kunne have bekvemt Sæde. Den forrige 
Lysekrone er afløst af en anden, der bestaaer af lutter 
Lamper og giver en meget god Oplysning.-------

Hr. Direktor Tauber er ankommen her til Staden. 
Hos ham have vi derfor at aflægge vor Visit. Han skal 
være af den Mening, at Akademiet ikke kan komme i 
Gang til den bestemte Tid, da Værelserne ikke ere i Stand. 
Iligemaade er min tredie Kollega, Adjunkt Liitken, arri
veret hertil. Han var af den Mening, at, naar man har 
opholdt sig to Dage i Sorø, saa var alt det skjønne for
svunden. En forkert Smag, i mine Tanker, at kunne blive 
saa snart mæt af Naturens Yndigheder! Med mig er jeg 
vis paa, at det ikke bliver Tilfældet. Jeg har opholdt mig 
i længere Tid paa det dejlige Gisselfeldt, som dog skal 
vige for Sorø; men hver Dag fandt jeg Lejlighed til at 
glæde mig ved Naturens Skjønheder.-------

Den 14de September. I Dag have vi efter flere Dages 
graa Kulde med Blæst et overordenlig skjønt Efteraars- 
vejr, en Himmel, hvis klare Blaa ikke synes at give de 
sydlige Landes noget efter. Det glæder mig dobbelt, da 
jeg formoder, at Du enten er paa Landet hos din elskede 
Plejemoder eller paa Rejsen. I Gaar tænkte jeg ret paa 
min kjære Thrine, Vejrets Ublidhed bebudede ikke megen 
Glæde paa denne Rejse. Du vil maaskee indvende, at Du 
ikke er rejst for at nyde Naturen men for at frydes ved 
Comtessens Selskab, men dertil svarer jeg, at Naturens 
glade Nydelse bør al Tid være i det mindste en Bihensigt 
ved vor Rejsen; dens Blidhed og Ynde bidrager desuden 
saa meget til at forskjønne de selskabelige Glæder. Der
for har jeg ret Aarsag til at fryde mig i Dag ved Vejret 
i den Tanke, at det er hos Eder som hos os. —

At min Rejse til Sorø nu snart forestaaer, vil Du 
kunne see deraf, at jeg beder Dig adressere dit næste
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Brev til denne By. — — De Værelser, jeg faaer, ere 
temmelig smaa, men skulle efter Estrups Skrivelse være 
hyggelige og byde en venlig Udsigt. Da jeg selv ikke er 
blandt de Store, saa fortryder det mig ingenlunde at have 
smaa Værelser, og en smuk Udsigt skatter jeg saare højt. 
Wilster, som havde Ret at vælge først, foretrak en meget 
større Lejlighed i Stueetagen, men som ikke har anden 
Udsigt end modGaarden, og dermed var jeg vel fornøjet.------

1 Dag slutter jeg mit halvsjette-aarige Undervisnings
embede hos Holstens og Engelstoftes. Naar jeg tænker 
tilbage paa, hvad jeg har virket i denne Periode af min 
Levetid dels for mig selv, dels for mine Elever, saa finder 
jeg, at disse Aar al Tid bør erindres af mig som fortrinlig 
vigtige for min hele Uddannelse i Tiden. Med min Under- 
visningsmaade kan jeg vel ikke al Tid være ganske til
freds, da den vist har haft sine Fejl, som dels i Alminde
lighed kunne tilskrives den menneskelige Ufuldkommenhed, 
dels især min Uerfarenhed. Men den Tanke beroliger 
mig, at jeg stedse har stræbt at være dem en duelig 
Lærer. Og skal det stedse være min Fremtidslod at være 
Ungdomslærer, da har jeg i den Skole, jeg nu har gjen- 
nemgaaet, samlet mig et Forraad af Erfaringer, som ville 
komme mig til Nytte i mit Embeds Førelse. Ogsaa 
glæder jeg mig ved den Tanke, at jeg vil leve i kjær 
Erindring hos de to elskede Elever, som jeg nu forlader. 
— Nu staaer min Hu til Sorø, her er min Gjerning til 
Ende. — Gid jeg nu maatte i dette Embede have valgt 
den bedre Del, at det ikke skulde føre fra men lede nær
mere til den bestandige Forbindelse, hvortil vor Forlovelse 
sigter. Dog jeg haaber til Gud; thi jeg anseer mit nye 
Hverv som et Kald fra ham til at virke paa bedste Maade. 
I hans Varetægt befaler jeg Dig og dine og mine: Hils 
dem alle!

Fra din Jacob.

Sorø d. 23de Sept. 1822.
— — Mange Tak for dit kjære Brev, som hilsede
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mig ved min Ankomst til Soro. Netop i Gaar Formiddags, 
som jeg stod i Begreb med at gjøre en liden Fart til 
Sos over til Parnas, en Bakke, som ligger paa hin Side 
af Sorø Sø, (jeg var i Selskab med Dr. Estrup og hans 
Familie) bragtes mig dit Brev, hvilket jeg da læste paa 
Søen.-------I Løverdags Aftes ankom jeg hertil: Mørket 
hindrede os fra ret at nyde Synet af de skjønne Alleer og 
Skovpartier, vi passerede igjennem. Vi toge ind hos 
Kjøbmand Povelsen, som tillige er Gjæstgiver, og fik 
altsaa Lejlighed til at hilse hans Kone fra sin Fætter, din 
Fader. Det er en vakker Kone og saare tjenstfærdig; 
Manden er ligesaa. Deres Søn, Forvalteren ved Akademiet, 
har jeg ikke endnu haft den Fornøjelse at tale med, da 
han er rejst til Kjøbenhavn; men han skal og være en 
særdeles brav og vakker Mand.

I Gaar begav jeg mig allerførst hen til mine Værelser, 
som jeg rigtig nok fandt temmelig smaa, og som i Først
ningen slet ikke stode mig an; men nu, da jeg har faaet 
alt i Orden, da jeg har faaet mine Skilderier ophængte, 
mine Bøger opstillede i Bogreolen over Pulcten, saa be
hage de mig mere. Udsigten er behagelig og danner et 
smukt Landskab, i Baggrunden et Parti af Skoven, i For
grunden nogle Huse af Byen. — Egnen omkring Sorø er 
skjøn, som jeg havde ventet, dog er Udsigten over Søen 
ikke rig; Søen bekranses tæt af Skov paa alle Kanter, 
men der er ingen Huse at see, ingen Landsbyer, ingen 
Kirke. Disse Ting bidrage saare til at forskjønne, og 
Mængden af dem er det, der gjør Søerne og Skovegnene 
i det nordlige Sjælland saa usigelig dejlige. Dog endnu 
har jeg ingenlunde seet alle de smukke Situationer, som 
vort Sorø frembyder.-------

Til det skjønneste, som her findes, hører unægtelig 
Sorø Kirke, en ærværdig gothisk Bygning, en Levning af 
det gamle Munkekloster, opført i Midten af det 13de 
Aarhundrede. Dens Udvortes mangler sin bedste Sir, 
nemlig Taarn og Spir, som ødelagdes ved Akademiets 
Brand; men dens Indvortes er desto skjønnere. Alter-
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tavlen, malet af Carl van Mandern, fremstiller Nadveren; 
De tolv Apostles Ansigter skulle være malede efter tolv 
Bonder her fra Egnen. En Skovfoged, efter hvem Judas 
blev malet, skal derover være bleven saa fortvivlet at han 
forkortede sine Dage. Saa fortæller Sagnet. Men det 
første i Fortællingen skal være ganske paalideligt. Hvæl
vingerne, Pillernes Kapitæler, Pladsene mellem Pillerne 
ere sirede med Frescomalerier, forestillende Bisper, Riddere, 
adelige Vaaben, mange Indskrifter o. s. v. Til at betragte 
Kirken nærmere fik jeg ikke Lejlighed, da jeg var der 
under Gudstjenesten. Præsten Dr. Sommer, en temmelig 
aldrende Mand, prækede meget godt; der var megen De
el amation i hans Foredrag. Han messede særdeles smukt 
med en klar og ren Stemme. Sangen lyder’ fortræffeligt 
i Kirken formedelst den stærke Resonnance.-------

d. 24de. I Gaar gjæstede den høje øvrighed, Ge- 
heimeraaderne Malling og Stemann samt Direktor Tauber, 
Stiftelsen, og bleve mine Værelser med det samme be
ærede med et Besøg af de høje Herrer. Forvalter Povel- 
sen var med dem; men da jeg ikke vidste, hvo han var, 
talte jeg ikke med ham og har saaledes endnu ikke stiftet 
Bekjendtskab med ham. Det er en høj smuk Mand. Du 
kan ikke troe, hvor frappant Madame Povelsen ligner din 
Fader; man skulde hartad sige, de vare Sødskende! Hun 
har bedet mig hilse Dig og din Fader og dem Alle ret 
hjærtelig. — Jeg led i Gaar af en stærk Hovedpine og 
Kulde i Kroppen, saa at jeg frygtede en Sygdom; men 
da jeg i Dag er bedre, saa haaber jeg sikkert at blive fri. 
Det vilde have været et særdeles ubelejligt øjeblik at 
blive syg nu, da min Virksomhed ret skulde begynde. En 
af mine særdeles gode Venner, den ældre Steen, er her i 
Sorø med Scavenius. Det bidrager ikke lidet til at more 
mig, da vi spadsere sammen og nyde sammen Egnens Be
hagelighed. Han agter herfra at gjøre en Rejse til Aal
borg, hvor haii da formodenlig træffer min kjære Thrine. 
-------Jeg var nylig ude at spadsere med Steen i Akade
miets Have. Den er meget stor, større end Rosenborg
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Have, og særdeles vel dyrket. Gartneren viste os nogle 
sjældne Træer og andre Væxter f. Ex. nogle særdeles 
smaa Æbler, kaldet siberiske, Jødebær o. s. v. Fra Haven 
er der et Par overordentlig dejlige Udsigter til den mod
satte Side.

Alt er for Resten landligt her; man har kun Kjøb- 
stedlivets Behagelighed, den nemlig, at her boe mange 
Mennesker sammen, og at man kan forbinde de selskabe
lige og Naturens Glæder til en fuldkommen Harmoni. 
Forsaavidt altsaa disse Glæder udgjøre en vigtig Del af 
vor timelige Lyksalighed, kan jeg ikke sige andet, end at 
jeg har de bedste Udsigter.-------

Sorø, d. 1ste Oktober 1822.
-Jeg har saa ofte baaret over med korte Breve 

fra Dig paa Grund af, at Du havde Uge; nu er jeg i 
samme Tilfælde og beder Dig derfor ligeledes om Over- 
bærelse. Du kan troe, det har noget at sige at have In
spektion over saa mange Drenge, meget liden Tid bliver i 
saadanne Dage os selv levnet. Men det synes, at dette 
Hverv vil blive ganske lønnende; at kunne bidrage saa 
meget til disse Børns Orden, Flid og Sædelighed og der
ved lægge Grunden til deres timelige Lykke er en meget 
behagelig Tanke. Der er iblandt de 26, vi have annammet, 
en hel Del særdeles vakre, naturlige, uskyldige Børn; 
at kunne bevare denne Stemning hos dem vilde være mig 
meget glædeligt; men de kræve et bestandigt Tilsyn. 
Kunde man være Dobbeltgænger, ja Tredobbeltgænger, 
vilde det stundom ikke være af Vejen. Kan det lykkes 
mig, som jeg haaber, at virke fordelagtig paa de unge 
Mennesker, da vil det være mig en behagelig Erindring 
for min hele Levetid. — —

Min uordenlige og afbrudte Stil kan undskyldes med, 
at jeg skriver dette paa Skolen, hvor jeg har Opsyn med 
første og anden Klasse, som have skriftligt Examensar-
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bejde. Jeg bliver altsaa, ligesom Du ved dine Tegneelever, 
hvert øjeblik afholdt fra mit Arbejde.

I Henseende til vor daglige Levemaade, da er den 
noget mere stræng, end jeg i de sidste Aar har været 
vant til. Vi staae op om Morgenen Kl. 6, spise præcise 
Kl, 1, ved hvilken Lejlighed vi Adjunkter maa lægge og 
skjære for, hvilket er os temmelig trættende. Dog kan 
jo denne øvelse være os ret nyttig. Om Aftenen spise 
vi Kl. 8 præcise, hvor vi ogsaa lægge for. Du seer heraf, 
at min «Huslighed» kommer mig ret vel tilpas. Den 
kommer mig og tilpas i andre Henseender, da jeg og 
skal have Tilsyn med Disciplenes Renlighed, hvilket ellers 
er Fruentimmerforretninger. Vi skulle være Disciplene 
Fader og Moder.

-Jeg agter meget Geheimeraad Stemann; den 
Omhu han har vist for Akademiets Gods, er meget ros
værdig. I den korte Tid, her har været arbejdet paa 
Akademiet, er her gjort Underværker ved Stemanns utrætte
lige Iver og Virksomhed; men det er at beklage, at der 
ikke er begyndt før, da vilde alt have været færdigt. Nu 
ligger derimod saa meget hulter til bulter, saa meget 
savnes, at det ret foraarsager os Ulejlighed. —

I Morgen endes Examen, og da skal her være Høj
tidelighed, hvorved Lærerne indsættes af Direktor, som 
holder en Tale. En Sang, forfattet af Ingemann, afsynges 
af nogle Voxne her fra Byen og de fleste af Skolens Elever. 
Derpaa skal der holdes Gjæstebud paa Stiftelsen: Direk
tionen, Direktor og flere Honorationi spise her den Dag. 
Gid jeg maa lægge ordentlig for, en Smule Værtindefeber 
faaer jeg vist. Forleden spiste Direktoren her tilligemed 
Lektor Ingemann (hver Dag spiser her en Lektor), og da 
slap Frikasseen for tidlig op, saa at jeg maatte bede de 
to gode Herrer at tage dere Regres hos deres Koner, naar 
de kom hjem. I Gaar gik det Adjunkt Liitken ligesaa 
med en Lammesteg; thi jeg lægger nu ikke for saa længe, 
jeg har Uge.

Nu undrer jeg mig til Slutning over, at jeg fik saa
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meget skrevet; men min Undskyldning bliver ikke des 
mindre gyldig. Thi blev det ikke kort, saa blev det slet. 
Og hermed Guds Naade befalet.

Soro, d: 5te Oktober 1822.
------Torsdagen var, som jeg meldte sidst, en 

Festdag. Direktoren holdt en Tale; Malling, Stemann og 
Engelstoft vare tilstede derved tilligemed Byens Honora
tiores, endogsaa nogle Damer, Fru Scavenius, Fru Engels
toft, Direktorinden og begge Lektorinderne Estrup og Inge
mann. Lærerne bleve indsatte. Den afsungne Psalme 
lyder saaledes.

Før Talen.
Besku vor Id med Faderøje, 
Du, som selv Verdner grunde kan! 
Velsign vor Gjerning, Evighøje, 
At vi ej bygge skal paa Sand! 
Hvad ej har Liv i Dig forgaae! 
Hvad Du grundfæster, skal bestaae.

Lad stille her gjenfødt sig hæve 
Et Kundskabs og et Dyds Paulun! 
Din Sandheds Aand vort Værk oinsvæve, 
Velsign det i dets Fødselstund! 
Tænd Lyset her fra Livets Land, 
Som Dødens Nat ej slukke kan!

Lad Lyset klart og helligt lue, 
Lad tone her dit Guddomsord! 
Lad dine Børn i det Dig skue, 
At de kan finde Vej paa Jord, 
Og for dit Aasyn vandre saa, 
At de kan hist din Himmel naae!

Efter Talen.
Guds Fred med hver, som hid sig nærmer, 
Guds Fred, naar from han vandrer ud!

Daugaards Levned. II. 18
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Velsign den Haand, som leder, skj ærmer, 
Velsign de unge Sjæle, Gud!
Giv Aandens Spirer Kraft og Fred 
Til Væxt, til Frugt for Evighed!

Lad Sandhed her fra rene Læber 
Til rene Hj ærter finde Vej!
Den Orm, som Sjælens Uskyld dræber, 
Omslynge Kundskabstræet ej!
Du, som er ene stor og vis, 
Led selv os til dit Paradis!

Sangen blev meget smukt udført. Da denne Høj
tidelighed var til Ende, adspredtes Forsamlingen for atter 
at samles til Middagsspisning her hos os Kl. 2. Direk
tion, Lærere og Elever udgjorde tilsammen 72 Personer, 
som vare fordelte i to Værelser. Jeg lagde og skar for 
og det en stor Dyresteg med megen Færdighed efter mine 
Kollegers Sigende. — Nu ned at lægge for ved Aftens
bordet og altsaa God Nat!

d. 7de Oktober. Det ret smukke Vejr, som denne 
Eftermiddag medførte, lokkede mig og min Kollega, Kaa- 
lund, ud at gjøre en Spadseretur. Vi valgte Skj elskør 
Landevej og havde den Glæde at træffe der mange saare 
skjønne Situationer. Skoven omgav os, og bag den lod 
Sorø Sø og By sig jævnlig til Syne. En smuk Vaar- 
eller Sommerdag maa ret gjøre denne Tur fortryllende.

Her har i disse Dage indfundet sig en Skuespiller trup, 
hvis Anfører er en vis Wildt. Jeg troer den samme har 
og været i Randers. Han har formodenlig gjort Regning 
paa godt Besøg af Akademiets Personale, men er, saavidt 
jeg veed, deri bleven bedraget. Thi af Lærerne har næppe 
nogen været der, og Eleverne er det forbuden, da et Par 
af de Skolebesøgende havde været der den første Aften og 
ikke ført sig godt op.

Vore samtlige Elever skulle regelmæssigen gaae i 
Kirke hver Søndag under en Lektors og en Adjunkts Op
syn. Jeg har een Gang haft dette Hverv; men forresten
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har jeg været i Kirke hver Søndag, siden jeg kom her. 
Vor Præst, Dr. Sommer, præker ret vel; men han har en 
Svaghed, at han nemlig undertiden bliver overfalden af 
en Krampetrækning i Læberne, som gjør, at han frem
bringer en hel Del uforstaaelige Ord. Det gjør et ube
hageligt Indtryk paa Tilhørerne. Undertiden overfaldes 
han deraf i daglig Samtale. Hans Kone, naar hun er i 
Kirken ved saadan Lejlighed, bliver ligesom forrykt af 
Skræk og Bedrøvelse. En Gang, da han standsede ved 
den femte Bøn i Fadervor stod hun endog frem og raabte 
højt: »og led os ikke i Fristelse«. Det maa vistnok være 
saare ubehageligt for dem begge. Vor Kirkes Mærkvær
digheder har jeg endnu ikke haft Lejlighed til at tage i 
øjesyn; jeg vilde nok have Dr. Estrup med, da han vist 
noget bedre end Klokkeren kan sige Besked paa Tingene. —

Næst mange Hilsener til dine gode Søstre og dine 
Svogre og din øvrige Slægt, hvis Du skriver hjem, anbe
faler jeg Dig, min elskede Thrine, til Guds faderlige Be- 
skjærmelse. Lev ret vel!

Fra din Jacob.

Sorø, d: 10de Oktober 1822.
—-Med Kaalund begav jeg mig i Eftermiddags 

til Pedersborg, en By, som ligger en halv Fjerdingvej fra 
Sorø. Kirken ligger meget højt og frembyder en dejlig 
Udsigt over Sorø, over Sorø-, Pedersborg- og Thuel-Søer 
og alle de Skove, som omkranse disse. Her er Udsigten 
og langt videre og rigere end om Sorø i Almindelighed. 
Vi see f. Ex. Ringsted Kirke derfra meget tydelig, skjønt 
den er to Mile borte. Pedersborg Kirke selv er meget 
lille og uanseelig. I ældre Tider har den været en Fæst
ning, hvilket Kirkegaardens hele Anseelse synes at røbe. 
Den samme blev af Kong Valdemar Atterdag belejret, da 
Holstenerne der havde indesluttet sig og forsvarede sig 
tappert. Kort efter blev Kastellet forandret til en Kirke. — 
En anden smuk Tur gjorde vi i Gaar sammen østen om

18*
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Sorø Sø over en Eng, som kaldes Flommen. Men derfra 
indskrænkede Udsigten sig til Skovene og Engene om Sorø.

Kaalund faaer jeg stedse mere Agtelse og Venskab 
for. Vi meddele hinanden vore Iagttagelser i vor Embeds
førelse og søge at føre os dem til Nytte. Han er af en 
meget from og god Karakter men derfor, saa vel som jeg, 
stræng i at overholde Disciplinen blandt vore Lærlinge. 
Liitken er ogsaa overmaade elskværdig, og vi kunne ret 
siges at føre et lykkeligt og fortroligt Liv med hverandre. — 
Fra min forrige Discipel Chr. Engelstoft har jeg haft til
fredstillende Efterretninger om Examens Udfald, det (vil) 
sige om den Del, som var overstanden. — Med mit nye 
Arbejde her er jeg ret vel fornøjet. Ville Disciplene blive 
ved, som de have begyndt, saa kan jeg vente Glæde af de 
fleste af dem. Nogle mindre lovende er der naturligvis 
iblandt saa mange. En af de elskværdigste Elever her 
paa Stiftelsen er en liden Biilow, Søn af den landflygtige 
Stiftamtmand, men optagen her som Søn af Geheimeraad- 
inde Biilow, fød Baronesse Gyldencrone. Jeg kan ikke 
tænke mig noget elskværdigere Barn. Hans Ansigt er 
særdeles smukt, hans Haar langt, af kastaniebrun Fårve. 
Han ligner ret en lille Engel, og jeg anseer ham for vor 
gode Genius. Han er og sin ulykkelige Moders eneste 
Glæde.-------

— — Jeg blev afbrudt i min Skrivning, da jeg maatte 
ned at see til den kjære Ungdom, og Sengetiden strax 
paafulgte; nu hvile de snart alle i Søvnens Arme, og 
skal jeg ellers i rette Tid kunne fremstille dem for Lektor 
Ingemann imorgen, maa jeg følge deres Exempel.----------

Sørø d: 20de Oktober 1822.
-Inspektionen er nu for denne Gang til Ende, 

og jeg aander friere.------- Af Dato vil Du see, at det i 
Dag er Søndag. Dette er jo just ikke mærkværdigt i sig 
selv; men jeg siger det for at faae Anledning til at for
tælle Dig lidt om en Højtidelighed, som har udmærket
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denne Dag for os. Det hedder nemlig i Reglementet for 
vor Stiftelse, at her hver Morgen skal holdes Lovsang; 
denne har hidtil ikke fundet Sted men holdtes først i 
Dag, og det med megen Højtidelighed. Forsamlingssalen 
var godt oplyst, et Bord bedækket med grønt Klæde frem
sat i Baggrunden, og alle Lærerne vare til Stede. Lektor 
Fogtmann, Religionslæreren, traadte frem og holdt en Bøn, 
hvorpaa Sangen begyndte. Denne er forfattet af Inge
mann og er saare smuk.1) Den blev ogsaa smukt afsungen. 
Bordlæsningen skal ogsaa begynde i Dag, og skal den lille 
Biilow, om hvem jeg skrev noget sidst, første Gang læse 
Bønnerne. De ere de gamle, som ere forfattede af Luther. 
Saaledes kommer alt nu mere og mere i Orden, og jeg 
glædes hver Dag mere ved Indretningen. Denne Interesse, 
som jeg føler for min Stilling i det hele, er til Dels 
Aarsag i, at jeg ikke har fundet Kald til at følge din 
Faders Opfordring til at søge Kateketembedet i Randers, 
skjønt det jo med Hensyn til den nærmere Forbindelse, 
hvori det vilde sætte mig med alle de Personer, der 
ere mig kjærest, vilde have meget forud for mit nær
værende Kald. Alen da man bør søge Embedet ikke 
saa meget for sin egen Skyld, som for Embedets egen, 
og da jeg næppe troer at kunne arbejde med den Lyst 
i hint som i det nærværede Embede, saa bør dette 
være mig en vigtig Grund til ikke at give efter for din 
Faders, min Moders og flere af mine Venners ønsker. 
Den Samvittighedsfuldhed, hvormed Du plejer at betragte 
slige Tilfælde, er mig Borgen for, at Du deri giver mig 
Medhold. Dog ogsaa med Hensyn til mig selv kunde jeg 
ikke ønske denne Forandring. Forholdet til min Familie 
blev vel behageligere, men det væsentligste til at være 
lykkelig i sin Stilling, bliver dog Tilfredshed med sit 
Kald, og denne frygter jeg, at jeg ikke vilde finde i den 
Undervisning, som finder Sted i Borgerskolerne, da jeg 
stedse har befattet mig med den lærde Undervisning og

!) Morgensalmen: «Vær lovet Du, som evig vaager».
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deri fundet min Glæde. Jeg vil ikke en Gang tale om, 
at jeg i Henseende til Indtægterne slet ikke vandt ved 
Byttet. — — Det huer mig heller ikke saasnart at søge 
et nyt Embede; det vilde støde Kancelliet og Kongen. —

Nu maa jeg afbryde. Vi vente Direktor og alle de 
øvrige Lærere. Lovene skulle oplæses for Eleverne og ad
skilligt andet forhandles. Derpaa skulle vi gaae til Kirke, 
hvor Lektor Fogtmann i Præstens Fraværelse skal holde 
Prækenen. Til Middag skal jeg spise hos Geheimeraad 
Stemann. Naar nogen af os Adjunkter blive inviterede 
ud, holde vi to Gange Middagsmaaltid; thi vi maa lægge 
for ved vort eget Bord og kunne da ikke vel undlade at 
smage paa Maden. Jeg tænker, at dit Bekjendtskab med 
Frøken Stemann vil aabne mig Lejlighed til en Samtale, 
som ellers kunde blive vanskelig nok at begynde.-------

d. 21de Oktober —-Fogtmanns Tale var meget 
smuk. Geheimeraad Stemann med Fruen og alle Døtrene 
vare i Kirke. Efter at have holdt vort Middagsmaaltid 
her hjemme begave Liitken og jeg os til Geheimeraadens, 
hvor jeg fandt alt meget vakkert. Døtrene vare meget 
underholdende; jeg sad imellem to ved Bordet. Ogsaa til 
Aften bleve vi budne, og hele Tiden blev da behagelig 
fordreven med Sang og Musik. De synge næsten alle ud
mærket. Fra den ældste Frøken har jeg meget at 
hilse Dig.

Du spørger lidt til Fordelingen af de huslige Sysler 
mellem os Adjunkter, og da det interesserer Dig at vide 
sligt, interesserer det og mig at fortælle det. Vi dele 
alle tre, som ligge her, Forretningerne fuldkommen lige 
imellem os, men da kun to lægge for, og vi ere tre, saa 
have vi bestemt, at den som har Inspektionen og følgelig 
de fleste Byrder, skal, saa længe dette varer, være fritaget 
for Forskjærertjenesten og nyde den Ære at sidde ved 
Direktoren eller i det mindste ved hans Plads. Vi have 
nu begyndt med Bordbønnen. En Gongong, som i Dag 
er ankommen, kalder os til Bordet og advarer os om 
Skoletiden. Ogsaa have vi faaet to bornholmske Stue-
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Stueuhre, et hertil, et andet til Skolen. Alt kommer saa- 
ledes mere og mere i Orden, og desto mere interessant 
bliver Stiftelsen. Det skulde ret glæde mig, om det Hele 
vilde faae en god Gang; thi der er megen Opmærksomhed 
vakt for dette Institut, og Manges øjne vogte især paa 
os Adjunkter, Manges Tunger tale om os baade godt og 
ondt. Kaalund var forleden paa Landet, hvor han hørte 
os dadle for en Tilladelse vi havde givet Eleverne; men 
det Hele var Digt, vi havde end aldrig tænkt derpaa. — 
Adjunkt Wilster er endnu ikke kommen.-----------Liitken 
og Kaalund harmoner saa godt med mig; vi leve i sand 
broderlig Kjærlighed; vi samles tre Gange daglig til The- 
vand: Morgen, Middag og Aften, konversere med hinanden 
og spøge. Thi vi kunne alle lige godt taale Spøg og give 
den igjen uden at fornærme.-------

Sorø, d: 27de Oktober 1822.
Fra Kirken til Klosteret og fra Klosteret til Kirken, 

det er Munkelivet, siger Knud Sortebroder i Axel og Val
borg; fra Skolen og til Skolen, det er Lærerlivet. Men 
hvortil denne Indledning eller rettere den Snak, som ikke 
hører her hjemme? Den skal tjene til at gjøre Dig op
mærksom paa, at Materien til Brevskrivning er ikke saa 
rig nu som i Hovedstaden, og beder jeg derhos min kjære 
Thrine ikke at forlange meget interessante Breve, da det 
ikke er let at koge Suppe paa en Pølsepind. Det Tids
punkt, jeg i Dag har valgt til at begynde min Skrivelse, 
er det samme som sidste Søndag, netop før Kirketjenesten; 
denne vil derfor om lidet gjøre mig Afbræk, da jeg ogsaa 
i Dag agter mig til Herrens Hus. En glædelig Tidende, 
som jeg modtog sidste Søndag, glemte jeg at fortælle Dig, 
hvilket undrede mig meget. Det var nemlig den, at min 
Discipel Chr. Engelstoft blev indkaldt, og at den anden 
har staaet sig overmaade godt. Han manglede kun to 
Udmærkelser for at holdes værdig til samme Hæder. 
Lykken har altsaa kronet mine Bestræbelser; men hvad
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der er mig kjærere end selve Indkaldelsen ér det, at jeg 
kan sige med Sandhed, at de begge have fortjent, hvad 
de have faaet. Dog det er og en Glæde at kunne sige, 
de have faaet, hvad de have fortjent. Fra Baron Holsten 
har jeg faaet et Brev med mange oprigtige Taksigelser 
for den Umage, jeg har gjort mig med hans Sen. Jeg 
troer, at jeg har glemt at fortælle Dig, hvilken skjøn For
æring, jeg fik til Minde om min Chr. Holsten, da jeg 
forlod dem; en Brystnaal med ægte Stene, som skulle 
være af megen Værdi. Det, som især foreger min Glæde, 
er Tanken om den Fryd, Baronesse Holsten feler over, at 
det er gaaet hendes kjære Sen saa vel; thi den er, det 
veed jeg, ubeskrivelig. — Nu lyder Klokken 10, jeg maa 
afbryde Samtalen og ønsker Dig leve vel. —

Den 29de Oktober.- — Kateket Kaalund1) fra 
Roeskilde er her i disse Dage. Han beder Dig hilset. 
At han gjor meget af Dig, kan jeg see deraf, at han i 
Aftes, da han priste mig lykkelig for mit gode Humeur,
lod de Ord falde, at jeg just havde Aarsag til at være
i godt Humeur, da jeg havde en saa god Pige til Kjæ-
reste, hvilket man maatte ansee for den største Lykke,
og deri havde han sikkert Ret. Han mindedes vel atter 
sin egen tunge Skjæbne i at miste sin Kjæreste, hvilket 
skal ligge meget tungt paa hans Hjærte.-----------

Sorø dn. 3die November 1822.
-— En stor Del af mine Elever have været 

inviterede ud, og jeg kunde forlade Huset uden Fare. Jeg 
benyttede denne Frist til en Tur med min Ven Kaalund, 
igjennem Pedersborg til en lige overfor Kirken beliggende 
Bakke, kaldet Barnebakken, hvorfra man har en af de

0 Den Samme, der, som tidligere nævnet, havde været 
Lærer ved Comtesse Wedels Institut og trolovet med 
hendes Plejedatter, Marie Bang. Min Moder omtalte 
ham med Kj ærlighed som sin Religionslærer.
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skjønneste Udsigter, man kan tænke sig, den dejligste 
her i Egnen. Den har det fremfor de andre her omkring, 
at den er meget vid og rig. Man seer Pedersborg lige 
over for sig, højtliggende, der nedenfor de trende store 
Søer, i Baggrunden Sorø By og den smukke Skov paa 
hin Side Søen. Ringsted sees meget fjærnt. Til alle 
Sider seer man sig omringet af Skove fjærn og nær. Da 
desuden Vejret begunstigede Udsigten, saa var den unægte
lig meget smuk, endskjønt November Maaned er kommen 
og har berøvet Træerne Resten af deres Prydelse.

I Dag, som vi skulde gaae til Bords, ankom Adjunkt 
Wilster. —

Med Wilsters Komme blev der min Fader tilført et 
nyt Element af Hjærtelighed og Aandsliv, som var ham 
til sand og stor Glæde i de Aar, han tilbragte i Sorø, og 
senere ved Mindet om et Samliv i oprigtigt og forstaaende 
Venskab. Han var den blandt Vennerne i Sorø, med hvem 
han kom til at staae i det inderligste Forhold. Kjærere 
end Dr. Estrup var han ham vel næppe. Men Estrup var 
en Del Aar ældre end min Fader og havde Rang som en 
udmærket Videnskabsmand; der blandede sig saaledes fra 
min Faders Side en vis Ærbødighed i Venskabet for ham. 
Ingen kunde være ham kjærere end denne grundige For
sker med den ædle, milde, retfærdige Aand, denne alvor
lige Elsker af Fædrenelandets Historie, denne trofaste Ven, 
denne gode Jyde fra Randers. Men med Wilster blev 
Forholdet mere den broderlige Fortroligheds.

Min Fader glædede sig dog ikke til hans Komme til 
Sorø. Han havde foreløbig lært ham at kjende paa 
Gisselfeldt. I Aarene 1818—1819 var Wilster hos Grev 
Danneskjolds som Huslærer for de unge Grever. Naar 
disses Ven, min Faders Discipel Chr. Holsten, har tilbragt 
en længere Tid paa Gisselfeldt, har min Fader ogsaa haft 
en Indbydelse for at Holstens Undervisning ikke skulde
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forsømmes, idet han tillige kunde drive sine egne Stu
deringer.

Paa Gisselfeldt fandt ingen venskabelig Tilnærmelse 
Sted mellem Wilster og min Fader. Wilsters sarkastiske 
Aand har maaskee frastødt min Fader. Selv var han 
vistnok ikke uden en satirisk Aare, men den var fri for 
al Bitterhed, og om hans Spøg kunde man al Tid sige, 
som det hedder om Asa Heimdals:

Den blomstred som en Blomst i Maj.

Dette har uden Tvivl ikke saaledes været Tilfældet 
med Wilster, som derhos ikke ret godt forstod Spøg, naar 
han selv var Gjenstanden derfor. Det er vel ogsaa nok 
muligt, at han har overseet den jydske Borgersøn. Wessel 
har ironisk sagt:

Man har Bevis nok paa, 
At Jyden har som andre Folk Forstand.

Det var almindeligt i Kjøbenhavn at betragte Jyderne 
som Væsener af en ringere Art.

Medens min Fader var betænkt paa i Sorø at holde 
sig ude af Wilsters Kjølvand, var denne dog allerede fra 
Tiden paa Gisselfeldt vunden for ham ved følgende lille 
Hændelse. Da man en Dag efter Bordet spadserede i 
Gisselfeldts Have, udbrød Wilster i Beundring over en 
Rose og sagde, at den var saa smuk, som om den var 
malet. Grev Danneskjold modsagde dette Udtryk og hæv
dede, at den naturlige Rose maatte have Fortrinnet for 
den efterlignede. Wilster fastholdt, at ikke enhver naturlig 
Rose kunde være den skjønneste, men naar Kunstneren 
vilde fremstille Rosen, maatte det være et Ideal af en 
Rose, Alle de Tilstedeværende holdt med Greven und
tagen min Fader, som tog Ordet for at forsvare Wilsters 
Udtalelse. Han fandt nemlig, at hver kunde have Ret 
fra sit Synspunkt, han var maaskee i Grunden nok saa 
meget paa Grevens Side, men han kunde ikke lade Wilster
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staae ene mod den Højtstaaende i Selskabet, til hvem alle 
sluttede sig. Da Venskabet senere var knyttet, fortalte 
Wilster min Fader, at Grunden til det fra hans Side blev 
lagt ved hin Lejlighed.

Den 5te November.-At Du er enig med mig 
i mit Svar paa din Faders Anmodning, glæder mig ret 
meget. Det er unægtelig sandt, at den, som begjærer et 
Lærerembede, begjærer et svært Embede. Men det gjælder 
især om Kateketens. Skjønt Elementærundervisningen i 
Videnskaben just ikke er det aandrigeste Arbejde, saa er 
det dog meget mindre aandsfortærende end mange andre 
Sysler, og ved at lære andre lærer man dog stedse selv, 
vore Kundskaber faae større Tydelighed, Sikkerhed og 
Omfang. Især kan det siges om Historien, naar man 
stedse, foruden sin Haandbog, læser andre nyttige og ud
førlige Historier, hvilket jeg gjærne gjør saa ofte, min 
Tid tillader det.

Sorø Marked holdes i Dag. Skolen har i denne An
ledning Frihed; men denne Frihed er vel for Disciplene 
og de andre Lærere, men ikke for den inspektionshavende 
Adjunkt. Thi Fritiden kræver et strængere Tilsyn end 
Læsetiden. Markedet synes ikke at være meget bevendt, 
de Sælgende faa og de Kjøbende ikke mange. Hine ere 
Bedragere eller Jøder; thi en af Eleverne har fortalt mig, 
at han kjøbte en Kniv for fire Mark, for hvilken man 
begjærte fjorten. Jeg har kjøbt mig en Almanak for 
1823, et Uhrbaand, en Flødeskaal og en Spølkom. Maaskee 
jeg endnu skal have en Proptrækker.

— Ingemanns Sang bliver her ikke Plads til denne
sinde. Den skal gjemmes til jeg en Gang faaer fattig 
Evne og Materie. Nu iler jeg mod Enden af den fjerde 
Side. Dermed synes jeg at kunne med Rette sige Basta.

Altsaa anbefaler jeg Dig og Dine Guds faderlige 
Varetægt og mig til Eders Venskab og Kjærlighed.----------
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Sorø d. Ilte November 1822.
I dette øjeblik modtog jeg, kjæreste bedste Thrine! 

dit særdeles ømme og kjærlighedsfulde Brev. Du har 
usigelig glædet mig ved den Efterretning, at dit Humeur 
stedse blev bedre og bedre paa den sidste Tid, og det er 
vist en stor Lykke i Livet, ja fast den største.--------------- 
Hvad mig angaaer, da er mit Humeur, som hidtil, al Tid 
muntert og stemt til Lystighed, naar jeg er sammen med 
Mennesker, som selv ere lige saadan stemte, og som ikke 
støde sig derover. Det gjør, at jeg nyder Livet meget 
let, og at selv det byrdefulde ikke falder mig besværligt. 
Derfor kan jeg og forsikre Dig, at jeg i det Hele er meget 
lykkelig i min Stilling, at Tidens bestemte Inddeling slet 
ikke generer mig. For at være Ungdomslærer maa man 
have et saadant Sind; thi tager man sig Smaating, Smaa- 
fejl alt for nær, gjør man sig selv ulykkelig og saaledes 
ikke skikket til at være nyttig i sit Embede.

— — Jeg vilde gjærne opvarte Dig med Historier 
her fra Stiftelsen, siden jeg seer, at de interessere Dig saa 
meget ved at tilbagekalde din egen lykkelige Barndom i 
din Erindring; men det er kun ubetydeligt, hvad der 
passerer. Nogle af Drengene kives idelig, fremkomme 
med Klager, som vi maa jævne snart med haarde, snart 
med kjærlige Ord. Snart støde de hinanden, snart slaae 
de hinanden. Snart maa Irettesættelser, snart Prygl an
vendes til Correx. I Løverdags Aftes maatte jeg med et 
lille Spanskrør hjemsøge en urolig Krabat, som alt for 
ofte havde været Fredens og Kolighedens Forstyrrer. 
Denne sidste Historie vil Du vel næppe finde Mage til i 
det aalborgske Instituts Aarbøger, da en saadan Mester 
Erik ikke synes anvendelig blandt Pigebørn.

Den 12te November. I Dag have vi smagt Vinterens 
Førstegrøde. Det har frossen temmelig stærkt. — — 
Faae vi ret nogen stærk Frost til Vinteren, da vil det 
blive en ganske smuk Fornøjelse at spadsere over Søerne, 
hvilket er meget almindeligt i vor By. De stole ikke paa
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Isen her, førend en gammel Fisker har erklæret den 
sikker; men da frygter man intet øjeblik mere.

Sore d. 20de November 1822.
-Aarsagen, hvi jeg ikke skrev, var mine Sysler. 

Liitken, som har Inspektion i denne Uge, vilde nemlig 
besøge sin Kjæreste ude paa Landet og bad mig til den 
Ende paatage mig hans Forretninger i Søndags og i Man
dags. ------ Liitken havde været forlovet, siden vi kom 
herud sammen; men havde været saa polisk at skjule det, 
skjønt vore Samtaler ofte gik ud paa denne Gjenstand. 
Først i forrige Uge fik jeg det at vide. Wilster bad mig 
nemlig tage Inspektion for sig om Løverdagen, hvilket 
jeg gjorde med stor Fornøjelse, men tilføjede, at For
nøjelsen vilde være end større, dersom han vilde rejse hen 
at forlove sig, eller, om han var forlovet, at besøge sin 
Kjæreste. Liitken faldt mig da i Ordet og spurgte mig 
om dette Tilbud ogsaa maatte gjælde ham, hvilket jeg 
bejaede, dog uden at nogen af os anede, at det var hans 
Alvor. Men nogle Dage derefter anmoder han mig om at 
holde mit Ord, da han rigtig nok var forlovet. Det var 
et Lynslag for mig og ikke mindre for Akademiets øvrige 
Personale især hans gamle Venner, Estrup og Ingemann, 
som troede, at han for stedse havde svoret til Pebersven
denes Fane. Han har nu maattet udstaae mange Drille
rier, fordi han saa længe har drejet os Voxnæse paa.

Den 22de. Det danske Efteraar medfører, som Du 
veed, sludfuld Luft og vaadt Føre, er derfor ikke meget 
indbydende til Spadsereture. For dog ikke at undvære 
den Bevægelse, som jeg ellers paa disse plejer at søge, 
har jeg opfunden en ny Art af Motion. I Ridehuset, hvor 
de gymnastiske øvelser anstilles med Eleverne, søger jeg 
i en eller anden Fritime, medens disse er paa Skolen, at 
efterligne deres øvelser ved at springe, løbe o. s. v. Jeg 
har haft Kaalund med derhenne, og endskjønt jeg staaer 
tilbage for ham, kommer jeg dog ret godt med. I Gaar
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havde jeg Dr. Estrup derhenne for at lære ham; men Lær
lingen overgik snart Læremesteren, og hans Spring og 
Løb forholdt sig til mit som en Lektor til en Adjunkt. 
Det var altsaa i sin Orden.

Imorgen rejser jeg en lille Tur til Gisselfeldt med 
Gymnastiklæreren Hr. Kaptain Thomsen, som har Be- 
kjendtere i denne Egn. — —

Den 22de. Rejsen til Gisselfeldt er berammet, og 
deri kan intet forandres, skjønt jeg gjærne gjorde det, da 
Vejret ikke er godt. Det blæser meget stærkt. Nu, man 
maa og en Gang imellem kæmpe med Naturen; derfor vil 
jeg ikke lade det fortryde mig at have taget denne Be
stemmelse. —

Soro d. 27de November 1822.
Min Rejse til Gisselfeldt er fuldendt, men min kjære 

Thrine kunde maaskee ønske nogen Beskrivelse over den. 
— Den første Mil havde vi temmelig stærkt Regnvejr, 
hvilket dog vore Kavajer kjækt trodsede; siden blev det 
bedre. Undervejs besøgte vi en Pastor Tryde i Glumsøe, 
som skal være en af de mest veltalende i Landet. Han 
og hans Familie huede mig og særdeles godt. Han gjen- 
tog sin allerede tidligere gjorte Anmodning, at jeg vilde 
besøge ham, hvilket jeg ogsaa lovede. Der efterlode vi 
Kaalund, og Kaptain Thomsen og jeg fortsatte nu Rejsen 
videre temmelig langsomt formedelst de slette Veje; men 
gjennem Egne, der synes at maatte regnes til de skjønneste 
i Danmark, Afvexling af Skove, Byer, Søer, Sletter o. s. v. 
Om Aftenen henimod Kl. 9 naaede vi Braaby, hvis Kirke 
den grevelige Familie søger. Forvalteren, hvem Thomsens 
Besøg egenlig gjeldte, mødte mig med den ubehagelige 
Tidende, at Greven med den hele Familie var hos Baron 
Stampes paa Nysø og ikke ventedes hjem før næste Dags 
Aften. Min Flauhed over denne Tidende hævede imidlertid 
den gjæstmilde Mand med den venskabeligste Indbydelse 
til at tage til Takke med Logement hos ham, hvilket jeg
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da med Kyshaand imodtog. Tiden gik meget muntert 
der, og næste Morgen kjerte han os op til Gisselfeldt, for 
at jeg dog kunde glæde mig ved Synet af det stolte 
Herresæde og dets Omgivelser, til hvilke behagelige Erin
dringer knyttede sig fra mine tidligere Studenteraar. Hos 
Assessor Hilfling (hvis Navn Du maaskee erindrer at 
have hørt i Sommer) fik jeg da at vide, at Grevens ven
tedes hjem tidlig om Eftermiddagen; han vilde da melde 
Grevinden min Ankomst. Tilbagekomne til Braaby, nøde 
vi et sildigt Middagsmaaltid, og da vi derpaa havde 
drukket Kaffe og begyndt en liden L’hombre, kom en 
Tjener ridende fra Gisselfeldt med Indbydelse til at spise 
der til Aften. Strax lod Forvalteren sin Vogn forspænde 
og mig kjøre derpaa. Jeg tilbragte et Par Timer mest 
diskurerende om Sorø-Akademi, tildels ogsaa om Sophus 
Danneskjold og hans Bestemmelse og efter at have mod
taget Indbydelse til at gj en tage mit Besøg oftere og ikke 
lade mig afskrække ved mit maadelige Held denne Gang, 
begav jeg mig tilbage til min Rejsefælle og hans Selskab. 
Næste Dags Morgen Kl. 5 vare vi paa Benene og til- 
traadte vor Tilbagerejse. Vejret var det behageligste og 
mildeste, man kunde vente sig, og Rejsen gik hurtig. 
Men en Mil fra Sorø knækker uformodenlig den ene Axel, 
skjønt af Jærn, og vi maa fortsætte Rejsen tilfods.

Den 30te November. Vi maatte fortsætte Rejsen til
fods — der blev jeg afbrudt sidst. Jeg vil nu tilføje for 
at gjøre Beskrivelsen fuldstændig, at Kaptain Thomsen og 
jeg efter en langvarig og trættende Vandring gjennem 
Sorø Skov endelig arriverede hertil i rette Tid. Nu morer 
det os, at denne Hændelse indtraf; thi en Rejse uden 
Eventyr er kjedelig, da den ikke frembyder nogen Materie 
til Samtale bag efter.

En Efterretning, som jeg denne Uge har faaet, har 
saare meget bedrøvet mig, den nemlig, at min gode Ven 
Steen paa Gjorsløv er død. Han havde paa sin Rejse fra 
Jylland paadraget sig en stærk Forkjølelse. Denne var 
ved hans Hjemkomst gaaet over til Nervefeber, som endte
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paa denne sørgelige Maade. Du veed, bedste Thrine! at 
den Tanke at see sine Bekjendteres Antal paa saadan 
Maade formindsket al Tid indeholder noget nedtrykkende; 
men dobbelt er dette Tilfældet, naar det er en god Ven 
og vor Jævnaldrende. Det sidste giver os især en kraftig 
Erindring om vor egen Skrøbelighed. Disse Betragtninger, 
i Forbindelse med Tanken om det Savn, hans Forældre og 
hans Forlovede maa føle, have virket særdeles stærkt paa 
mig og meget nedstemt mig. For tre Uger siden var Steen 
hos mig og det for saa vidt frisk og rask og munter: nu 
er han ikke mere blandt de levendes Tal og mine Venner 
ere altsaa een færre. — Dog vi ville ikke dvæle for længe 
ved disse sørgelige Betragtninger.

Imorgen skal hele Akademiets Lærerpersonale gaae 
til Herrens Bord; jeg tager Inspektionen og dens mange 
Byrder paa mine Skuldre. Dette Brev skriver jeg, om
surret af læsende Drenge. Dem nemlig, som ikke have 
Fasthed nok til at fremdrive sig selv paa Flidens Vej, 
lader jeg læse her paa Værelset hos mig, da mine Dis
ciples Fremgang ligger mig for meget paa Hjærte til, at 
jeg skulde lade dem gaae for Lud og koldt Vand, som 
man siger. Desuden har jeg paataget mig at læse noget 
Græsk med en udmærket flittig Discipel af første Klasse 
for, om muligt, at hjælpe ham et Aar tidligere igjennem 
anden Klasse. Saaledes er jeg idelig sysselsat dels med 
nødvendig paalagte, dels med selvtagne Pligter. Kuns 
liden Tid levnes mig til privat Studium. Men denne 
Levemaade befinder jeg mig vel og munter ved, og jeg 
bliver stedse mere fortrolig med den Tanke, at jeg bør 
blive paa Skolebanen og der søge mit Brød.-----------

Sorø, d. 4de December 1822.

— Jeg tilstod Eleverne en lille Fornøjelse eller rettere 
en stor Fornøjelse; thi det var den for dem alle. De 
bade mig nemlig, at de maatte holde en lille Maskerade,
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og jog gav Samtykke til, at den maatte begynde efter 
Aftensbordet. Hele forrige Uge havde jeg vel seet dem 
arbejde paa nogle Masker; men jeg havde dog ikke troet, 
at det Hele vilde blive saa smukt og ordenligt, som det 
blev. Nogle af dem, som have Forældre her i Byen (f. Ex. 
Geheimeraadinde Biilow og Professorinde Borch) vare meget 
sirligen pyntede som Mameluker, Tyrker, franske Bønder. 
En havde en komplet Husarsuniform o. s. v. Forsamlings
salen havde jeg indrømmet dem og ladet Lampetterne 
tænde. Da jeg saae, at alt var saa ordenligt, inviterede 
jeg Direktoren og Lektor Estrup at see derpaa, og det 
morede dem meget. Omtrent IV2 Time varede det Hele, 
da Sengetiden afbrød deres Glæde i rette Tid; thi alt for 
længe maa saadant ikke vare. Det maa helst afbrydes, 
mens det morer; man skal ikke bie, til det kjeder. — — 
Hvad Ridekunsten angaaer, da er jeg enig med Dig i at 
synge dens Ros. Men i Henseende til at lære den, da 
bliver der nok intet af for det første. Endnu er her ingen 
Berider ansat, og Spørgsmaalet er, om det skeer nogen
sinde. Direktionen overvejer det. Det var den Lejlighed, 
jeg havde haabet at finde her; men den har jeg ikke 
fundet. — —

Sorø d. 13de December 1822.

— I Juleferien bliver jeg her tilbage — den eneste 
af hele Akademiet. Alle, Lærere og Disciple rejse bort 
især til Kjøbenhavn. Adskillige Tanker have afholdt mig 
fra at rejse til Hovedstaden: min Broder vilde forstyrres 
i sin Læsning ved min Nærværelse, Vilhelm er der ikke, 
jeg har intet bestemt Ærinde; og endelig: jeg vil præke. 
Jeg har nok fortalt Dig, at jeg tilbød Præsten at præke 
for ham en Gang; men hidtil har Dristighed manglet mig, 
°g jog troer aldrig, jeg vilde faae Mod til at fremtræde 
første Gang for hele Akademiets lærde Personale. Nu 
derimod, da alle ere borte, haaber jeg bedre Mod, og 
maaskee, naar første Gang er overstaaet, de følgende ville

Daugaards Levned. II. 19
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holde mindre haardt. Anden Juledags Aftensangstext om 
Stephanus har jeg udseet til Gjenstanden for mine Be
tragtninger; maatte jeg nu deraf kunne udlede et smukt 
Thema og værdigen behandle det og godt foredrage det. 
Hjælp mig at bede Gud om Styrke dertil. —

Det er forunderligt, hvilken mild og behagelig Vinter, 
vi hidtil have haft. Alle Marker omkring Sorø ere saa 
grønne, som om det var Foraar. Af og til have vi og 
særdeles dejligt Vejr. I Søndags var dette Tilfældet. Den 
klare blaa Himmel, dejligt Solskin og stille Luft lokkede 
mig ud i Naturen i Stedet for til Kirken. Fra Kl. 91/* 
til 12 spadserede jeg alene. Min Tur gik til en i anti
kvarisk Henseende mærkværdig Kirke, Bjernede kaldet. 
Den ligger lidt over tre Fjerdingvej herfra. Føret var paa 
de fleste Steder godt, og det smukke Vejr frydede ret mit 
Hjærte. Skjønt jeg havde hørt denne Kirke beskrevet tit, 
frapperede dog Synet af den mig meget. Den er bygget 
i oval Form, som man siger i Skikkelse af en Bispehue, 
med hvilken den rigtig nok har nogen Lighed. Denne 
Oval udgjør Kirkens Skib; men Koret er en lille Tilbyg
ning af sædvanlig Figur. Det hvælvede Loft hviler paa 
fire runde Piller. Omstændeligere vil Du finde den be
skrevet i Molbechs Ungdomsvandringer, som Du vistnok 
kjender. Dens øvrige Mærkværdigheder fik jeg ikke Lej
lighed til at betragte, da jeg ikke havde en Skilling i 
min Lomme og ikke turde bede Degnen vise mig om uden 
Douceur. Imidlertid var jeg dog glad ved at have faaet 
Lejlighed til endog ikkuns flygtig at see den indvendig. 
Jeg kom netop hændelsesvis i det øjeblik, da Degnen 
borttog Altertøjet. Jeg mødte ham midt i Kirken. Hans 
Coustume var underligt. En rødladen Paryk, bestrøet 
med en lille Klat Hvedemel hist og her, sort Kjole og 
Knæbuxer, uldne Strømper og Træsko. Om han saaledes 
har forrettet Tjenesten, skal jeg ikke kunne sige; men det 
synes dog saa. Hans mugne og korte Svar paa et Par 
Spørgsmaal lode mig mærke, at uden Haab om Belønning 
vilde han næppe meddele mig nogen videre Underretning.
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Glad over, hvad jeg havde seet, ilede jeg rask tilbage til 
Soro, hvor jeg arriverede til den fastsatte Tid Kl. 12.

Ritmester Rosenorn ventes hertil i disse Dage. Han 
er afrejst fra Randers; men opholdes formodenlig i Aar- 
huus af Mangel paa Vind. Saasnart han kommer, holdes 
her Bryllup, og da vil her blive en Stads. Dog er det 
muligt, at det gaaer saa hemmeligt af, at ingen mærker 
det, ihvorvel hele Byen har belavet sig paa at illuminere. 
Geheimeraaden er i Dag afrejst til Korsør for at modtage 
Prins Oscar, som nu har overfløjet hele Europa. I Nat 
bliver hans kgl. Højhed i Slagelse, hvorhen de kgl. Kokke, 
Dækketøj, Sølvtøj, en stor Mængde Vildt af alle Slags er 
skikket til hans Beværtning. Imorgen passerer hans kgl. 
Højhed her forbi, og kunde man vel da faae Lejlighed at 
see dette Vidunder, hvilket ikke lykkedes mig i Kjøben- 
havn; men jeg gaaer Pokker ikke ud til Landevejen for 
at see ham. Han kommer ikke at besee Akademiet her, 
men forbeholder sig dette, indtil en Gang den egenlige 
Bygning bliver opført.

Den 14de December. Den svenske Prins kom alle
rede her forbi i Gaar Eftermiddag og overnattede i Ring
sted; i Dag skal altsaa Hovedstaden glæde sig ved at 
spadsere ham i Møde. Her mærkede man lidet dertil, da 
Sorø ligger et lille Stykke fra Landevejen. Dog havde 
Gymnastiklæreren faaet det at vide og var i Krebshuset, 
en Kro ved Landevejen l/a Mil herfra, hvor han havde 
Lejlighed til at see ham.

Sorø, d. 23de December 1822.
— — — Nu er jeg her paa Stiftelsen som den en

lige Turteldue. Alle Eleverne ere borte, mine Kolleger 
ligesaa. Huset er sær tomt og øde. Men mit aandelige 
Arbejde lader mig ikke savne Selskab. Dertil kommer, at 
jeg skriver en Del Smaabreve til Randers med den gode 
Lejlighed, som Ritmester Rosenørns og Kones Bortrejse 
tilbyder. Han ankom nemlig hertil i Onsdags efter en

19*
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meget langvarig Rejse og holdt Bryllup i Fredags, i hvilken 
Anledning Byen var smukt illumineret. Jeg har da siden 
gratuleret Brudeparret og talt om gamle Sager fra Randers 
med Rosenern; han har ikke bragt mig andet end gode 
Tidender. — Jeg agter baade ham og hans unge Kone 
som meget ædle Mennesker og beder Gud velsigne deres 
Forbindelse. I Gaar holdtes anden Dags Bryllup, og var 
jeg da om Aftenen der efter Indbydelse. Geheimeraad 
Stemann viser mig megen Opmærksomhed og Tillid. Han 
bad Ritmester Rosenørn hilse din Fader, at lige saa meget, 
som han ønskede mig over til Jylland, lige saa meget 
ønskede han selv (Stemann) at beholde mig her, da jeg 
ganske havde vundet hans og Alles Tillid. Noget lignende 
har han skrevet til sin Søn1), bedende ham hilse din 
Fader; han har fortalt det til Moder, og hun skrev det, 
inderlig glad, til mig. Hvad mig angaaer, da maa det jo 
være mig kjært at have vundet en saa duelig Mands gode 
Mening; det er en stor Opmuntring under mine temmelig 
vanskelige Pligters Opfyldelse. Gid jeg stedse maa virke 
med samme Held, eller rettere med større og større.

I mit nærværende Embeds Førelse kommer den saa- 
kaldte Huslighed, for hvilken jeg i Sommer maatte lide 
saa megen Spot, mig ret vel tilpas. Derved lykkes det 
mig at være mere for Børnene, end jeg ellers vilde kunne 
være. Jeg mener med utallige Smaating, som man maa 
være opmærksom paa for Børnenes fysiske og aandelige 
Vel, hvilket den mindre «huslige» let overseer. Min gode 
Lærer Simony har jeg ogsaa i denne Henseende meget 
at takke2).

Min Juleaftens «Natter»3), at jeg skal tale godt jydsk, 
skal jeg nyde hos din Fætter Forvalter Povelsen. Ogsaa

9 Amtmand Stemann i Randers.
2) Min Fader brugte det Ord: «Forældre og Lærere kan 

man ikke gjengjælde.» Han bevarede ogsaa al Tid 
Taknemlighedens Gjengjæld mod sine.

3) Nadver.
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din Tante, Mdm. Povelsen, som jeg nylig besøgte, og fra 
hvem jeg har Hilsen til Dig, inviterede mig, men den 
sidste Invitation maatte jeg naturligvis afslaae. Mdm. 
Povelsen er en meget fortræffelig Kone. Hun ansees som 
en Moder for hele Sorø, da alle tye til hende i al Slags 
Knibe, og hun er beredvillig til at hjælpe. Evne fattes 
hende ikke heller, da de ere meget rige Folk. Hun har 
desuden en god Forstand og styrer egenlig det hele Hus; 
dog ikke, som om hendes Mand derved skulde tabe den 
Agtelse, der som Mand tilkommer ham. Det er aldeles 
ikke Tilfældet; men man mærker dog snart, at hun har 
den raadende og han den udøvende Magt.-------

Naar Du kommer hjem en Gang igjen, vil Du lære 
at kjende en anden Frøken Stemann ved Navn Augusta, 
som ogsaa er en meget vakker Pige, saa vel som de to 
andre, hvis Bekjendtskab Du har gjort. Og, jeg kan troe, 
det kan man sige om dem allesammen. Den næstyngste 
synger udmærket godt; hun har en saa dyb og stærk 
Stemme, at jeg aldrig har hørt dens Lige. — — — —

Sorø d. 29de December 1822.
Jeg vilde for længe siden, kjæreste, bedste Thrine! 

have begyndt paa dette Brev, da jeg ellers i disse Dage 
har saa god Lejlighed, som jeg næppe faaer saa snart 
igjen; men se en Gang, hvilken ringe Ting, der hindrede 
mit gode Forsæt: jeg havde forlagt min Pennekniv og 
uden den kunde jeg ikke faae min Pen i brugbar Stand, 
med mindre jeg vilde have laant en i Byen, hvilket jeg 
ikke syntes om, haabende stedse at skulle finde den. At 
den er funden, ville, troer jeg, disse Linier tilfulde bevise. 
— Mange Tak for det, Du har meddelt mig om din Ven
inde1). Det var mig særdeles kjært, at Du har haft saa 
glade Tidender fra hende. Skriver Du snart (til) hende, 
da bedes hun hilset. — Min Præken er overstaaet, og, saa

0 Nicoline Stoltenberg.
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vidt jeg kan skjønne, ret godt. Præsten roste den meget, 
og Geheimeraad Stemann var ogsaa vel tilfreds med den. 
Jeg vil nu haabe, at jeg en anden Gang skal blive mere 
modig. Enhver Bevægelse af Tilhørerne forstyrrede mig 
ellers lidt, saa at jeg en Gang imellem maatte see ned i 
Papiret. For Resten havde jeg lært den udenad, hvilket 
jeg er nødt til, da jeg ikke kan see noget. Kirken er let 
at tale i; man behøver ikke at anstrænge Stemmen, det 
skader endogsaa Tydeligheden, naar man gjør dette.

— En klar, dog ikke stræng Frost. Dens Varighed 
har tillagt Søerne her omkring. Pedersborg Sø, som er 
den mindste, er ganske solid. I Gaar gik jeg helt ned 
ad den fra Pedersborg til Sorø; thi det er mig en stor 
Fornøjelse at gaae paa Is, især naar den, som nu, er fint 
bestrøet med Sne. Sorø-Sø lægger ogsaa ganske til? men 
jeg tør endnu ikke vove mig paa den, da den er meget 
større og altsaa ikke saa sikker. Den tredie, Thuel-Sø, 
er endnu ganske aaben paa Dybet.------ Lektor Fogt- 
mann er dog bleven tilbage her tilligemed mig; med ham 
spadserer jeg undertiden og besøger ham. Det morer dog 
noget mere, end om jeg var ganske ene. Han er en 
grundig lærd Karl, meget alvorlig, en duelig Lærer. Vist
nok har han nogle Særheder; men hine Egenskaber gjøre 
ham meget agtværdig.

Staden er i Julen som al Tid meget stille. Ingen 
Baller, ingen store Selskaber, som ellers pleje at oplive 
andre Byer. Juleaften tilbragte jeg med Lektor Fogtmann 
ganske morsomt hos Forvalter Povelsens. Anden Juledag 
spiste jeg til Middag hos den gamle Povelsens. Han 
havde da været i Kirke og var vel fornøjet med min 
Præken. —

I disse Dage har jeg ellers været sysselsat med at 
læse Behrmanns «Geschichte Christian des Zweiten», og 
fundet den meget underholdende. Denne Konges Historie 
har stedse interesseret mig formedelst hans traurige Skjæbne; 
derfor har jeg læst en hel Del om ham før og fandt saa- 
ledes kun lidet Nyt i bemeldte Værk. Men den bedre
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Orden i Fremstillingen og hans Raisonnements over visse 
dunkle Tildragelser har dog givet mig et Lys i denne 
Konges Historie, som jeg tilforn ikke havde. — Nu læser 
jeg en Beskrivelse over Herlufsholm, forfattet af en Lærer 
ved samme Skole, Prof. Melchior. Den interesserer mig 
især formedelst denne Stiftelses Lighed i visse Henseender 
med den, ved hvilken jeg er ansat. —

Gisselfeldt d. 31te December.
Du seer af dette Datum, at der er foregaaet en Flyt

ning, siden jeg begyndte dette Brev. Den foregik ganske 
uventet i Gaar. Jeg var henimod Kl. 12 gaaet over .Sorø- 
So til en Landsby ved Navn Lynge, beliggende Vs Mil 
Sønden for Sorø. Ved min Tilbagekomst havde et Bud 
fra Geheimeraad Stemann bedet mig komme didhen, da 
der var kommen Nogen, som ønskede at tale med mig. 
Jeg begreb ikke, hvo det kunde være; men da jeg kommer 
der, finder jeg Greve og Grevinde Danneskjold, Greve 
Fredrik og Chr. Holsten, hvorover min Glæde ikke blev 
ringe. De to sidste viste jeg i Huj og Hast om paa 
Stiftelsen og i Kirken, for at de dog ikke skuidé rejse 
uden at see Byens Mærkværdigheder. Da jeg derpaa 
kommer tilbage, er der spændt for, og Grevinden beder 
mig da følge med til Gisselfeldt. Min Beslutning er snart 
taget, i et øjeblik er jeg færdig. Jeg faaer et dejlig varmt 
Sæde paa Forsædet i deres Wienervogn med Vinden, som 
rigtig nok var skarp og kold, paa Ryggen og kommer 
saaledes hertil i Gaar Aftes. Mit Brev maatte jeg i denne 
Hast lægge sammen, som det kunde falde, og putte i 
Vestelommen.---------------------

Sorø, d. 6te Januar 1823.
— Du seer mig atter i det gamle Sorø. Jeg ankom 

hertil den 2den Januar om Middagen Kl. 12, og var saa 
heldig at være den første, der kom tilbage, hvilket jeg 
havde foresat mig, for at Disciplene ikke skulde gaae her 
den første Dag uden Opsigt.----------- Min videre Skjæbne,
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siden jeg talte med Dig fra det ærværdige Gisselfeldt, var 
denne. Jeg morede mig et Par Dage meget godt i den 
elskværdige Families Kreds og i Omgangen med min 
kjære Discipel. Der er mere roligt paa Gisselfeldt, end 
der har været tilforn, og mig synes denne Forandring at 
være til det bedre. Nyaarsaften blev efter en gammel 
ufravigelig Skik et Par smukke Sange afsjungne til Kla
veret. Den ene var hin smukke Nyaarssang: Op, Brødre! 
Timen lyder. Den anden kjender jeg ikke. Det var meget 
vakkert og opbyggeligt. Baade Greven og Grevinden ere 
meget religiøse, og det er en oprigtig Religiøsitet. Mindet 
om den Datter, der savnedes1), skjønt hun jo har det 
godt, hvor hun er, kunde ikke andet end fremkalde Taarer 
hos Grevinden. Nyaarsmorgen kjørte jeg til Kirke med 
Grev Fredrik og hørte en saare dejlig Prædiken af Pastor 
Glan. Derfra kjørte jeg med hele Herskabet til Herluf- 
magle-Præstegaard, hvorhen de vare inviterede til Middag. 
Da denne By ligger midtvejs imellem Gisselfeldt og Sorø, 
var det min Agt derfra at begive mig hjem endog samme 
Aften; men Mørket hindrede dette ædle Forsæt. Aftenen 
tilbragte jeg der meget muntert. Der var en Del Mennesker 
af begge Kjøn, og man legede Julelege, hvori jeg tog 
meget ivrig Del. Blandt andre havde vi ogsaa Ordsprogs
legen, som Du vel kjender. Den dramatiske Udførelse af 
enkelte Sentenser giver Anledning til adskillige morsomme 
Situationer og Foretagender. — — — — Næste Morgen 
lod Præsten sin Vogn kjøre mig hertil. — —

Den 7de Januar.
For dit sidste Brev takker jeg Dig ret inderlig især 

for den sande Kjærlighed, det aander, og de oprigtige 
Ønsker for vort Vel. Gud høre disse ønsker og lede os 
til sandt Held! — Hvad det andet angaaer, hvorom Du 
skriver, den Vrantenhed, Du stundom finder Dig genegen 
til, da have vi tiere skrevet om denne Gjenstand, og Du 
har endnu ikke villet lade Dig den afdisputere. Nu vel

l) Hertuginden af Augustenborg.



297

da, det er jo saa en stor Lykke, at man kjender sine Fejl 
og erkjender dem; det vil da blive os lettere at bekæmpe 
dem. Et Middel hertil især med Hensyn til denne Fejl 
er det ikke at lægge Mærke til, at man er vranten, men 
antage det for en pur Indbildning. Man maa finde det 
at være en Umulighed at blive vranten, saa bliver man 
det ikke let. Dette er mit Raad, i det jeg roser dit For
sæt at bekæmpe denne Sygdom; thi saaledes bor denne 
Tilbøjelighed vistnok hedde. — —

Skøjteløbningen er nu i fuld Gang. I Dag overraskede 
Direktoren vore Disciple med den glædelige Tidende, at 
de maatte have fri i Eftermiddag. Alt hoppede og sprang 
og ilede til Søen.-------

Sorø d. 31te Januar 1823.
-Aarsagen var den strænge Vinter, som spærrede 

Postfarten til Sjælland; jeg formodede, at det slet ikke 
gik bedre med den fra Sjælland, og deri har jeg ikke taget 
fejl. Posterne skulle have mødt hinanden paa Sprogø, 
men være bievne liggende der med alle Aviser, Breve 
o. s. v.-------

Kongens Fødselsdag gav Anledning til en smuk Fest 
ved Akademiet og til et saare vakkert Bal. — —

Den 1ste Februar.
Som sædvanlig ved slige Lejligheder var dette Bal 

længe Gjenstanden for vore Samtaler og noget, man stedse 
længselsfuld saae imøde. Endelig oprandt den forønskede 
28de Januar, som blev paa en virkelig skjøn Maade høj
tideligholdt ved denne Stiftelse. Om Morgenen indfandt 
Direktor sig selv ved Lovsangen, og, da denne var til 
Ende, holdt han en kort Bøn, hvorpaa Verset 437 af 
Psalmebogen blev afsjungen. Nu gik atter alt i den gamle 
Orden indtil Kl. IOV2, da Lærere, Elever, Byens Honora
tiores, ogsaa nogle Ikke-Honoratiores samlede sig i den 
store Solennitets-Sal paa Skolen. Fra Kl. 10—11 for
kyndte Klokkernes Ringen Festens Begyndelse. Med en 
smuk Sang af Ingemann aabnedes Festen. Derpaa besteg 
Dr. Estrup Talerstolen, og i en smuk Tale, som vandt



298

udelt Bifald, afhandlede, hvilke Grundene ere, hvorfor alle 
store Fyrster have vist Kj ærlighed og Iver for Historiens 
Studium. Et Par Vers af Cantaten endte Festen. Nu 
gik atter Tiden til KL 6 med almindelige Sysler. Men 
ved dette Klokkeslet aabnedes Ballet, hvortil Lærere, 
Elever, Disciple, deres Forældre (og hver deres Dame) 
havde Adgang. Syslerne, som ved denne Lejlighed kunde 
forefalde, vare delte mellem Liitken, Wilster og mig saa- 
ledes, at den første var Balinspektør, Wilster skulde fore- 
staae Spillebordene og jeg see til at more de ikke dansende 
Elever. Mit Parti var vistnok ikke det letteste; men ved 
Hjælp af et Lotterispil, som vi havde laant, lykkedes det 
mig at udrette det til Fornøjelse, saa at Børnene virkelig 
morede sig derved. Dansen gik rask. — — — Hele 
Natten gik hen i Munterhed; Alle morede sig; Alle 
glædede sig over den Orden, som fandt Sted, skjønt saa 
mange unge Mennesker vare forsamlede. Kl. 4—5 var 
Ballet forbi, og da begave vi os til Hvile, og først Kl. 
ll3/4 lod jeg Gongongen atter kalde Ungdommen frem af 
Morpheus’s Arme.

Du har nu her en temmelig fuldstændig Beskrivelse 
over denne Lystighed. Dog havde jeg nær glemt at nævne 
en Sang, som Wilster havde forfattet og som blev afsjungen 
over Bordet med den Tone: Vi Sømænd gjør ej mange 
Ord. Da vi Adjunkter vare tilbords med de fleste af 
Eleverne, blev vor Skaal drukken foruden andre. Det traf 
ret smukt at sidde omringede af den haabefulde Ungdom 
ved det store runde Bord. —

— — Denne Uge har været temmelig urolig. Ballet 
har forskaffet os et Par Patienter, hvilke da immer give 
mig noget mer at tænke paa end ellers. Vi have maattet 
indrømme dem Lovsangssalen til Sygeværelse og holde 
Lovsangen paa et af Læseværelserne.

Sorø, d. 15de Februar 1823.
— — Hvad der i dit Brev mest tiltrak min Opmærk

somhed, var det, at Du har ladet Dig male. Du maa 
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endelig sende mig Portraitet; thi hvis det ligner, vilde 
det foraarsage mig en usigelig Glæde.-------

Vi have haft den store Sorg at miste en af vore 
Elever, som var i mange Henseender et udmærket Barn. 
Jeg troer vist, at jeg en Gang i mine Breve har talt om 
ham. Han havde skrevet nogle Sange med megen Aand 
og Poesi. Han faldt for en fjorten Dages Tid siden i en 
Nervefeber, der i Søndags gjorde Ende paa hans Dage. I 
Gaar ledsagede baade Lærere og Elever hans Lig til Jor
den. Det var et virkelig tungt Slag for os; men end 
mere maa det være det for hans Forældre, som elskede 
ham inderlig som deres eneste Søn. Hans Fader var en 
Byfoged Rousing i Stubbekjøbing. Et Brev, som er kommen 
til Direktor fra ham, har dog beroliget os noget, da det 
viser Forældrenes Hengivenhed i Guds Villie.

Hvad Adjunkt Liitkens Sygdom angaaer, da ere vi 
ikke ganske uden Frygt for ham. Han er af et svagt 
Helbred og har længe skrantet. Men kan han overstaae 
denne Sygdom, haaber jeg gavnlige Følger deraf for hans 
Helbred. Gid han maatte overstaae den; vi vilde nødig 
miste ham, da han er et inderlig godt Menneske og en 
elskværdig Kollega. — — —

Sorø, d. 1ste Marts 1823.

-Efter det Brev, jeg i Søndags havde fra Liitken, 
var han igjen i god Bedring og ventede at kunne rejse, 
naar Vejret blev godt. Dette er først skeet i Dag, hvor
for jeg ogsaa venter ham til Aften. Naar saa Examens- 
dunsterne ere adspredte fra mit Hoved, kan jeg vente 
roligere Tider, hvilket vil være til Fordel for Correspon- 
dancen. — Vinteren har endnu intet afladt af sin Stræng- 
hed. Hele denne Uge have vi haft stærkt Snevejr. Vi 
have ret Aarsag til at glæde os over denne Vinter. Land-

Liitken var bleven syg under et Ophold paa Landet.
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mændene forsikre, at dens Følger ville være saare vel- 
gjørende for Jordens Frugtbarhed. Uden denne hyppige 
Sne vilde en frygtelig Vandmangel sandsynligvis være 
indtruffen.-------

Du har fremsat det Spørgsmaal, naar vor Ferie be
gynder. Dermed har det lange Udsigter. Den indtræffer 
i August Maaned og varer i tre Uger. Tiden er kort, 
men jeg tænker, at den da vil nydes desto mere glædelig. 
Indtil den kommer, ville vi glæde os i Forventningen; 
den Art af Glæde er ikke den ringeste. — — —

Soro d. 7de Marts 1823. KL 7 Morgen.
Den blide, skjønne Foraarssol, som hver Morgen i 

disse Dage hilser mig, saasnart jeg forlader Lejet, opmuntrer 
mig til at begynde denne Samtale. — — Jeg har i nogle 
Dage haft lidt ondt i Halsen — — — snart haaber jeg 
at see disse Skranker brudte. Liitken kom hjem i Søn
dags og har siden befundet sig ret vel. Vort Arbejde er 
naturligvis ved hans Ankomst formindsket; men dog ube
tydeligt. Overtænkende Skolens Tarv, have vi Adjunkter 
nemlig tilbudt at læse nogle flere Timer om Ugen for at 
kunne dele anden Klasse i to Afdelinger, da Disciplene i 
samme ikke godt kunde følges ad i de gamle Sprog. 
Wilster paatog sig at læse Latin, jeg at gjøre Stil og de 
Andre andre Gjenstande. Og dette Arbejde er ikke interi
mistisk men bestandigt. Maatte vi spore gavnlige Følger 
deraf med Hensyn til Disciplenes Fremgang, saa vilde 
dette Arbejde være os meget let og kjært.

I Søndags Aftes, da jeg stod færdig til at gaae til 
Geheimeraad Stemanns, hvorhen jeg var inviteret, indløb 
den Efterretning, at en lille Pakke var ankommen med 
Posten, hvilken jeg kunde faae udleveret, naar jeg først 
havde ladet den aabne og eftersee. Men dine gjentagne 
Beskrivelser over Billedet havde gjort mig saa lidet nys- 
gj errig, at jeg ganske gelassen gik i Selskab og ikke før 
næste Morgen bekymrede mig om at bekomme Skatten.



301

— — — Næste Morgen begav jeg mig til Posthuset, fik 
ved Inspektorens Artighed Æsken hjem uden at have 
aabnet den, aabnede den, og — saa vel forberedt af Dig 
— kunde jeg vel ikke falde i Daane; men jeg betragtede 
Contrafeiet et Ojeblik, ledte forgjæves efter Ligheden, 
henlagde det saa i en Krog af min Pulct, hvor det siden 
har hvilet uforstyrret. Jeg skal paa det Bestemteste love 
Dig, at herefter ingen, næppe jeg selv, skal faae det at 
see.-------

Soro, d. 14de Marts 1823.
----------Jeg har i disse Dage haft den Efter

retning, at min Ven Hans Buhl er bleven antagen til 
Huslærer hos Etatsraadinde Scavenius paa min Anbefaling. 
Det glæder mig saa meget, da jeg veed, at han særdeles 
ønskede det, og da Familien kan være saare vel tjent med 
ham. Ogsaa har den Følelse at have sejret noget behage
ligt hos sig; her var nemlig en hel Del Rivaler, som 
havde gode Recommendationer, men de bleve allesammen 
slagne af Marken. Det har staaet paa siden Jul og er 
først bleven afgjort i denne Uge. Det dog, som især 
glæder mig, er, at jeg troer, jeg vil have Ære af min 
Anbefaling, da Buhl er et særdeles dueligt Menneske og 
meget samvittighedsfuld. — —

Den 15de Marts.
— — — I Eftermiddag fik hele Skolen Ferie paa 

Grund af Vejrets Skjønhed. Imedens Børneflokken morede 
sig med at lege Røvere i Skoven, spadserede jeg med en 
lille Elev, som jeg højt elsker, da han dels formedelst en 
daarlig Fod, dels formedelst en slem Hoste ikke kunde 
faae min Tilladelse til at deltage med de andre i denne 
Fornøjelse, i hvor gjærne han end vilde. Det er den lille 
Tranquebarer, som jeg har omtalt i mit Brev til Moder, 
hvilket jeg mener, at Du har læst. — — — Disse Linier 
skriver jeg paa Aftenskolen, omringet af den læsende 
Ungdom, som jeg har faaet tilbage fra Forlystelsernes 
Tummel til deres Arbejde. — Det er al Tid en Aarsag
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til at takke Gud, naar man har faaet dem alle hjem igjen 
fra en saadan Færd med helt Skind; jeg vil ikke sige med 
hele Klæder, v- —

Sorø d. 22de Marts 1823.
-Spørgsmaalet, om det bliver Foraar eller Vinter, 

synes nu lige saa vanskeligt at afgjøre som det, om der 
bliver Fred eller Krig imellem Spanien og Frankrig. Vi 
have begge i vore sidste Samtaler glædet os over det be
gyndende Foraar, da pludselig Vinteren igjen bryder frem 
af sit mørke Baghold.------- ---------Jeg trøster mig ved 
et gammelt Sagn, at Marts skal levere ni Sommerdage. 
Af disse har den i det højeste kun leveret fem. Vi kunne 
altsaa vente endnu fire og maaske fem. — —

Min Ferie vilde jeg gjærne forlænge, kjære Thrine! 
naar det ikke stred imod mine Principer at lade Pligt 
vige for Fornøjelse. Jeg vil gjærne tilstaae, at Tiden er 
kort, og at det ikke egenlig kunde skade, om jeg fik nogen 
til at bære mine Byrder et Par Dages Tid; men det er 
dog udenfor Ordenen. Desuden et Par Dage mere eller 
mindre gjør dog ikke stort til Sagen; det kommer kun 
an paa at nyde Glæden i hele sin Fylde den Tid, man 
kan. — —

Sorø d. 12te April 1823.
— — Denne Gang vil jeg efter dit Exempel forud

skikke nogle Fortropper af Bønner og Begjæringer om 
Tilgivelse for et Brev, der skrives kort før Postens Af
gang. ------------Min lille Ostindianer, hvem Wilster kalder 
Daugaards Søn, Daugaards Æg, den lille Daugaard o. s. v., 
ligger her paa min Sofa og plages haardt af en bullen 
Fod, om hvilken der hveranden Time maa lægges varme 
Omslag. — I Gaar Eftermiddags, min frie Eftermiddag, 
blev jeg paa en behagelig Maade forhindret, da nemlig 
mine forrige Elever Holsten, Sophus Danneskjold og en 
Ven af dem, C. Hoppe, vare komne hertil fra Gisselfeldt 
for at besøge Wilster og mig. De kom i Gaar Middags
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og rejste i Formiddags. Vi (Wilster og jeg) havde dem 
til Gjæst hos os og trakterede med Andesteg, hvoraf Du 
seer, at Adjunkters Traktemente ikke er at kimse ad. 
Jeg spadserede naturligvis med dem i Gaar for at de 
skulde see Begyndelsen til Sorøs Herlighed. — — Jeg 
hørte af Estrup, at han havde sejlet om paa Søen med 
sin Kone og nogle flere, og just truffet en Tid, da hele 
Stemanns Familie ogsaa var ude: Frøknerne og flere af 
Selskabet sang, og det skal have været en stor Fornøjelse 
at høre disse herlige Stemmer i den frie Luft. Jeg vilde 
ret ønske, at jeg havde været Vidne dertil. —

Sorø d. 14. April 1823.

-Om min lille Ostindianer maa jeg bemærke, 
at hans Byld blev opskaaren i Gaar, og at han siden den 
Tid har haft Lindring. Han har nu faaet Munden paa 
Gang igjen og underholder mig idelig med Spørgsmaal 
om Krigen mellem Spanien og Frankrig, om Grækerne, 
om Rusland og især om Tabet af den danske Flaade 1807 
og af Norge, til hvis Tilbageerobring han idelig udkaster 
Planer.

Den 18de. Foraaret nærmer sig nu med stærke 
Skridt.-------I Geheimeraad Stemanns Have er der en 
uendelig Mængde Violer. Af dem faaer jeg imellem ved 
nogle Elever nogle til at forfriske Sanserne med. — — 
Den lille Tullin Møller, som endnu ikke er saa rask, at 
han kan besøge Skolen, sidder bestandig heroppe hos mig. 
Det er en velsignet rar lille Dreng, som jeg har megen 
Fornøjelse af. Især læser han Dannemarks Historie og 
Geografi med megen Begjærlighed. De oven omtalte 
politiske Planer glemmer han ikke men er idelig betænkt 
paa, hvorledes Dannemark kunde vinde i Anseelse. — 
Saa ofte jeg fortæller ham af Aviserne noget om Krigen 
mellem Frankrig og Spanien, der efter de sidste tyske 
Aviser virkelig skal være udbrudt, er han overvættes
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glad. — Vi ere nu alle komne godt i Tur med at staae 
op KL 5.-------

Vaarens Herlighed var fuldt oprunden over Soro, og 
det vidunderlige Skuespil, som en med Regn og Solskin i 
passende Skifte velsignet Maj opfører for os, gled ikke 
upaaskjønnet forbi min Faders Ojne. «Skoven grønnes 
daglig mer, og dette første Foraarsgrønt er saa yndigt, at 
man intet skjønnere kan tænke sig.»> «Jeg kan ret føle, 
hvad det bidrager til Glæders Nydelse at beboe en dejlig 
Egn, siden jeg er flyttet hertil. Gid Du dog kunde dele 
disse Glæder med mig og være Vidne til denne Herlig
hed!» «En usigelig Fryd» føler han ved Naturens Be
skuelse efter et to Dages Regnbad. «Saa dejlig en Maj 
som den, vi have i Aar, kan jeg ikke erindre. I Fjor var 
den vel ogsaa smuk, men Du erindrer, at der faldt ikke 
en Regndraabe den hele Maaned igjennem. Nu derimod 
er hele Naturen skjøn, Himlen klar og blaa som de syd
lige Landes og Marker og Skove saa friske og grønne, at 
man ikke kan tænke sig dem skjønnere.»

Ved den dejlige Tjustrup Sø ligger Avlsgaarden Fred- 
rikskilde. I de Aar, min Fader boede i Sorø, besøgte han 
undertiden her, snart ene, snart ledsaget af et Par kjære 
Disciple, den venlige og gjæstfri Hr. Nygaard. Stedets 
Beliggenhed er henrivende, og Vejen dertil slynger sig 
gjennem yndige, al Tid nye Landskaber. I Haven fandtes 
en fuldkommen konserveret Gravhøj fra den hedenske Old, 
forbunden med et Offer- eller Thingsted. Fra et Højde
punkt i Haven viste sig det herlige Landskab, oplivet af 
Kirkebyen Tjustrup, som hævede sig hinsides Søen. Ro
turene paa de skovkransede Søer var dog det bedste af de 
Glæder, som Egnen skjænkede: fra Tjustrup- over Vind
strup- til Bavelse-Sø; eller endnu bedre, Sejladsen over 
Tjustrup Sø til Udløbet af den gjennemstrømmende Suseaa; 
(hvor yndig en Sø end kan være, er det rindende Vand 
dog mere opfriskende); et langt Stykke ned ad Aaen
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gjennem dens store Krumninger, mellem grønne, skov
klædte Enge, hvor et lidet Skovhus i den yderste Grænse 
af Akademiets Skove, omgivet af Brændestabler, forhøjede 
Landskabets Ynde. Men ogsaa for hver en ny Vandring 
i Fredrikskildes Nærhed, fandt han nye Skjønheder, Land
skaber han ikke før havde seet, og som stadfæstede for 
ham det Indtryk, han først havde faaet, at dette Sted 
var det dejligste, han endnu havde været paa. «Nygaard 
besidder selv» fortæller han, «saa megen fin Sans for det 
skjønne i Naturen, at han stedse veed at lægge Mærke 
til det og gjøre dem, han ledsager, opmærksom derpaa. 
Det fornøj er ham saare meget at kunne vise Egnens 
Skjønhed til Nogen, som veed at sætte Pris derpaa, lige
som han ogsaa forsikrer, at det er en meget pinlig Følelse 
at vise den til dem, der ikke dele Følelse med ham.»

Naar det daglige Livs stille Gang opmuntredes af et 
Besøg, var det for min Fader en stor Fornøjelse at frem
vise sit kjære Sorøs Yndigheder for Gjæsterne og stundom 
at høre af dem det Udbrud, at de aldrig havde seet noget 
skjønnere. Denne Glæde nødes, da han i den første i 
Sorø tilbragte Pindse gjæstedes af Broderen Rasmus og 
Vennerne Schønau og Hassager. En med Sorø fortrolig 
Gjæst men for min Fader et nyt Bekjendtskab var Natter
galen, hvis Toner han for første Gang hørte Pindseløver dag. 
Siden hørte han den tit. Fra Akademihaven og Bøgholm, 
en lille G, som ikke ligger langt fra det saakaldte Parnas, 
ledsagede den med sine Sange Aftenturene paa Søen. 
Stundom roedes der blot ved disse; den ærværdige Fisker, 
Byens Orakel med Hensyn til Isen, med Hensyn til Vejret 
o. s. v. førte stundom Baaden og satte Sejl til.

Sorø d. 1ste Maj 1823.
-Solen nærmede sig sin Nedgang og naaede 

den, medens vi endnu vare paa Søen; Maanen stod 
imidlertid skjøn op fra den modsate Kant, og, da alle 
Vinde hvilede, var Søen ganske jævn og glat som et Spejl.

Daugaards Levned. II. 20
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— — Da vi (jeg mener foruden mig en Del Elever, jeg 
havde medtaget) havde naaet Strandbredden, ventede der 
en anden Skare af Elever for at benytte Baaden og an
stille en lille Concert af Vokalmusik paa Soen. — Jeg 
hørte med Fornøjelse de unge Menneskers Sang, som tog 
sig udmærket godt ud. — Den Tur, jeg havde i Aftes, 
var mig ikke mindre interessant. Søen var rigtig nok 
ikke saa rolig; men det har ogsaa noget behageligt at 
sejle paa den, naar den er lidt bevæget. Luften var klar, 
og Solen gik skjøn ned, men Maanen fattedes. Men, hvad 
der især gjorde mig den morsom, var en lystig Samtale 
med min Ven Christian Engelstoft. Han er nemlig for et 
Par Dage siden kommen her i Besøg, og jeg havde invi
teret ham til denne Spadseresejlads med mig. Desuden 
havde jeg tre af de vakreste Elever med mig. Hans 
muntre Gemyt slog let ind i muntre Materier om alskens 
Ting af, hvad vi havde erfaret og oplevet tilsammen i 
hans Læreaar, om hvad vi havde læst sammen, hvoraf 
han bragte mig meget i Erindring, o. s. v. Det ene lystige 
Indfald afløste det andet, og han underholdt mig saa 
godt, at jeg næppe kunde troe, vi havde været to Timer 
borte, da vi Kl. otte atter stege i Land. En Bedrift ud
førte vi imidlertid paa dette Tog, den nemlig, at vi fratog 
en Krage hendes fire Æg og strax udpustede dem. Du 
maa nemlig vide, at der er opkommen ligesom en Art 
Raseri blandt vore Elever efter at samle Æg. Adskillige 
af dem have allerede nette Samlinger af forskjellige Fugles 
Æg, hvilke ere ret smukke og fornøjelige at beskue. Men 
at mangen Fugl derved bedrøves og foruroliges, er jo vist 
nok. I Søndags, da jeg var ude (jeg havde min lille 
Tullin-Møller med) landede vi paa Bøgholm og berøvede 
en Vildgaas Haabet om fire Unger ved at fratage hende 
saa mange Æg. De mange Vildgjæs og Ænder og andre 
Fugle, som hyppigen svæve hen over os paa disse Sejladser, 
bidrage ogsaa til at gjøre dem mere levende. I Aftes saae 
vi en Flok af flere Tusinde Stær længe svæve over 
Søen. — — —
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Sorø d. 17de Maj 1823.
— — Du skjænder paa os for Fugleæggene, og jeg 

kan heller ikke nægte, at Du jo i en vis Henseende har 
Ret. Men Du kan ogsaa troe, at det er en vanskelig Sag 
at forbyde sligt. Ligefrem at tillade det have vi just 
heller ikke befattet os med, men vi have dog seet igjennem 
Fingre med dem i det Haab, at denne Lyst, som de fleste 
af Ungdommens, kuns vilde være af kort Varighed. Dog 
har den holdt længere ud, end vi havde ventet. Af andre 
Sager, som de samle paa, og som man mere kan billige, 
ere Insekter (NB. som ikke sejgpines paa Knappenaalen), 
Blomster, Mineralier og Segl. Men jeg maa tilstaae, at 
af alle disse Samlinger ere Æggesamlingerne dem, der 
mest fornøje.

For nu at tale om andre Sager, saa vil jeg ikke und
lade at fortælle Dig, at jeg til denne Fest har prydet mit 
Værelse med fire nye Skilderier, Portraiter af fire berømte 
Mænd: Luther, Melanchton, Ærkebiskop Fenelon og Walter 
Scott. De ere indfattede i smukke sorte Rammer, for
færdigede af den kunsterfarne Snedkermester Kruse, og 
ere min Stue ikke til liden Sirat. De tre førstnævnte 
hænge symmetrisk fordelte om dit Blomsterglas og den 
sidste under Levningerne af Nørreriis, hvilke to fordum 
udgjorde Værelsets eneste Prydelse af den Art. —

Sorø d/ 24de Maj 1823.
— 1 Aftes fristede det dejlige Maaneskin og den 

fuldkomne Stilhed, som hvilede over hele Naturen, mig til 
en lille Lysttur paa Søen. Jeg tog nogle af Eleverne 
med, og Fiskeren roede lidt omkring med os. Øjeblikket 
var saa heldigt, at vi netop bleve Vidner til et meget 
smukt Luftsyn. Det var en Art af Stjærneskud men 
varede temmelig længe og havde et usædvanlig dejligt 
Skjær. Imorgen har jeg tænkt at rejse ud til Pastor Bech 
i ørslev. Du erindrer Dig vel ham fra Holtens, hvor

20*
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han var nogle Gange i Besøg. Han var da saa god at 
invitere mig til sig, men jeg har ikke haft Lejlighed til 
at benytte denne Indbydelse hidindtil.------------

Den 26de Maj.
— — — Jeg glæder mig meget over den smukke 

Tur, Du har gjort til Mellerup og om ad Støvringgaard, 
men deler ikke ganske dine Anskuelser af det Regnvejr, 
som ledsagede Dig hjem. Vistnok forstyrres min Glæde 
ikke ved en Smule Regn, med mindre den ret bløder mig 
igjennem til Skindet. Men det bedste er dog al Tid det 
bedste, og Glæden er dog mere fuldkommen, naar man 
kan gjøre en saadan Lystrejse i bestandig smukt Vejr. 
Man maa ellers pakke sig mere ind, man nyder ikke til- 
fulde Synet af de smukke Gjenstande, som danse forbi os. 
Derfor roser jeg vel din Philosophi, at Du finder Dig deri 
med Hengivenhed, men jeg roser ingenlunde, at Du driver 
denne Philosophi saa vidt, at Du troer, det saaledes er 
bedre.

Derimod nød jeg tilfulde det smukke Vejr i Gaar paa 
min Rejse til ørslev. Kl. 8 afrejste jeg med det lille 
Selskab, som bestod af Eleverne Holten, en Cousin af 
Madame Bech, Stub, en Søn af den berømte Maler af 
dette Navn, og min ofte omtalte Yndling Joh. Tullin- 
Møller. Mavre Krikker trak os, men vi havde ret gode 
Sæder og kom temmelig rask frem. Hver Gang, jeg ved 
at see paa de arme Bæster undsaae mig ved det slette 
Optog, hvori jeg fremfoer, trøstede jeg mig ved Tanken 
om, at jeg havde undet en yderlig fattig Mand noget at 
fortjene, og Undseelsen, saasom falsk, maatte vige for 
denne Betragtning. Jeg fandt det meget vakkert hos den 
gode Præstemand og hans tækkelige lille Kone. Efter 
Prækenen og Middagsmaaltidet spadserede han omkring 
med mig paa sin store, frugtbare og veldyrkede Præste- 
gaardsmark, ved hvilken Lejlighed jeg repeterede den 
Smule, jeg forstaaer af Landvæsenet, og lærte noget 
mere.-------
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Sore d. 4de Juni 1823.
-For Prækenens trykkende Byrde blev jeg lettet 

i Søndags, og den gik, saa vidt jeg selv kunde dømme, 
ganske godt. Men det er virkelig et strængt Arbejde at 
præke, indtil man bliver ved gjentagen -Øvelse noget 
fortrolig dermed; thi først koster det megen Umage at 
udarbejde Talen, og jeg er gjærne meget utilfreds med 
den, naar den endelig er færdig, hvilket er en pinlig 
Følelse. At holde den .er heller ikke let, da det al Tid 
har noget Ængstende hos sig at fremtræde saaledes for 
en hel Menighed, især, naar der er mange Lærde tilstede, 
som her var. Jeg skjælver derfor lidt i Begyndelsen, og 
først, naar Dristigheden bliver større, bliver Stemmen 
fastere og sikrere.-------

Den 6te Juni. — — At Du har været med min 
Moder ude at kjøre paa hendes Fødselsdag, forundrer mig 
ikke lidet; thi jeg har aldrig vidst, naar denne var, og 
den har aldrig været celebreret før. Det maa nok have 
været Karen, der har været saa omhyggelig at opdage den for 
derved at faae Anledning til en Fest.----- Det Luftsyn, Du 
omtaler, er vistnok det samme, som jeg var Vidne til en Aften, 
jeg sejlede paa Søen, og om hvilket jeg har fortalt Dig. 
Jeg vil beskrive Dig det nøjere, for at Du maaskee derom 
kan komme til Vished. Det gaaer mig som den gode 
Else1), at jeg ikke kan tilbagekalde i min Hukommelse 
Dags og Datums Erindring; men jeg erindrer og kommer 
i Hu, at det indtraf paa den Tid af Dagen, da Verdens 
store Lys, jeg mener Solen, havde nedstyrtet, neddukket 
sig i den store vaade Afgrund, som man gemenligen kalder 
Havet. Hvad sig Dagen er anbelangende, da kan jeg kun 
sige dette, at det var i Maj Maaijed, og at det mindre 
Verdens vel skinnende men ikke varmende Lys, nemlig 
Maanen, ikke var langt fra sin Fuldskab. Synet selv, 
hvori Hurtigheden og Farvens afvexlende Rødhed, Klarhed,

') Else David Skolemesters i «Barselstuen.»
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Blaahed og Gloenhed vare lige udmærkede, oprandt fra 
det Verdenshjørne, hvor Solen i Døgnets Jævnhed først 
fremtræder mellem de rosenfarvede Gardiner og beder 
Godmorgen til Jordens Børn — jeg mener østen, og det 
ilede med Lynets Fart imod Solens kjølige Altenbadested, 
nemlig Vesten, men forsvandt for mit dødelige Blik, inden 
det naaede ‘denne. Og til Skam for Tiden vil jeg kun 
tilføje dette, at ingen her, som fordum i Roeskilde, 
spænder deres Hjærnes Sener for at udfinde dette Syns 
Signification og Udtydning. Du har, elskede Thrine! ved 
at nævne Luftsynet og Else »David Skolemesters Navn, 
givet mig Anledning til ovenstaaende Harangue.-------

Den 7de Juni. Jeg vil kuns tilføje en sørgelig Efter
retning, som jeg i dette øjeblik har modtaget, nemlig at 
Grev Danneskjold-Samsøe er ved Døden afgaaet. Dette 
Dødsfald har gjort et meget dybt Indtryk paa mig. Jeg 
har seet denne Familie saa inderlig lykkelig. Det bliver 
den aldrig mere. Det er jo vel kuns Menneskelivets sæd
vanlige Gang; men det er tungt og sørgeligt hver Gang, 
man seer det stadfæstet.-------

Sorø d. 12te Juni 1823.
Tak, elskede kjære Thrine! for den Tillid, Du beviste 

mig ved at advare om Moders Forlegenhed. Jeg kjender 
saa nøje hendes ømfindtlighed; den har vistnok været 
Aarsag i, at hun ikke selv har begjæret min Hjælp. Gud 
skee Lov, at jeg seer mig i den Stand at kunne strax 
sende hende 130 RdL, hvilke vel ville komme hende ret 
godt tilpas. Frøken Stemann er saa god at besørge mig 
dem Moder tilstillede; jeg sparer da Portoen, som er 
temmelig stor af Pengebreve. — — —

Den 12te Juni.-Jeg var i Dag for første Gang 
henne at besøge Maler Harder, som er Tegnemester ved 
Akademiet. Han malede just paa et Par Landskaber af 
vor Egn. Det ene havde til Gjenstand et lille Skovhus, 
som ligger mod Slagelse Landevej ved Enden af Sorø Sø
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og i Udkanten af Skoven, meget romantisk. Det andet 
forestiller den vidtberømte Kro Krebshuset paa Vejen til 
Ringsted, lige for den ene Ende af Thuel Sø. Jeg vil 
tiere over at see paa ham, mens han maler, thi det er 
ret fornøjeligt. —

Den almindeligste Gjenstand for vore Samtaler i disse 
Dage har været Grev Danneskjolds Død. Det var en saare 
elskværdig Mand, paa det ømmeste og inderligste elsket af sin 
Kone og sine Børn, men ogsaa saare meget af enhver, der 
kjendte ham. Han døde meget rolig og, som han selv 
sagde, lykkelig, omgivet af Grevinden og alle Børnene. 
At den dybeste Sorg hviler over hele Familien, er begribe
ligt, men især maa dette Slag være nedbøjende for den 
unge Hertuginde, der nylig ved at miste et kjært Barn 
har prøvet en anden haard Skjæbne. Dobbelt tung bliver 
denne Families Skjæbne ved den store Gjæld, hvori baade 
Grevskabet Samsøe og de andre Godser ere bragte ved 
den Afdødes Mangel paa Forsigtighed i at omgaaes med 
Penge, tildels foranlediget ved hans Hjærtensgodhed, der 
udmærkede alle hans Handlinger. Man mener saaledes, 
at Grev Frederik, den ældste af Sønnerne, ikke kan haabe 
i de første fem Aar at nyde noget af de Godsers Ind- 

.tægter, til hvis Herre han af Fødselen er bestemt. — 
Wilster, der især har nydt meget godt i Grev Danneskjolds 
Hus, saavelsom Harder og jeg have sørget meget over 
hans Død og ofte underholdt os om dem. Førstnævnte 
har skrevet et smukt Stykke over ham i «Skilderiet», som 
Du vel kan faae at læse. — Endnu maa jeg tilføje en 
Efterretning, som kan være Dig interessant, den nemlig, 
at Etatsraad Holten tilligemed Grev Moltke paa Bregentved 
og Advokat Treschou skulle bestyre Godserne og, saa vidt 
muligt, bringe dem i Orden igjen. — Du veed, at ogsaa 
Etatsr. Holten holdt inderlig meget af den Afdøde, og 
dette Dødsfald vil ogsaa gjøre et dybt Indtryk paa Holtens 
Familie.-------

Den 14de Juni.-Prins Christian kommer hertil 
paa Onsdag. Han har ladet sig melde hos Direktor og
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vil altsaa besee Stiftelsen. Vi skulle præsenteres for ham, 
og det er muligt, at han endog vil bivaane Examinationerne, 
hvilket Himmelen forbyde.-------

Sorø d. 24de Juli 1823.
— Jeg har i saa mange Dage ikke sat Pen til Pa

piret, fordi jeg har været ganske fordybet i en Roman af 
Walter Scott nemlig «Kenilworth,» som er meget interes
sant men tillige meget sørgelig. Naar jeg først har be
gyndt paa en saadan Historie, saa interesserer den mig i 
Almindelighed saaledes og henriver min Indbildningskraft 
saa ganske, at jeg næppe kan rive mig løs fra den for at 
passe mine Forretninger end sige for at tage fat paa mere 
opsætteligt Arbejde. Derfor har Alt andet maattet hvile, 
indtil jeg i Dag endelig har faaet den læst til Ende.------

Prins Christian og Prinsesse Caroline Amalia vare 
her Tirsdag og Onsdag i forrige Uge. De ankom Tirsdag 
Aften Kl. 6 og stode af hos Kjøbmand Poveisens, hvor 
alle Akademiets Lærere med Byens øvrige Embedsmænd 
modtoge dem og bleve præsenterede for ham. Prinsessen 
kjørte strax ud til Brumme Mølle 1 Mil herfra for at 
besøge Møllerkonen, som har været hendes Française, og 
Kl. 10 kom hun tilbage. Da spiste Herskabet Middagsmad, 
hvortil vor Direktor var tilsagt. Næste Morgen vare alle 
Lærere forsamlede paa Skolen Kl. 8 og ventede hans 
Højhed, som ankom Kl. 8V2 og bivaanede Examinationen 
i alle 3 Klasser. Jeg havde den Ære at examinere Geografi 
i anden Klasse og Dansk i første Klasse. Derfra begav 
alle sig til Ridehuset, hvor Prinsessen med nogle andre 
Damer ogsaa indfandt sig for at see Disciplenes gymna
stiske Færdighed. Derefter besaae de Kirken, medens vi 
begave os hjem for at holde alt færdigt til deres Mod
tagelse. Efter at Lærerne vare præsenterede for Prinsessen, 
og hun havde seet sig om blandt Eleverne og talt med 
nogle iblandt dem, som hun kjendte, blev en af Ingemann
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forfattet Velkomstsang afsungen af Eleverne, og da dette 
var til Ende, besaae de høje Gjæster den øvrige Indretning, 
og alt vandt deres Bifald. Da mine Værelser støde til 
Sovesalen, saa nød jeg og den Ære, at de toge dem i 
øjesyn og fandt, at der var meget pænt hos mig. Jeg 
havde ikke troet, at saa stor Ære skulde falde i min Lod, 
hvorfor jeg havde ikke gjort mig Umage for at gjøre mere 
pynteligt, end der er til hver Dags Brug, men som oftest 
har jeg det ogsaa saaledes, at jeg kan være bekjendt at 
vise mine Værelser for hvem det skal være. Ved samme 
Lejlighed havde jeg ogsaa den Ære af Geheimeraadinde 
Stemanns og hendes Døtres Besøg. — Kl. 1 afrejste deres 
Højheder med Følge igjen fra Sorø for at indtræffe paa 
Sorgenfri samme Aften. Prins Christian har et meget 
smukt Ansigt og en anseelig Figur, men han er alt for 
tyk og svær, saa at det endog vansirer ham. Heller ikke 
er han ganske fri for at være lidt skjæv, hvilket han vist 
har arvet efter sin Moder, Sophie Frederikke. Prinsessen 
er smuk uden dog at være nogen udmærket Skjønhed; 
men hun har saa megen Blidhed og Ynde, at hun ind
tager alle. Han har noget alvorligt og gravitetisk og 
synes at være ængstelig aarvaagen over at conservere sin 
høje Karakter. — —

I Søndags fik jeg Lejlighed til at gjøre en længst 
besluttet Rejse til Herlufsholm, hvor jeg morede mig meget 
godt. Det er interessant at see en Stiftelse, som har saa 
megen Lighed med denne, og at tale med Lærere, der i 
deres Stilling har saa meget tilfælles med os. Overlæreren, 
Professor Melchior, er en stor Naturkyndig. Han har 
samlet mange Insekter, Mineralier o. s. v., han udstopper 
selv Fugle og har adskillige levende f. Ex. to ørne. Egnen 
tæt omkring Skolen er meget yndig; men vores overgaaer 
den. I det Hele fandt jeg mig ikke beføjet til at misunde 
dem noget (i det mindste kun meget lidt) med Hensyn 
til Indretningen; thi det meste hos os er bedre end hos 
dem.-------
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Soro d. 29de Juni 1823.
— — I din Lovtale over Biskop Boisen kan jeg ikke 

sympathisere med Dig, da Manden er mig aldeles ubekjendt; 
men jeg vil gjærne troe, at han er saa fortræffelig, som 
Du skildrer ham. Jeg har seet ham en Gang i Kjøben- 
havn ved en Bispevielse (da nemlig Tetens blev creeret), 
og da var jeg ham ikke saa nær, at han kunde gjøre 
noget saa levende Indtryk paa mig. Men Du maa tillade 
mig en Ytring og ikke vredes paa mig for den. I gode 
Damer lader Eder virkelig alt for let henrive til Beundring 
og overdrive ofte Eders Lovtaler1). Af at see en fremmed 
Mand et Par Timers Tid kan man virkelig ikke slutte til 
hans Karakter med nogen Sikkerhed. Vel kan han vække 
fordelagtige Meninger hos os ved sin Blidhed, sin for
nuftige Tale, ved de Kundskaber og den Dannelse, han 
røber, men han kan ikke henrive os til Beundring, med 
mindre et almindelig erkjendt Rygte om hans Dyd og 
Dygtighed i Forvejen har gjort ham bekjendt for os. Især 
er det bekjendt, at man ikke kan bedømme Mennesker 
med megen Sikkerhed, »naar de ere paa Rejser; de færdes 
da idelig blandt Fremmede; og i det Tilfælde vender 
Mennesket gjærne den fordelagtigste Side ud, hvilket ogsaa 
da falder ham lettest. Men man skal see Manden i sine 
Venners Kreds, i sin Familie, i sin Embedsstilling og i 
Forholdet til hans Fjender; da bedømmer man ham sikrest. 
Du maa derfor tilgive, at jeg snarere støtter min Agtelse 
for Biskop Boisen paa følgende Anekdote, som jeg har 
fra en paalidelig Haand, end paa din Fortælling om hans 
korte Besøg, skjønt denne bidrager til at forøge samme. 
__ ___ »___

T) Hans Kjæreste synes at have i sit Svar anseet 
denne Bemærkning som «et Udfald mod hele hendes 
Kjøn.» Men herimod forsvarer han sig i sit Gjensvar 
og indrømmer, «at Kvinder ofte fremfor Mænd have et 
hurtigt Blik til at opfatte Karakteren, og at denne 
Gave er et saare herligt Pund.»
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Det vil vist ikke være Dig ukjært, om jeg i Stedet for 
anden Snak fremsætter denne lille Historie. Han var en 
Gang paaVisitats hos en Præst, der troede sig fornærmet 
af ham i Embedssager og derfor vilde hævne sig. Visi- 
tatsen plejer, som Du veed, at sluttes med et Gjæstebud; 
men langt fra at vise Bispen denne Ære (som vel ikke 
er nødvendig og undertiden sætter en fattig Præst i for 
stor Bekostning) bad Præsten ham blot spise med sin 
Familie. Han lod anrette med Vandgrød, og da Fadet 
var paa Bordet, sagde han: «vær saa god, Deres Højær
værdighed! og lang til Fadet.» Bispen, som jo let maatte 
see, at den hele Anretning havde Chicane til Hensigt, 
svarede med Rolighed og Værdighed: «jeg forlanger ikke 
store Anretninger, jeg er tilfreds med et simpelt Maaltid; 
men jeg kan og bør fordre, at De behandler mig som 
Deres Gjæst, og maa derfor bede mig undskyldt.» Han 
forlod derpaa Præstegaarden og kjørte bort. Men den 
værdige Maade, hvorpaa han uden Heftighed ytrede sin 
Fortrydelse, bevirkede, at Præsten fortrød sin Opførsel og 
fra den Tid lagde Vind paa at vinde hans Venskab. I 
saadanne ubehagelige Forhold seer man bedst, hvad Herre
dømme en Mand har over sine Lidenskaber, og jeg kan 
ikke nægte, at Mandens Moderation ved denne Lejlighed 
fortjener Beundring.------------

Den 1ste Juli. — — Fra Hassager havde jeg Brev i 
Gaar, og han meldte mig blandt Nyt fra Kjøbenhavn, at 
Regentsen i Dag holder sit andet Jubilæum. Den blev 
nemlig bygget færdig 1623 af Kong Christian den Fjerde. 
En Tale skal holdes i dens Kirke, og i Aften skulle 400 
Studenter have Gilde der i Gaarden. Jeg vilde ønske, at 
jeg var i Kjøbenhavn for at deltage deri; thi jeg har dog 
i tre Aar levet ret behageligt i denne gamle Bygning, 
skjønt dens Værelser ikke ere saa hyggelige, som jeg i 
Almindelighed ønsker mig dem.-------

Vi ere da nu traadte ind i Juli Maaned; naar vi 
træde ud af den, da skal jeg, om alt gaaer vel til, betræde 
Smakken og derefter Jyllands Grund. Med de Glæder,
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jeg da skal nyde, skal jeg nu ret sysselsætte mig; thi Du 
er jo enig med mig om, at man nyder Glæden tredobbelt, 
i Forestillingen, i Virkeligheden og i Erindringen, og Du 
tilstaaer selv, at Du nyder den bedst paa første og sidste 
Maade. Det bedste er at kunne nyde den paa alle tre, 
og det ville vi. Om vort Mode i Aarhuus maa vi en 
Gang med det første træffe en bestemt Aftale.------

Her forestaaer en Fest i Soro i denne Uge. Biskop 
Munter kommer her til Visitats første Gang i de 15 Aar 
af hans Embedsførelse. Han vil vistnok dvæle mere ved 
Betragtningen af Byens Pariteter fra Fortiden end ved 
Examinationen; thi Oldsager ere hans hojeste Lyst og 
storste Nydelse. — — —

Sorø d. 8de Juli 1823.
Jeg takker Dig, bedste Thrine! for dit Brev med 

Frøken Stemann. ------- — Dersom dette mit Svar paa
dit Brev skulde blive noget kort, maa Du kjærligen tilgive 
mig, da jeg har i disse Dage haft saa meget at tage vare, 
at jeg, med Skam at tale, næppe har haft Tid at tænke 
paa Dig end sige skrive Dig til. — Vore Børn have nem
lig gjort os nogle Spilopper, de have slaget, for deres 
Morskab, en Del Vinduesruder ind i Ridehuset og gjort 
andre saadanne Optøjer. Undersøgelsen af denne Sag, 
Domfældelse, Dommens Execution o. s. v. har givet mig 
nok at bestille, da jeg havde Inspektion. Saadanne Sager 
ere desuden lidt fortrædelige og forstemme Gemyttet noget. 
Dog maa jeg sige Dig, at jeg tager mig saadant temmelig 
roligt og lader mig ikke bringe i Affekt derved. Saaledes 
lykkes det ogsaa bedre at opdage Sammenhængen og 
bringe de Skyldige til Raison.-------

Den Tanke er ogsaa mig ret kjær, at vi snart ikke 
behøve Pennens Mellemhandling men kunne tale mundtlig 
med hinanden. — — Imorgen skal her holdes Bispevisi- 
tats, og Gudstjenesten begynder Kl. 9; men mine Læse
timer begynde netop paa samme Tid, saa jeg frygter, at
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jeg ikke faaer noget af denne Handling at see, hvilket jeg 
dog havde Lyst til, da jeg aldrig har bivaanet nogen 
Visitats tilforn. Dog er det muligt, at Skolen ogsaa skal 
i Kirke, saa bliver jeg hjulpen.-------Dine Domme om 
den stemannske Familie kan jeg ikke andet end billige. 
Og især giver jeg Dig Ret deri, at Fru Rosenørn bærer 
Prisen. Efter hende sætter jeg Frøken Augusta, som var 
hos Eder i Vinter. Men jeg ærer og agter dem alle.------ 
Nu Gud velsigne Dig, inderlig elskede Thrine! Hils alle 
dine og mine paa det kjærligste især min ømme Moder.

Fra Cathrine Kruse til Jacob Daugaard.

Randers d. 29de August 1823.

Altsaa er den nu ganske udrundet, min ejegode Jacob! 
den kjære Tid, som vi al Tid have glædet os saa meget 
til, og alt hvad vi have tilbage er den bittersøde Erindring. 
Ethvert Sted minder mig om Dig, og jeg har indtil i Dag 
været en jammerlig Person. Du maa derfor ikke troe, at 
jeg har grædt og klaget mig saa forskrækkelig, saa barn
agtig er jeg da ikke; men jeg har haft stor Modbydelighed 
for alt Arbejde og sikkerlig været en temmelig kjedsomme- 
lig Dame at omgaaes. — Den første Eftermiddag tilbragte 
jeg hos din kjære Familie, vi søgte at adsprede os om 
Aftenen ved, at Rasmus forelæste os den «frygterlige» 
Historie1), som Du begyndte, og vor Bedrøvelse uagtet 
maatte vi dog lee hjærteligt ad den stakkels enfoldige 
Reiser, som har givet Verden et saa ubetaleligt Middel 
til Lungerystelse. Især morede os en Lovtale, som han 
af Lettroenhed havde ladet anføre til Slutning, og som er 
en sand Parodi til hans skrækkelige Produkt. — Da 
Klokken næsten var ti, kom Fader og Nicolaj (den sidste 
længes ret efter Dig) for at hente mig hjem. Det gjorde

x) Reisers «frygterlige lidebrandshistorie.»
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mig meget ondt at forlade din Moder. Jeg er i disse tre 
Uger bleven saa vant til at være hos hende, at det fore
kom mig som en alvorlig Afstand. Imidlertid har jeg dog 
været hos hende siden, nemlig i Gaar Aftes. I Dag har 
jeg atter med Lyst og Munterhed taget fat paa mine 
Forretninger, som vel i Grunden ere ubetydelige, men dog 
vigtige for mig, da jeg uden bestandig Sysselsættelse kun 
lever halvt. — At Du, min Ven, alt siden i Gaar har 
været i Sorø, haabe vi Alle og ere overbeviste om, at Du 
om et Par Dage kun med Glæde vil tænke paa de hafte 
Fornøjelser, og ganske være inde i dit vante Liv.

Lille Thrine har været her i Eftermiddag for at læse 
Fransk og tegne; det gjør mig stor Glæde, hver Gang jeg 
seer nogen derhjemme fra, endskjønt jeg ikke kan nægte, 
at det er især da, at jeg savner Dig mest. — Om faa 
Dage rejser den gode besynderlige Rasmus, det vil blive 
en ny Bekymring for den kjære Moder; ogsaa mig vil det 
bedrøve, da jeg har saa megen Deltagelse for ham, som 
for dine andre Sødskende. Aldrig skal jeg forglemme at 
takke Gud for, at den Familie, der nu bør være mig 
næsten lige saa kjær som min egen, virkelig er det. De 
ere alle saa gode og vise mig mere Kjærlighed, end jeg 
fortjener, saa jeg maatte være højst utaknemlig, hvis jeg 
ikke paaskjønnede det og opbød alle min Sjæls Kræfter 
for at gjøre mig værdig til alt det gode, der gives mig. —

Jeg har haft Bud hos den kjære Moder, om hun 
havde nogen særdeles Hilsen til Dig, men hun lod mig 
kun bede om at sige Dig, at hun længes hjærtelig efter 
Dig, det er den Hilsen, vi alle sende Dig. — Karen og 
jeg udregnede i Onsdags, at vi maaskee skulle see Dig 
om ti Maaneder, thi vi leve i Haabet at komme til Sorø 
næste Sommer. Stine vilde vist kalde mig Thrine Luft
kastel (et Navn, hun har skjænket mig, fordi jeg er rigere 
paa Planer end paa Udførelse), hvis hun læste dette, men 
det er jo dog en uskyldig Fornøjelse at lindre øjeblikkets 
Savn ved Tanken om Fremtids Fryd. — —

At jeg eller Moder faaer Brev paa Tirsdag, er for-
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modenlig vist; i dette Haab slutter jeg disse Linier med 
mange, mange Hilsener fra alle ved

Din Thrine.

Da Feriens Glæder vare nydte i Samfund med Alt, 
hvad der var ham kjærest, hilste min Fader dog ogsaa ved 
sin Tilbagevenden til den daglige Virkekreds i Sorø dette 
Sted som kjært og hjemligt. Han fortæller, at han «har 
med Glæde bemærket, at Eleverne have med større Flid 
taget fat paa deres Sager.« Under indtrædende barskere 
Vejrligt nytter han enhver gunstig Time, han kan blive 
Herre over, til Vandring i det Fri. Herved iagttager han 
Vinden og spørger Lektor Fogtmann, der ogsaa er en 
stadig Spadseregænger: «Har De bemærket, at man i disse 
Dage maa vælge Turen om ad Landevejen til Kongebroen 
for at have Vinden imod udad og med sig paa Hjemvejen?« 
«Nej,« svarer Fogtmann, «det har jeg ikke observeret; thi 
jeg havde Vinden lige i Ansigtet, da jeg gik hjem i Dag. 
Men det er, som jeg siger, De er virkelig en' klog Mand.« 
Sejladser paa Søen finde sjældnere Sted, men Eleverne 
faae Skovtur til Nøddeplukning. Saaledes lever han stille 
fort sin sorøiske Idyl, og den 20de September skriver han 
til min Moder:

-Imorgen er et Aar henrunden for mig i Sorø, 
og, Gud skee Lov, at jeg kan sige det med Sandhed, et 
saare lykkeligt Aar. Jeg har nydt Helbred og Munterhed 
og seet alle mine Kjære friske og lykkelige, mit Arbejde 
i mit Kald har lykkedes godt, og jeg har seet megen 
Velsignelse deraf. Maatte jeg vedblive længe at nyde saa 
gode Dage, da kunde jeg ikke nok takke den kjærlige Gud.

Den eneste Ubehagelighed, jeg med mine Kolleger 
har haft i den henrundne Tid, var vor Strid med Direktor, 
som vilde gjøre Akademiets Lektorer til vore Overmænd, 
hvilket slet ikke laa i Stiftelsens Plan. At vi i denne 
Anledning gik ind med en Modforestilling til Direktionen, 
har jeg nok ved Lejlighed fortalt Dig; men at vi have 
vundet den skjønneste og fuldstændigste Sejr, kan jeg nu
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først berette. Thi i Søndags arriverede endelig et Brev 
fra Direktionen, hvori alt, hvad Direktoren i den Henseende 
havde anordnet, blev kaldt tilbage, og Bestyrelsen af denne 
Stiftelse overladt til os Adjunkter alene under Direktors 
Overtilsyn. De mislige Forhold, hvori han ved sine Planer 
havde sat Lektorer og Adjunkter til hinanden, ophøre nu 
ganske, og vi ville ikke lettelig collidere med hinanden i 
vor Embedsførelse. At min Glæde over denne Triumf var 
stor, kan Du vel vide; thi jeg havde været meget forbitret 
paa hine tossede Indretninger.-------

Paa dette Tidspunkt indtraf en Begivenhed i Sorø, 
som min Fader omtaler med dyb Sorg. En af Lektorerne, 
Molbech, blev grebet af et voldsomt Vanvid. Han havde 
for en Del Aar siden været afsindig og havde tilbragt sex 
Aar paa Bidstrup. Siden den Tid havde hans Hjærne 
været meget svag. Længe havde de andre Lærere mærket 
noget underligt hos ham, da en Aarsag, som ikke synes 
mindre sørgelig end Virkningen, pludselig bragte Syg
dommen til Udbrud. Hans Forældre boede i Sorø, hvor 
Faderen længere tilbage i Tiden havde været Professor. 
Moderen gjorde Forskjel paa sine Børn: nogle af dem 
elskede hun, andre ikke. Denne Søn var ikke elsket af 
hende. «Det er den besynderlige Kone, jeg talte om» 
skriver min Fader, «der nyder saa megen Opium.» Nu 
skulde de gamle Molbechs flytte fra den Gaard, hvor de 
havde boet i nogle og tredive Aar, hvad jo nok kunde 
gjøre dem meget ondt. Lektor Molbech havde gjort alt 
for at hindre det. Men Direktionen befalede det udtrykke
lig, og det maatte skee. Moderen beskyldte da Sønnen 
for at have voldt hende denne Fortræd og skrev Breve til 
ham, hvori hun lyste sin timelige og evige Forbandelse 
over ham. Dette styrtede ham i Fortvivlelse og i et Van
vid, som stundom viste sig paa den mest hjærteskjærende 
Maade. Han ytrede ofte Frygt for, at hans Moder skulde
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komme og tage ham, og han troede sig omringet af 
Djævle. Han havde stærke Vredesanfald, medens han i 
sund Tilstand var af en meget blid og eftergivende Ka
rakter. Efter igjen at have været paa Bidstrup vendte 
han, tilsyneladende helbredet, tilbage til sit Embede i 
Sorø. Det gik dog ikke godt. Han henfaldt til Drik; 
under Indflydelse heraf fattede han blandt andet en stærk 
Vrede mod min Fader. Han kunde da snart vise Grovhed, 
snart overdreven Forekommenhed, og atter kunde han ind
tage en ligefrem truende Holdning. Omsider blev den 
beklagelsesværdige Mand suspenderet ffa sit Embede.

Soro d. 10de Oktober 1823.
—------- — — Den ulykkelige Lektor Molbech er

da bleven fort til Bidstrup. I Søndags flyttede hans For
ældre selv hen i deres nye Bolig, og hans Moder skrev 
ham da til og bad ham komme til sig, at de kunde for- 
sones med hinanden. Saa snart han fik Brevet, vilde han 
strax af Sted, og det var med Nød og Næppe, at man fik 
ham til at bie, indtil Dr. Vendelboe var kommen hjem fra 
Landet. Denne fulgte ham da derhen og var Vidne til 
den sørgelig rørende Scene. Man havde ventet gode 
Følger deraf, men Natten derefter var han allermest urolig. 
— — Forleden Nat blev han under Opsigt af nogle 
haandfaste Karle bortført til Bidstrup, og det gik imod al 
Forventning let af, da han lod sig overtale. Man havde 
frygtet, at det skulde være nødvendigt at bruge Magt. — 
------- Jeg er saa glad, at han er borte især for Familiens 
Skyld, thi de udstode meget, medens han var hjemme. 
— — I Mandags laa han hele Dagen fra Kl. 4 om Mor
genen til 5 om Aftenen og vaskede sit Gulv. Dette raabte 
han ud af Vinduet om Aftenen til Folk og anførte det 
som et Bevis paa hans Kones slette Husholdning og hans 
Pigers Dovenskab. Hans Moders Særhed ytrer sig ogsaa 
i en overdreven Renlighed. Hun gaaer bestandig og vasker 
og tumler i sit Hus.

Daugaards Levned. II. 21
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Jeg forlader nu denne Families sørgelige Historie 
men skal af og til, naar jeg hører noget om Molbech, nok 
meddele Dig det. Nu vilde jeg fortælle Dig nogle Scener 
af mit eget Liv i denne Uge, naar det ikke manglede 
dem; thi den hele Uge har egenlig været een lang Scene, 
der forestiller mig siddende og skrivende paa en Præken 
og holdende Inspektion. Dog, naar jeg tænker tilbage, da 
havde Søndagen noget mere Materiale. Vi havde da det 
smukkeste Efteraarsvejr, man kan tænke sig. Største 
Delen af Eleverne vare ude, og jeg var, da mine Kolleger 
vare rejste bort, ene tilbage med de øvrige, hvilke vare 
nogle af mine kjæreste. Jeg kjøbte nogle Ferskener og 
Vindruer efter Middagsbordet og gjorde deraf tre Gevinster 
for en Skiveskydning med Bue. Skiven dannede vi af 
Kridt paa Døren i Gaarden. Efter deres Begjæring skjød 
jeg selv med og vandt selv den første Gevinst, hvilken 
jeg siden uddelte til nogle, som intet havde vundet. Jeg 
traf endog i Centrum, hvilket var forunderligt, da jeg 
aldrig før havde øvet den Kunst. Alle morede sig godt 
derved. Derefter sejlede jeg ud med dem paa Søen, og 
det var, troer jeg, den smukkeste Tur, jeg endnu har gjort 
paa Søen. Vi roede om næsten to Timer. Vejret var ret 
heldigt for Landskaberne omkring Søen. Jeg veed aldrig, 
at de have vist sig saa smukke som den Gang. Nu God
nat, kjæreste Thrine! Gongongen lyder snart, og da skal 
jeg see at faae Ungdommen til Ro. — —

Enhver Glæde, som opliver min Faders stille Vej, 
søger han, saa vidt det kan skee ved Pennens Hjælp, at 
dele med sin Kjæreste. Hans øje frydes i Akademihaven 
ved den dejlige Georgineflor. «Gartner Nissen viste mig 
ogsaa en særdeles udmærket Blomst, som hedder Ferraria. 
Den er af mexikansk Herkomst, har en prægtig højrød 
Farve og i Midten mange smukke Pletter. Men dens 
Herlighed er kortvarende. Den lukker sig gjærne efter ni
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Timers Forløb; sjælden blomstrer den en hel Dag, hvilket 
dog oftere er hændt i Aar. Han har haft mange af dem 
i dette Efteraar, men jeg har ikke seet dem for.»> — At 
tage nogle kjære Elever med paa en længere Fodtur er 
en af hans bedste Glæder. Saaledes til Fredrikskilde. 
«Eleverne Buchwald og Sundt, to af de vakreste, vi have, 
og Toft, som Du jo kjender, gjorde mig Selskab. Hr. 
Nygaard modtog os paa det venskabeligste, og den hele 
Dag var ret en Glædesdag for mine Elever, hvilket tillige 
gjorde mig den største Fornøjelse.»» — Men en ensom 
Vandring er ham ogsaa meget kjær, «thi man har da 
Lejlighed til at overtænke en og anden Sag lidt nøjere. 
Naar jeg f. Ex. skal præke, da faaer jeg ofte de bedste 
Ideer paa en Spadseretur.»»

Min Faders Ihærdighed i Arbejdet for at dygtiggjøre 
sig til Prædikant giver sig al Tid mere Vidnesbyrd i disse 
fortrolige Udtalelser. Men det falder ham meget svært at 
prædike. «Du maa gjærne fortælle din Fader og Nicolaj, 
at jeg finder, at det er et forskrækkeligt Arbejde at præke. 
Jeg har nu hver Formiddag i denne Uge (thi om Aftenen 
har jeg holdt Inspektion) arbejdet paa denne Præken, og 
først i Gaar blev jeg færdig. Og, hvad det værste er, saa 
er jeg endda misfornøjet med den. Kunde jeg nu være 
saa lykkelig at holde den godt; thi Foredraget kan ofte 
gjøre endog en maadelig Præken antagelig for Menigheden. 
Der vil høre lang øvelse til, inden jeg faaer Færdighed 
i den Kunst at udarbejde en Præken, og inden jeg taber 
al Ængstelighed ved at holde den. Imidlertid synes jeg 
dog i Dag, at jeg har godt Mod, men nu er det et Spørgs- 
maal, om jeg kan conservere det til i Morgen.»

Sorø d. 18de Oktober 1823.
— — Min Præken vi! jeg nu fortælle Dig noget 

om. Da jeg havde erfaret og af andre var gjort opmærk
som paa, at jeg de forrige Gange havde talt for lavt, saa 
vilde jeg denne Gang være mere sikker paa at fyldestgjøre

21*
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Menigheden, gik derfor om Løverdagen med Kaalund hen 
i Kirken for at prøve Stemmen. Det kostede rigtig nok 
Anstrængelse at tale saa højt, at jeg fyldte Kirken; men 
dog var min Stemme stærk nok dertil. Ogsaa messede 
jeg for Kaalund, hvilket han fandt, at jeg gjorde meget 
godt. Men det var kuns Prøven. Søndagen gik jeg med 
Bævelse imøde. Jeg havde lært Prækenen ganske udenad 
og besluttede da for første Gang at slaae mig løs, det vil 
sige at lukke Papiret sammen og slet intet have for mig 
under Prækenen, thi jeg havde bemærket de forrige Gange, 
at det forvildede mig at see Bogstaver, naar jeg ikke 
kunde see dem tydeligt. Det lykkedes mig temmelig godt, 
dog et Par Gange blev jeg staaende og maatte slaae efter 
for at finde Traaden, thi i saa Tilfælde taber man næsten 
ganske Samlingen. —

Det kan nok være, at, dersom jeg nu ved øvelse 
taber Skrækken for at tale offenligt, jeg da bliver paa den 
gejstlige Vej, især dersom jeg mærker, at jeg virkelig har 
Gaver dertil. Thi at blive en maadelig Præst, derfor har 
jeg al Respekt. —

Saa snart jeg havde præket, satte jeg mig paa en 
Vogn og kjørte til Slagelse. Jeg havde aldrig seet den, 
og da jeg netop havde et Ærinde dertil, og Wilster just 
var der, saa tog jeg det overtværs. En af Eleverne ved 
Navn Bagger l) tog jeg med mig for at more ham. Slagelse 
er en meget smuk lille By. Den har et regelmæssigt 
Torv og mange smukke om just ikke store Bygninger. 
Ukjendt i Byen tog jeg ind i Gjæstgivergaarden og spiste 
der til Middag. Siden besøgte jeg Wilster og tilbragte 
der den øvrige Tid af Dagen. Hans Fader er Forstander 
for det vidtberømte rige Hospital, hvis Indretning jeg 
saaledes fik Lejlighed til at be^ee. Ogsaa spadserede jeg 
(Vejret var smukt og blidt) ud til Antvorskov Slot. Af 
den fordum stolte og skjønne Kongeborg (forhen Kloster)

!) Den senere bekjendte Digter Carl Bagger, saa vidt 
jeg veed.
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staaer nu kuns een Fløj. Det øvrige er rent nedrevet, 
og kuns nogle solide Ruiner vidne om dets forrige Vælde. 
Slagelse er ellers ikke rig paa Mærkværdigheder. Der er 
ej heller som her mange smukke Spadseregange. Den 
eneste er den til Antvorskov, som ligger behageligt i en 
Skov men mangler Sø.-------— —

Sorø d. 23de October 1823.
—-I Søndags Aftes besøgte jeg efter mere end 

tre Fjerdingsaars Forløb Lektor Ingemann1) og tilbragte

!) Denne Tilbageholdenhed har uden Tvivl haft sin Aar- 
sag i en ikke ugrundet Misfornøjelse med, at Ingemann 
paa en noget paafaldende Maade havde sluttet sig til 
Direktoren med Hensyn til de i Brevet af 20de Sep
tember omtalte Planer. Hvad der i saadant har været 
Ingemanns Bevæggrund, er ikke godt at vide. Prof. 
Svend Grundtvig antyder i Indledningen til den af ham 
udgivne Brevvexling mellem Ingemann, eg N. S. Grundt
vig (det skeer med det mest fintfølende Hensyn til den 
saa højt skattede og elskede Ven af hans Fader), at 
Ingemann maaskee turde have haft nogen Svaghed for 
at staae sig godt med de Fornemme: Direktor var ved 
Soros Opdragelsesanstalt den højtstaaende. Hvorom al 
Ting er, saa var jo nu Spørgsmaalet ude af Verden 
ved den af Adjunkterne vundne Sejr over Direktor og 
dermed ogsaa over dem af Lektorerne (om der var 
flere end Ingemann, veed jeg ikke), der havde holdt 
med ham. Da nu al Misstemning maatte være endt, 
har min Fader, saaledes sindet, besøgt det elskelige 
Ægtepar. Der blev i hin Tid talt meget om Fru Inge
manns Ejendommeligheder. Min Fader siger herom i 
et tidligere Brev, «at der, hvilket jo plejer at være 
Tilfældet, er gjort mere deraf, end Sandheden kan til
lade. Jeg finder, at det er en meget vakker Kone. 
Det Sentimentalske, som aldrig behager mig, har, troer 
jeg, sin Oprindelse fra et svageligt Helbred, hvorom
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en ret behagelig Aften der i Samtale med ham; thi han 
er en ganske underholdende Mand. Desforuden fornøjede 
det mig at see hans Kones smukke Malerier; hun besidder 
rigtignok en sjælden Færdighed baade deri og i andet 
Haandarbejde. Paa hans Pulct stod en lille Grotte, som 
hun havde forfærdiget af Kork og beklædt med Mos. I 
Baggrunden var anbragt et lille Transparent, der fore
stillede Christus paa Korset, naar man satte Lys bag ved 
ved det. Han havde endnu adskillige andre Sager, som 
jeg fornøjede mig med at see. En sær Raritet var en 
Recept, som en Gang var skrevet til ham i Rom af en 
Læge. Den lød paa en god Haandfuld Bygkorn. Det var 
ham nemlig foreskrevet at bruge Bygsuppe, og, da dette 
Slags Korn er meget sjældent i Italien, saa faaer man det 
saaledes i smaa Kvantiteter paa Apotheket. For os, som 
have det i saa stor Mængde, synes dette underligt. —

Det var noget usædvanligt, at min Fader saaledes gik 
ud at tilbringe Aftenen hos andre. «Sjælden besøger jeg 
min Ven Dr. Estrup og næsten aldrig nogen anden. 
Sjælden bedes jeg til Selskab.» — «Den ene Dag gaaer som 
den anden, jeg kommer kun lidet ud. Dog maa Du ikke 
troe, at jeg siger dette, som om jeg kjedede mig ved min 
Stilling. Den frembyder vel ikke megen Afvexling, men 
al Tid nok at være opmærksom paa og interesserer altsaa.»

Sorø d. 1ste November 1823.
—' — — Naar Dronningens Fødselsdag indtræffer, 

saa veed Du selv, at den gjærne ledsages af nogle Festlig
heder. Dette var da ogsaa Tilfældet her i Tirsdags. 
Skolen havde Frihed, og til om Aftenen var berammet en

hendes blege Ansigtsfarve synes at vidne. Hun kommer 
meget sjælden ud og aldrig i et Selskab, hvor der er 
flere end 10 Personer. Hang til Tungsindighed synes 
hun at have.» —
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lille Festlighed i Skolens Lokale paa Akademiets Regning. 
Dog inden denne begyndte, tænkte jeg paa anden Mor
skab for vore Drenge. Jeg foreslog dem en Fugleskydning, 
hvortil jeg bekostede Fuglen, men de selv Gevinsterne. 
Disse vare en Pennekniv, en Sax og andet deslige. Den 
gik for sig om Eftermiddagen og opnaaede sin Hensigt, at 
more Deltagerne. Om Aftenen Kl. 6 begave vi os til det 
berammede Assemblix. Dertil vare mange indbudne, saa- 
som Lærernes Familier, Frøknerne Stemann, Fru Borch og 
mange andre, som Du ikke kjender. Det for kort siden 
oprettede musikalske Selskab fornøjede Selskabet med 
nogle særdeles smukke Sange, blandt andre Thaarups 
Hymne. Frøknerne Stemann spillede nogle Stykker paa 
Klaver; i nogle Kvartetter og Kvintetter understøttedes de 
af et Par Elever. Nogle af disse spillede paa Fløjte. 
Skjønt der ikke var tænkt paa Bal, blev der dog danset 
noget. Man hjalp sig, som man kunde, med een Violin, 
Fløjte og Lektor Ingemanns Triangel, som maatte for en 
Dag. De smaa Elever havde jeg som inspektionshavende 
under min Opsigt og dette Parti var vistnok ikke det 
letteste. Kl. 11 hævedes Forsamlingen. Paa Disciplenes 
Bøn, som understøttedes af nogle Damer, tilstod Direktor 
endnu Ferie for næste Formiddag. —

Jeg bragte Frøken Augusta Stemann din Hilsen; men 
ellers havde jeg ikke synderlig Lejlighed til at tale med 
hende eller nogen af de andre Damer formedelst Aar- 
vaagenhed over Ungdommen, hvilket jeg rigtignok beklager, 
thi de ere meget forstandige og underholdende.

Kateket Kaalund fra Roeskilde var her i Begyndelsen 
af denne Uge. Fra ham har jeg altsaa nogle Hilsener til 
Dig. Vi talte naturligvis meget baade om Dig og din 
gode Plejemoder. Han holder meget baade af Dig og 
hende, og kan ikke noksom tale til begges Berømmelse.

Sorø d. 6te November 1823.
— — — Med samme Lejlighed fik jeg sendt fra 

Rasmus det Barneskelet^ som han for nogle Aar siden
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forærede mig. Jeg ønskede det herud, fordi Liitken, som 
al Tid har lagt sig meget efter Naturhistorien, gjærne 
vilde see det. Det opvakte megen Forbauselse hos mine 
to Drenge Tullin Møller og Chr. Holstein, som sadde og 
læste hos mig, da jeg tog det op af Kassen. Da Rygtet 
om dets Ankomst siden udbredte sig, stimlede Eleverne 
herop for at see det og høre de Forklaringer derover, som 
Liitken meddelte. Nu har han det hængende paa sin Væg. 
Jeg gad gjærne seet Pigernes Forbauselse, som feje hos 
os, da de først fik det at see. Den har sikkert ikke 
været liden. — — —

Du synes at skabe Dig for mange Bekymringer ved 
din altfor ængstelige Samvittighed. Du gjør Verden saa 
liden Nytte, siger Du, og er derfor misfornøjet med Dig 
selv. Men jeg maatte vel spørge, om Du ikke gjør Nytte 
i din Kreds, naar Du er dine kjære Forældres Glæde og 
Hjælp, naar Du er en kjærlig Veninde, naar Du endog 
anvender, hvad Du har lært, til at undervise de yngre.

Hvad Nytte man gjør i Verden, er ikke let at be
regne; ikkuns maa enhver troe, at om end hans Virkekreds 
er liden og ringe, saa er han dog til stor Nytte i den, 
naar han kuns opfylder dens Fordringer, og det kan Du 
visselig siges at gjøre. Derfor maa Du berolige Dig og 
ikke plage Dig med mørl^e Tanker. — — —

I Dag have vi Marked, hvilket er temmelig meget 
besøgt. Det har saa meget mere Liv, da Vejret er saa 
usigelig smukt; jeg har talt med en gammel erfaren Mand, 
som har sagt, at han ikke mindes i mange Aar, at vi 
have haft saa yndigt Vejr ved Mortensdagstider. Det er 
ganske klart Solskin, Luften er mild, og Vinden lader sig 
næsten slet ikke mærke. Jeg har gjort min sædvanlige 
Middagsvandring til Kongebroen og med det samme beseet 
Hestemarkedet, som holdes udenfor Byen paa en Toft. 
Mange smukke Heste var der just ikke, dog saae jeg et 
Par Stykker.-------
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Foruden det ovenfor anførte Brev fra Randers findes 
kun to af min Moders Breve til min Fader under hans 
Ophold i Sorø. De ere begge fra Efteraaret 1823 og ere 
skrevne paa Marselisborg under et Besøg hos Comtesse 
Wedel Jarlsberg.

Cathrine Kruse til Jacob Daugaard.
(Uddrag).

-----—---------Sandelig, min elskede Ven! aldrig 
mer end nu indseer jeg min Ufornuft i at sige, at jeg er 
Verden til ingen Nytte (Ord, som jeg skammer mig ved 
at have sagt i Alvor); thi naar jeg seer den Glæde, ja 
jeg kunde næsten sige taknemlige Glæde, hvormed min 
elskede Plejemoder seer mig hos sig, da føler jeg inderligt, 
at allerede den Nytte er stor, at jeg kan mildne de Lidelser, 
som denne Ædle bærer. Hun sagde i Gaar Aftes: naar 
jeg kun kunde faae Dig og G.... B.... til at boe her i 
Egnen, saa vilde jeg først ret være glad. Det er jo et 
Bevis paa, at vi to især ere hende kjære, hvilken sød 
Tanke for mig! O Gud give, at jeg ogsaa al Tid maa 
blive saa god, at dette store Fortrin, jeg nyder for saa 
mange af min tidligste Ungdoms Veninder ikke alt for 
dybt skal beskæmme mig. At mange fortjener det mere 
end jeg, det føler jeg, thi endskjøndt næppe nogen af dem 
alle holder hjærteligere af Comtessen end jeg, saa indseer 
jeg dog, at jeg staaer langt tilbage i virkelig gode og agt- 
værdige Egenskaber, dog jeg vil ikke opholde mig for 
længe ved dette; jeg veed jo, at min Ven modsiger mig i 
denne Henseende, da Du anseer mig for meget bedre, end 
jeg er. Den Ting, at jeg virkelig ikke al Tid foler mig 
saa aldeles unyttig, som jeg undertiden i et mørkt øjeblik 
synes, veed jeg, at min Jacob gjærne hører, og nogle 
Linier i dit sidste Brev fordrede et lille Svar af denne 
Art. Jeg følte saa ganske Sandheden af, hvad Du sagde, 
og vil med Guds Hjælp vise, at jeg stedse skal føle den.

I Søndags var jeg ovre at see Comtessens Gaard; den
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er vel endnu ikke færdig, men dog er der arbejdet grumme 
meget i den korte Tid. Den er nydelig og bekvemt ind
rettet. Den tager sig saare net ud i den smukke Egn, 
som den forskjønner ved at give den et Synspunkt, som 
hæver den. Gaarden ligger højt, paa venstre strækker sig 
en betydelig Skov, nedenfor den gaaer Brabrant Sø, den 
gaaer lige til Aarhuus, paa den anden Side af denne sees 
nogle Landsbyer og Domkirken og til højre adskillige smaa 
Skovpartier. Du indseer altsaa, at den maa ligge ret 
pænt. — Der var Høstgilde den Dag, og der blev danset 
til næste Morgen; jeg dansede og med og morede^ mig 
virkelig ypperligt, jeg har længe ikke danset med saadan
Lyst. Der kom foruden Bønderne og Folkene ogsaa 
Fremmede fra Moesgaard. — — — Ja, min Ven, jeg 
skrev gjærne længere, men Kl. slaaer............ Ingen veed 
rigtig, til hvad Tid Brevene skal indleveres, jeg maa der
for skynde mig med at slutte. Min Comtesse hilste Dig. 
Stakkels Sophie Praem er ikke vel, blot hun ikke bliver 
syg for os. Farvel nu, kjære Jacob, Gud velsigne Dig og 
os alle!

Din Thrine.

De to næste Breve fra min Fader besvaredes fra Mar- 
selisborg. Det er jo for det meste en Tale, hvorpaa 
Svaret ikke høres, der kommer frem i disse Brevuddrag. 
Her meddeles da lidt af den Levning af Samtale, som 
dette Par Breve fra min Moder har givet mig i Hænde. 
Ved saadanne Udtalelser, snart i Skjemt og snart i Alvor 
forkortede disse to sig Adskillelsens lange Tid. Større 
Tildragelser havde de ikke at meddele hinanden; verdens
bevægende Tanker drøftede de ikke med hinanden. Deres 
Tanke og Tale skrider stille frem, som naar man gaaer 
ad en Sti over Mark og gjennem Dal. Men man føler 
der igjennem, at de vandre med Gud, hvilket man ogsaa 
kan i de «uheroiske Tidsaldre» (skjønt Carlyle vil have 
disse hvirvlet ned i Bortglemmelsens Nat). Den, som gjen-
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nem, hvad man kan kalde Livets Idyl, vandrer med Gud, 
vil ogsaa, naar de store Afgjorelser maatte komme, enten 
det nu skeer for Verdens øjne eller i det stille, have Be
tingelsen i sig for at staae fast i Gud, altsaa Vilkaaret 
for et sandt Mod, en ægte Sjælsstyrke. Den Aand, ud 
af hvilken der leves, være sig i store eller smaa Ting, er 
det, som sætter sit Præg paa Livet.

Soro d. 18de November 1823.
Min Begyndelse, elskede Thrine! kunde gjærne gjøres 

ligesom din i dit sidste Brev; thi jeg er mig slet ikke 
bevidst, hvad jeg skal finde eller opfinde til at fylde de 
fire hvide Blade, som ligge for mig, Det er, som om jeg 
stolede paa, at Pennen i dens Lob selv skulde frembringe 
Tanker og andre interessante Gjenstande; thi Omgivelserne 
frembyde intet, og Aanden, mat af Inspektionens tunge 
Byrde, formaaer ikke selv at fremkalde noget Stof. Jeg 
siger ikke dette, som om jeg var kjed af Inspektionen; 
men det er kuns min Mening, at den bestandige Aar- 
vaagenhed og Opmærksomhed, den kræver, trætter Sjælen, 
saa at man ikke med Lethed gaaer over til enhver anden 
Forretning. —

Det varer rigtig nok temmelig længe med din Aar- 
huusrejse. Saa vidt som jeg erindrer, var den alt be
sluttet i Sommerferien og skulde gaaet for sig i Sep
tember Maaned; og nu ere vi midt i November, og Du 
er kommen lige langt. Jeg maa til at skynde paa Dig 
og formane Dig ikke længere at trætte din gode Pleje
moders Taalmodighed. Dog denne Formaning kommer 
sandsynligvis for sildig, nu er Du maaskee alt derude; thi 
det lod af dit sidste Brev, som nu intet mere skulde 
hindre din faste Villie.

Jeg vilde ønske, der gik en Lejlighed til Randers, da 
skulde jeg sende Dig og mine Sødskende noget lækkert,
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som jeg har og ikke selv agter at bruge. En af mine 
Elever har nemlig foræret mig en Krukke syltet Ananas, 
som er en stor Raritet her i Landet. Han havde nemlig 
faaet en stor Mængde af slige Sager af sin Moder, som 
er kommen fra Vestindien, hvorfra han ogsaa selv er. 
Det er vist nok meget delikat, det kan jeg ikke nægte; 
men jeg tor ikke nyde det, og Du veed, at jeg ikke anseer 
slige Syltetøjer og Lækkerheder for sunde. Men jeg kan 
da have det staaende til imellem at traktere en og anden 
af Børnene dermed; de pleje ikke at raisonnere over 
Sundhedens Gavn eller Skade, og, naar de ikke faae for 
meget ad Gangen, saa gjør det dem vel ikke synderlig 
Skade, men megen Fornøjelse. —

Fra Kjøbenhavn har jeg haft den glade Efterretning, 
at Chr. Engelstoft er bleven indkaldt med Udmærkelse i 
alle Rubriker; men Holsten manglede eet Udmærket for 
at naae denne Hæder. —-------

Moders Upasselighed vil jeg haabe ikke er af Be- 
tydenhed; dog antager jeg ikke for et Tegn derpaa det, 
at hun var i Pakhuset; thi hun vil al Tid være paa 
Færde. Bed hende ret inderlig fra mig, at hun skaaner 
sig baade for sin egen og sine Børns Skyld, især i denne 
kolde Tid. Gud bevare dem alle der hjemme dine saa 
vel som mine.------------

Sorø d: 21de November 1823.
Efteraarsvejret lader sig nu ret mærke, kjære Thrine! 

idet den bestandige Fugtighed baade nedentil og ovenfra 
fængsler til Huset og Byen, saa at man ikke kan faae 
den Motion, som Legemet saa meget trænger til. Da jeg 
nu i to Dage eller tre ikke har været udenfor Byen, fandt 
jeg, at det ikke bekom mig saare vel, hvorfor jeg i Dag 
tog den Beslutning at hugge Brænde. Dr. Estrup havde 
foregaaet mig med sit Exempel. I Gaar, da jeg kom at 
besøge ham, traf jeg ham i Vedhuset, hvor han havde ar
bejdet, til Sveden trillede ham ad Panden. Ikke ander-
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ledes arbejdede jeg en halv Time i Middags, idet jeg af
løste Mads Matros (en gammel Mand, som gaaer her i 
økonomens Tjeneste) og hug mange Stykker Brænde 
med megen Anstrængelse. Denne øvelse vil jeg fortsætte 
daglig, saa længe Vejret ikke tillader mig at spadsere; 
men da Arbejdet er temmelig ensformigt, saa giver det 
just heller ikke rigt Stof til Underholdning. Vil derfor 
afbryde denne Materie og opsøge noget, som kunde være 
mere interessant.

Her var Samling i Bibelselskabet forleden, og man 
gjorde mig den Ære at vælge mig til dets Sekretær. Da 
jeg i Forvejen havde frabedet mig Kassererembedet, hvor
til jeg var proponeret, syntes det mig upassende ogsaa at 
afslaae det nye Valg. Jeg modtog det altsaa, endskjønt 
mit Embede ellers giver mig nok at bestille. Men det 
kan vel ikke være grumme meget, der kan være at skrive 
derved, og det interesserer mig at komme lidt ind i saa- 
danne Forretninger, som mere høre hen i den borgerlige 
Virken end i den lærde Verden, da jeg hidtil aldrig har 
haft Lejlighed til at befatte mig med hine. —

I Morgen Aften giver Musiklærer Petersen et lille 
Bal, hvortil jeg med en Del andre af Lærerne ogsaa er 
indbuden. Dog, da jeg har Inspektion faaer jeg nok 
næppe Lejlighed til at komme derhen uden for en kort 
Tid og maaskee slet ikke. Men da Ballet endnu er til
kommende, og det tilkommende ikke hører under Historiens 
Gebet, da Gongongen nu lyder, og Ungdommen stimier 
til Soveværelset, saa vil jeg byde Dig Godnat, elskede 
Thrine! og love Dig Fortsættelsen en anden Gang.

Den 25de. Idet jeg slaaer op i Almanaken, finder 
jeg, kjæreste Thrine! at det er din Navnedag. Havde det 
nu været i gamle Dage, da maatte jeg, enten jeg kunde 
eller ikke, rykket ud med et Vers til at binde Dig. Nu
tidens Sæder kan tillade, at jeg overspringer denne Skik, 
og i al Fald vil Du kunne ansee dette som et Bindebrev, 
da det i det mindste paalægger Dig den Forpligtelse at 
løse Dig med et lignende. —
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Ballet, der, som ovenanført var tilkommende, er nu 
forbigangent. Jeg fik Lejlighed til at bivaane det nogle 
Timer, da Liitken havde en saa slem Hovedpine, at han 
ikke kunde deltage deri. Det var et meget smukt Bal; 
Eleverne morede sig meget godt. Ogsaa jeg, opmuntret 
af mange Stemmer, gjorde et ordenligt Svingom. Det 
var nemlig en sagte Vals med den ene af Dr. Vendelboes 
Døtre. Jeg kan ikke nægte, at naar jeg er paa Bal og 
seer alle andre svinge sig med Lethed i de muntre Danse, 
saa koger Blodet i mig, og jeg ønsker at være med. Da 
beklager jeg mig over mine Bens Siethed, at de ikke 
formaae, at gjore de raske Bevægelser, som Nutidens Danse 
kræve; eller jeg knurrer over de gode jydske Engelskdanses 
Afskaffelse, hvilke vare baade meget smukkere og forskaffede 
en for Sundheden mere passende Bevægelse. Men alle 
disse Suk hjælpe mig ikke; jeg maa see til, indtil det en 
Gang falder Ungdommen ind i en langsom Vals at hvile 
sig efter den udmattende Hoppen og Springen.

— — Vejr og Fore holder endnu Sorø som blo
keret. —

Cathrine Kruse til Jacob Daugaard.

Marselisborg d. 4de December. 

(Uddrag).

— — — Ret meget takkes Du for begge dine kjær- 
lige Breve, som jeg først nu kan besvare. Jeg veed ikke, 
hvorledes det er, men det falder mig næsten vanskeligere 
at komme til at skrive her end hjemme, jeg vil saa gjærne 
være hos min Comtesse, at jeg næsten bebrejder mig de 
Øjeblikke, jeg maa være fra hende, da det jo er uvist, 
hvor længe jeg bliver her, og naar jeg igjen seer hende. 
I Gaar fik jeg allerede en lille Paamindelse hjemme fra 
om snart at vende tilbage, men i den Henseende agter 
jeg just ikke at være saa fuldkommen lydig, da jeg virke-
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lig saa længe har haft Løfte om at blive her en Tidlang, 
at jeg vil benytte det, da jeg endelig er kommen her. 
Dog forstaaer det sig, min Ulydighed er afhængig af Om
stændighederne, Gud forbyde, at noget skulde indtræffe, 
der kunde nøde mig til at tage hjem. — —

Da det nu er Middag, kan jeg forestille mig, at Du 
er i Færd med at hugge Brænde. Sandelig det maa være 
en dygtig Motion for Dig. Det smager dog maaskee ikke 
saa ganske godt for den fine Herre at arbejde saaledes, 
men des agtværdigere er det jo at overvinde sin Magelig
hed, og det maa vist være sundt og godt saaledes at an
strænge sig. For din gode Villie at ville sende os Ananas 
takkes Du, men da Du vel næppe har nogen Gesandt til 
at overrække os den, vil jeg af Hjærtet ønske, at den maa 
bekomme de elskelige Ungersvende i Sorø vel, jeg vil ved 
denne Lejlighed tilstaae, at jeg næppe kunde have din 
afholdende Forsigtighed; men jeg maa med Lektor Fogt- 
mann sande, at min Ven «virgelig1) er en klog Mand.»

Det er morsomt, at begge vi satte og alvorlige Men
nesker, som i Grunden vende Ballerne Ryggen, omtrent 
til een Tid lægge os efter at danse. — — Du skulde 
virkelig see at komme her til Kongens Geburtsdag, jeg 
mener til Randers, da der endnu der gives mangen høj
tidelig Engelskdans, hvori Du kunde spille en glimrende 
Rolle.

Jeg gratulerer Hr. Secreteer.
Da Du veed, at jeg er af den gammeldags Smag i 

mange Henseender, maa Du holde mig det til Gode, at 
jeg er lidt stødt over, at Du ved en saa vigtig Lejlighed 
som min Navnedag har forsømt at bestige Pegasus, sandelig 
jeg har alt længe undret mig, at Du ikke har sendt mig 
en Snes Digte, og jeg haaber, at det ikke er for stedse, 
Du udviser saa liden Smag for at behage min Aand. Tag 
Dig i Agt, at jeg ikke for at straffe Dig herefter afiader

l) Fogtmanns Udtale af dette Ord.
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at være et simpelt prosaisk Væsen. Jeg maa dog virkelig 
see efter i Almanaken for at berede mig til paa din 
Navnedag at sende Dig et fire Sider langt Brev i bunden 
Stil.

— — Her gaaer den ene Dag som den anden i vor 
landlige Ensomhed. Dog var Comtessen og jeg i Søndags 
paa Moesgaard, og i overgaars var den elskværdige Ge- 
heimeraadinde her. Det er, som jeg formodenlig før har 
sagt Dig, Comtessens særdeles gode Veninde. En herlig 
Kone, som, øjeblikkets Sorger (Du veed vel, at Geheime- 
raad Giildencrones Omstændigheder ere temmelig desarran- 
gerte) uagtet, beholder en Aandsmunterhed, som er be
undringsværdig. Hvor det er skjønt at kjende ædle 
Mennesker, man bliver saa glad derved og faaer dobbelt 
Lyst til at blive god!

Den 5te. At Du har faaet en Medbejler her, veed 
Du ikke, jeg maa altsaa med Blusel fortælle Dig det og 
desuden, hvad der er endnu værre, at han ikke er mig 
ganske ligegyldig. Nu, at Du ikke skal blive alt for 
bange, vil jeg sige Dig, at det er Edvard Lassen, den 
lille Dreng, som min ædle Comtesse opdrager. Du kan 
næppe forestille Dig, hvilken livlig Person det er, der vil 
vist blive noget stort af ham. — Sophie Praem er bedre, 
dog langt fra at være rask, hun gaaer og skranter, jeg er 
ret ængstelig for, at vi ikke længe skulle beholde denne 
tro, kjærlige Veninde, hun har et besynderligt Tilfælde af 
en næsten bestandig Gnaven i Hjærtet, som næsten aldrig 
lader hende Ro. — Nu Gud velsigne Dig, min kjære gode 
Jacob. Du maa ikke regne det alt for nøje, naar jeg, 
som jeg alt har sagt Dig, og som Du maaskee alt har 
mærket, undertiden lader en Postdag gaae unyttet hen. 
Comtessen beder mig om at hilse Dig, og Sophie Praem 
lader Dig sige, at hun betragter Dig som en Svoger, og 
altsaa sender hun Dig en meget venlig og kjærlig Hilsen. 
Skriv nu ret snart og skjønne lange Breve. Har Du 
intet mere fra den lille Rousing? Jeg har opdaget, at 
jeg kjender hans Morbroder, en Kammerjunker Morgen-
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stjerne. Hans Familie paa mødrene Side skal stedse have 
været meget sværmerisk. Og nu Lev vel!

Din Thrine.

Min Fader havde til sin Kjæreste og til sin Søster 
sendt Afskrifter af Gaspar Vilhelm Rousings Smaasange. 
Det er omtalt i disse Breve, at Rousing i Begyndelsen af 
Aaret 1823 døde i Sorø som Elev paa den lærde Skole. 
Som forfattede af et Barn, der nylig havde fyldt sit tiende 
Aar, kunde disse Sange nok vække Opmærksomhed. Den 
af dem, som min Fader satte mest Pris paa («jeg kan 
aldrig læse den» siger han «uden at Taarerne komme mig 
i øjnene»), hedder «Længsel efter Hjemmet.» Den ud
trykker paa en rørende Maade Savnet af det Hjem, han 
har forladt, og snarere Visheden end Anelsen om en tidlig 
Grav.

«Jeg husker end de glade Dage, 
Som jeg i Fædrehuset ned: 
De Tider er alt lagt tilbage, 
Da Gud, vor Herre, det saa bod.

Ja, alt forbi og alt forsvunden, 
Ej Tilflugt uden Gud jeg veed, 
Min Glædestid er alt udrunden, 
Og Glædens Sol er gaaet ned.

Dog skal jeg dem vel atter skue, 
Som jeg saa højt har elsket her; 
O Grav! for dig jeg ej vil grue, 
Thi kun til Lykke Du mig bær.

Jeg gik i Ungdoms bedste Fylde, 
Med Roser strøede rundt om mig —»

Da havde han elsket Livet:

«Men nu ej mer jeg Graven hader, 
Den er mig bleven evig kjær —» 

Daugaards Levned. IL 22
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«Højlovet være han vor Herre, 
Gud Jehovah, som tog, som gav! 
Hans Navn højpriset evig være, 
Jeg takker ham indtil min Grav.

Han ene skabte al min Glæde, 
Han ene har det fra mig vendt. —»

I en lille Salme af ham om Christi Himmelfart 
hedder det:

«Til Himlen op han farer 
Den Herre Jesus Christ, 
Men hvo hans Ord bevarer, 
Faaer Naade hos ham vist.»

«Paa fremmed Land vi sukked
Langt fra vort Fædreland; 
Os Himlen han oplukked, 
Den blide Frelsermand.»

Naar disse Ord sammenholdes med hint smertefulde 
Udtryk for en Længsel, der vel gjaldt den lille Sangers 
jordiske Hjem, men dog ogsaa gjennem Dødstanken bar 
opad mod det himmelske, viser hans snare Bortgang sig 
i et saare mildt Lys.

Sorø d. 1ste December 1823.

Jeg seer af dit sidste Brev1), inderlig kjær.e Thrine! 
at din længe udsatte Rejse endelig er bleven fuldbragt. — 
Du agter vel nu at tilbringe Julen hos din elskede Pleje
moder? Hvad mig angaaer, da begynder jeg nu at tænke 
paa en Kjøbenhavns-Rejse til den Tid. Jeg kan just ikke 
sige, at jeg længes efter den, og, dersom ikke de store 
Bibliotheker vare i Hovedstaden, og jeg just for at benytte

l) Af 26de November.
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dem var nødt til at drage derind, saa blev jeg meget 
hellere her hjemme. Det vil dog, det nægter jeg ikke, 
være mig meget kjært at see mine kjøbenhavnske Venner, 
især min Broder. Han skal vedblive at arbejde med 
megen Flid.

Fra Karen havde jeg Brev i Dag. Hun beklager 
meget Savnet af Dig. — — Om John melder hun, at han 
gjør god Fremgang i anden Klasse, hvilket glæder mig 
ubeskriveligt. Dette giver mig Anledning til at omtale 
en anden sand Glæde, jeg nu nyder, nemlig at see min 
Umage og Taalmodighed med den lille Greve fra Lethra- 
borg lønnet med, at han nu gaaer noget fremad, skjønt 
hans Fremskridt ere langsomme. Men det vil intet sige, 
at det gaaer langsomt, det gaaer dog. Drengen er inder
lig god, og jeg har ofte Lejlighed til at mærke hos ham 
den oprigtigste og alvorligste Bedrøvelse over, at han har 
saa længe forsømt sig selv, og tildels er forsømt af andre. 
Den Glæde, man føler over at kunne virke en saadan 
Anger hos et Barn og lede den til noget godt, er en af 
de største, jeg kan tænke mig. — —

Den 2den December.
Denne Datum minder mig om, at det er Etatsraad 

Engelstofts Fødselsdag. Jeg har vel erindret det før og 
derfor i Søndags affærdiget en Gratulationsskrivelse til 
ham, skjønt et saadant Brev koster mig uendelig megen 
Møje at sætte sammen; jeg vil ikke dermed sige, at jeg 
anvender megen Tid og Umage derpaa, men at jeg aldrig 
er fornøjet med de faa og fattige Ord, hvormed jeg ud
trykker mine Følelser. — —

Sorø d. 9de December 1823.
Det er med megen Bævelse, jeg griber Pennen i Dag, 

gode Thrine! da jeg frygter, at jeg ikke i nogen Maade kan 
tilfredsstille dit ønske om skjønne lange Breve; thi Stoffet 
er som sædvanlig magert, Tiden er knap, da jeg har In
spektion, og Ideerne forvirrede i Inspektionens Tummel.

22*
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Dog jeg maa gribe mig an. O Musa, kom til Hjælp! dog 
hvad vil een forslaae, nej, kommer alle ni! Ikke er det 
min Bon, at I skulle hjælpe mig at skrive Viser, Son- 
netter, Romancer, Hymner og Oder og hvad ellers Digte
kunstens hoje Produkter hedde. Nej, hjælper mig at 
skrive i al Enfoldighed et Brev til min Fæstemø, som jeg 
har nær ved Aars, men som snart igjen rejser til Ran
ders. — Denne Tirade eller Apostroph til Muserne har 
jeg fremsat for at give Dig en Prove paa, hvad min 
Digtergeist formaaer og for at vænne mig til at ride lidt 
paa den vælige bevingede Hest Pegasus, inden jeg skal 
styre ham næste Gang, naar din Navnedag kommer. Du 
vil vise din Færdighed næste Phillippi Jacobi eller den 
1ste Maj. Jeg onsker Dig Lykke til dette Ridt men vil 
kun minde Dig om, at Pegasus er ikke den skimlede 
Hest paa Lindegaarden. — Efter at jeg nu saaledes har 
svævet i Digtekunstens høje Regioner, nedstiger min Aand 
igjen til Jorderige og tænker sig om og besinder sig paa, 
hvad der kunde være at fortælle fra det lille Sorø. — Og 
det første, som jeg da haver at berette, er, at Lieutenant, 
Lektor Rothe er ankommen hertil. Videre kan jeg næsten 
heller ikke sige derom. Jeg har kuns talt med ham een 
Gang, og han lod til at være en saare vakker Mand. Han 
indtager i det mindste meget for sig ved første Sammen
komst, og, skjønt jeg ikke plejer at dømme meget efter 
en enkelt Samtale, saa tror jeg dog, at jeg ikke tager 
Fejl, naar jeg antager, at han virkelig er, hvad han syntes 
mig at være. —

Og nu, bedste, kjæreste Thrine! befaler jeg Dig Gud. 
Bliv ved dit Ulydigheds Forsæt ikke saa snart at rejse 
tilbage; thi det er meget billigt.-------

I Brev fra Kjøbenhavn ved Aarskiftet siger min Fader: 
«Den store Konfusion, hvori jeg er geraadet ved at være 
forflyttet fra det rolige Sorø ind i Hovedstadens bedøvende
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Tummel berøvede mig hartad al roligt Overlæg og Fast
hed i de første Dage. Jeg længtes saa saare efter Hjem
mets Ro, at jeg ikke kan beskrive Dig det, og det end- 
skjønt jeg saae saa mange gode Venner omkring mig, der 
kappedes om at gjøre mig Livet behageligt». Og fra Sorø 
d. 10de Januar 1824: «Efter min Hjemkomst hertil er jeg 
lig En, der er opvaagnet af en Drøm, en Søvn, en Rus, 
eller hvad skal jeg ligne det med? Kort og godt, det 
rolige Liv her i Sorø behager mig vel, og jeg længes ikke 
efter at komme til Hovedstaden»).

Sorø d. 26de Januar 1824.

Ikke lidet forbausedes jeg, som Du havde ventet, kjære 
Thrine! over at see Dig saa pludselig bortflyttet ti Mile 
længere Nord paa. Jeg er aldrig saa glad, naar Du er 
borte fra Randers, som naar jeg veed Dig der.--------------  
I den Sorg, din kjære Søster har haft, tager jeg ret inder
lig Del. Jeg veed ret godt fra min Moder af, hvor tungt 
det er for det moderlige Hjærte at miste nogen af dem, 
Gud har givet, om der end, som man jo med Sandhed 
kan sige baade om Grethe og min Moder, endda bliver 
nok tilovers. — — Tak Grethe ret meget for det Par 
Linier, som hun havde skrevet paa Randen af dit Brev. 
Jeg syntes saa livagtig at høre hende tale og blev meget 
glad derover; thi hun har en særdeles behagelig Stemme.

Akademiet har lidt et stort Tab, da — vor Gongong 
er gaaet itu og ikke længere kalder os til Virksomhed, til 
Spisebordet, til Søvnens søde Ro. Nu have vi faaet en 
Klokke, hvis Lyd hverken er saa høj eller saa behagelig. 
Sorø Indbyggere savne den ogsaa, da den satte Liv i Byen 
og var mange et bestemt Tidsmærke. Jeg har været færdig 
til at fælde Taarer over dette følelige Tab. Du erindrer 
nok fra Lindegaarden, hvilken Fornøjelse det var for mig
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at høre Gongongens Toner. — Den er nu sendt til Kjø- 
benhavn for muligen at repareres, men jeg tvivler paa, at 
det vil lykkes.

I Søndags besøgte jeg Geheimeraad Stemann for at 
takke for den sidste Indbydelse. Ham traf jeg ikke, men 
med Geheimeraadinden og Frøken Augusta havde jeg en 
Times interessante Underholdning. De fortalte mig ad
skillige Historier fra Krigens Tid, hvoraf jeg i Mangel af 
andet Stof vil meddele Dig noget; thi en halv Time har 
jeg endnu inden Klokken (Ak! at jeg ikke kan sige Gon
gongen!) kalder mig til Skolen.

Jeg spurgte Geheimeraadinden, hvorledes det forholdt 
sig med det Rygte, jeg havde hørt, at den danske Krone 
og øvrige Regalier under Krigen havde været forvaret her: 
jeg havde ikke fæstet Tro dertil. Det forholdt sig rigtig 
nok saaledes, fortalte hun. Da nemlig alle flygtede fra 
Hovedstaden ved Fjendens Ankomst, blev Omsorgen for 
Regalierne betroet Hertugen af Augustenborg; han skulde 
bringe dem med sig over til Als. Men da han ikke turde 
vove at gaa over Beltet med disse Helligdomme, rejste 
han fra Korsør til Sorø og overtalte Geheimeraad Stemann 
til at forvare dem. De bleve da i al Stilhed forvarede i 
en Ligkiste i et af Gravkapellerne i Kirken. Men, da 
Hertugen havde været saa uforsigtig tvært imod Stemanns 
Raad at befale alle Tilskuere at fjærne sig, medens han 
og Geheimeraaden i en Klædekurv bare de kostbare Sager 
op paa Akademiet (hvor Stemann den Gang boede), saa 
udbredte sig snart det Rygte, at Guldtaffelet, Dannemarks 
største (Kostbarhed), var bragt hertil. Dette satte hele 
Byen i Forbauselse. De forestilte sig strax, at Engel
lænderne snart maatte erfare det, og at de vilde afbrænde 
Byen, dersom man ikke udleverede Skatten. Stemann fik 
imidlertid kort efter ved en List udspredet, at det atter 
var bragt bort. Imidlertid bleve Rigsinsignierne ikke længe 
i dette hemmelige Gjemme; thi Stemann frygtede, at det 
udspredte Rygte skulde en Gang komme Engellænderne 
for øren og da foranledige Undersøgelse. Derfor, da en
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Gang Hofmarskalk Hauch, som boede paa Antvorskov, var 
bos ham og efter en foreløbig Aftale havde en holstensk 
Vogn med meget Foder i, tog han og Stemann dem uden 
videre Ophævelse, stak dem i nogle grove Lærredssække 
og lod en Gaardskarl bære dem sans façon ned og kaste 
paa Vognen, og det lige for den engelske Skildvagts Næse, 
som stod for Døren, da en engelsk General laa paa Aka
demiet. Hauch steg strax til Vogns og kjørte bort med 
dem. Fra Antvorskov bleve de siden bragte til Gisselfeldt 
og derfra omsider til Kjøbenhavn, dog hvad videre Skjæbne 
de have haft, veed jeg ikke; men det er vitterligt, at 
Kongen blev kronet dermed 1815. — Saadanne flere For
tællinger underholdt Geheimeraadinden mig med.-------

Sorø, d. 21de Februar 1824.
Kjæreste Thrine! Længe har jeg foresat mig at be

gynde dette Brev for at det kunde blive ret langt; men 
-------. En af vore Elever, som jeg holder meget af, har 
desuden i otte Dage været min Gjæst, da en daarlig Fod 
har hindret ham fra at faa Strømper og Støvler paa og 
altsaa fra at komme paa Skolen. Jeg har da indrømmet 
ham en Plads paa min Sopha. Men nu kan Du vel be
gribe, en saadan stakkels Dreng, som sidder hjemme og 
kjeder sig, ikke kan være saa stille som en Mus, men at 
han ofte ved sine Spørgsmaal og sin Snak forstyrrer mig 
i mine Sysler. Han sidder nu og betragter Billederne i 
min Peder Paars og afbryder mig da iblandt med adskil
lige Spørgsmaal om Forklaringer derover. — —

Du vil erindre, at jeg i mine forrige Breve har talt 
med Bitterhed om Snedker Kruse, fordi han ikke havde 
skyndt sig med en Bogreol, som jeg havde bestilt. Den 
kom endelig i forrige Uge, blev malet, og opstillet i Man
dags. Der har jeg nu faaet et herligt Rum til alle mine 
Bøger. Den optager den ene Væg i mit lille Værelse. 
Men Væggen lige for Døren, som nu ikke længere skjules 
af den gamle Bogreol, som stod paa Pulcten, er nu bleven
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prydet med mine Skilderier. Midt over Pulcten prunker 
dit Blomsterglas, og under dette hænger et Kobber, som 
forestiller Sal. Grev Danneskjolds Grav i Sophies Have ved 
Gisselfeldt. Portraiter af de fire Reformatorer Luther, 
Melanchton, Zvingli og Calvin, omgive dem. Længere til 
Højre hænger Nørreriis og Walter Scotts Portrait, og til 
Venstre Spejlet, paa hvis Sider hænge Johan Huss’s og 
Erkebiskop Fenelon’s Billeder. Alle disse Kobbere ere 
indfattede i skjønne sorte Rammer, forfærdigede af Stadens 
første Mester i Snedkerkunsten, din Fætter Kruse. Saa- 
ledes er der foregaaet en hel Omvæltning i min Stue, saa 
at den, som vel var skjøn tilforn, nu er bleven uforligne
lig. Jeg har ret været meget glad over denne Forandring; 
thi før havde jeg saadanne Dynger af Bøger liggende alle 
Vegne, at jeg aldrig kunde have Orden hos mig.-------

Vær nu smukt overbærende med mig, at jeg ikke 
skriver længere. Tænk paa, at jeg idelig afbrydes, saa 
med at løbe ned og see, om der læses med Flid, saa med 
Spørgsmaal og Begjæringer af mine kjære Børn. — —

Sorø d. 4de Marts 1824.
-Forrige Uge havde vi Examen.---------To nye 

Elever modtoge vi, som lade til at være meget ferme 
Drenge. Den ene er en Greve Schulin, som tvært imod 
slige unge Adelsmænds Maade, er meget vel undervist. 
Den anden var en vakker lille Dreng til første Klasse ved 
Navn Kjerulf. Vi have saa meget mere Aarsag til at 
glæde os derover, som vi fik dem i Stedet for to af vore 
maadeligste Subjekter, der i Slutningen af forrige Aar for- 
lode Skolen. Jeg fortæller Dig dette, da det interesser 
mig og vel altsaa heller ikke er Dig uinteressant, saa 
meget mere, som Du ogsaa af Erfaring veed, hvilken 
Glæde det er at have flinke Disciple, og hvor ubehageligt 
det modsatte er. — —

Nylig er opdaget et Par vigtige Kassemangler i Kjø- 
benhavn. Den ene er hos en gammel Mand, en Etats-
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raad — —, som har villet tage sig selv af Dage. Re- 
gjeringen siges nu at ville nedsætte en Kommission, som 
skal udfinde en Maade til at kontrollere de Embedsmænd, 
som have Kasser under Hænder. Gid det maatte lykkes! 
Thi hvorledes vil det ellers tilsidst gaae vort arme Fædrene
land? !)-------

Sorø d. 16de Marts 1824.

-Jeg spadserede i Aftes i Akademiets Have; der 
er gjort mange nye og smukke Anlæg, Gangene ere for
bedrede og paa sine Steder forlængede ned til Søen. Det 
var en saare smuk Aften; det var just, som Solen kastede 
sine sidste Straaler hen over Skoven og Søen og gav den 
skjønne Foraarsluft en forherliget Glans. Jeg blev meget 
højtidelig og glad stemt ved dette yndige Naturens Skue
spil. — Gid det maa være gaaet min elskede Thrine lige- 
saa ved at see Emilie Galotti. —

Naar min Fader saaledes vandrede i sin stille Glæde 
over Naturens Herlighed, traadte Længselen efter det saa 
inderligt ønskede Samliv med den Elskede endnu mere 
levende frem og vakte al Tid nye Overvejelser, sigtende til 
at finde Midler til snart at naae Maalet. Samme 16de 
Marts, som han udtaler ovenstaaende Naturstemning for 
min Moder, der paa den Tid var i Aalborg hos sine der

l) I et tidligere Brev (Januar 1822) har der været Tale 
om Domfældelsen af hojtstaaende Embedsmænd i Jylland 
for begaaede Underslæb o. dsl. «Det er vistnok tungt 
at see Statens første Mænd bragte til saadan Yderlig
hed, dog tungere var det, om vi skulde see, at Ret
færdigheden ikke krævede sit Offer.» Saa almindelig 
som nu har Svig i betroede Stillnger dog vel næppe 
været den Gang.
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gifte Søstre, skriver han til sin tilkommende Svigerfader 
om denne Sag og beder ham med sig overlægge, hvor vidt 
han turde tænke paa at gifte sig som Adjunkt i Sorø. 
«Men den største Vanskelighed vil møde fra Direktionens 
Side», hedder det i Brevet, efter at det økonomiske Spørgs- 
maal er blevet belyst. «Den holder i det hele ikke af at 
have gifte Adjunkter. — Rent ud forbyde mig at gifte 
mig kan Direktionen ikke, thi der er slet ingen lovmæssig 
Bestemmelse derfor. — Jeg har overvejet denne Sag med 
min Kollega Liitken, og han satte meget Mod i mig og 
udmalede mig den med alle RimelighedsFarver.» Imidler
tid maa dog Tanken om at bosætte sig som gift Adjunkt 
i Sorø foreløbig være henlagt.

Min Fader «holder Stand» hjemme i Paaskeferien og 
prædiker Langfredag. I Tiden forinden har han gjennem- 
gaaet Herrens Lidelseshistorie med Konfirmanderne.

Sorø d. 24de April 1824.

-Prins Christian passerede i Gaar her forbi til 
Odense, og man siger for vist, at han paa sin Tilbagerejse 
vil gjæste Sorø. Det maatte han hellere lade (være); thi 
vi havde nok af ham i Fjor. Han gjør dog ikke andet 
end forstyrre os i vor gode daglige Orden og skaffe os en 
Feriedag, som jeg ikke meget skjøtter om. Men han 
spørger vel ikke mig, hvad jeg skjøtter om, og hvis han 
gjorde det, saa maatte jeg vel tale i en anden Tone.------

Min Præken holdt jeg, saa vidt jeg troer, temmelig 
godt. — — Efter at have denne strænge Dyst overstaaet, 
slog jeg bagud og anvendte nu de øvrige Dage paa at 
more de faa Elever, jeg havde hjemme. Det lykkedes mig 
ogsaa saa godt, at de ved Feriens Ende, da de takkede 
mig for den Fornøjelse, jeg havde forskaffet dem, forsikrede 
mig, at de havde moret sig lige saa godt som de, der vare 
bortrejste. Anden Paaskedag gik jeg med de to mindste,
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medens de andre vare kjørte en Tur ud, til Fredrikskilde, 
hvor jeg vel ikke traf Hr. Nygaard hjemme men under
holdt mig ret morsomt med hans gamle Moder. Hun er 
en Kone paa 73 Aar, maa for det meste af Gigtsmerter 
holde Sengen, men er derhos saa livlig og snaksom, at 
man ikke skulde troe, hun var saa gammel. Ogsaa har 
hun en meget god Hukommelse, og i det hele synes Al
deren og Sygdommen aldeles ikke at have svækket hendes 
Sjæleevner. Det var mig en sand Nydelse at snakke med 
den gamle Kone og høre gamle Historier af hende; de 
unge Drenge morede sig imidlertid med at springe om i 
Haven.------------Om Du nu ikke kommer med herover, 
saa kommer dog din Fader vel til Sorø, dels for sin Cou- 
sines, dels for min Skyld? — — Du har vel erfaret den 
Glæde, vi have haft af Broder Rasmus? Han har staaet 
sig meget godt.-------

Sorø d. 4de Mai 1824.

-Altsaa er der intet mere at gjøre ved denne 
Sag. Du troer ikke at burde berøve din Søster Fornøjel
sen af denne Rejse1), jeg vil derfor heller ikke gjentage 
min Anmodning om, at Du skulde komme. Men Du maa 
endelig overtale din Fader til at aflægge et Besøg her. 
At Nicolaj kom med, antager jeg for en Selvfølge. —

Det glæder mig ret, at min Foræring var Dig saa 
meget til Behag. Men Navn af et Pragtstykke kan den

x) «Betænk, kjæreste Thrine, om Du ikke skulde benytte 
din Søsters gode Tilbud,» havde min Fader skrevet i 
det forrige Brev. Min Moders yngste Søster, Christine, 
senere gift med Kaptain Schaumburg ved Regimentet i 
Aalborg, skulde følge med sin Fader og Broder til 
Kjøbenhavn men havde villet opofre sin egen Fornøjelse 
for at min Moder ved denne Lejlighed kunde besøge sin 
Kj æreste.
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dog næppe fortjene. Det var et morsomt Indfald af Mie 
at erklære Dig for myndig1). Dog viser det den gode 
Piges Mangel paa Indsigt i de borgerlige Love; thi de 
have bevist Damerne det Galanteri at erklære, at de aldrig 
blive myndige.

----- Til Sos har jeg ikke været meget endnu. 
Tiden tillader det saa lidet. Først naar Dagen længes 
noget mere, saa man kan komme ud om Aftnerne efter 
Bordet, kan jeg ret med god Samvittighed nyde denne 
Glæde. Ellers har jeg begyndt denne Sommer ret flittig. 
Kuns ønsker jeg, at det maatte vedvare. Siden den 29de 
April har jeg hver Morgen været oppe Kl. 5 og lidt over.

Sorø d. 15de Maj 1824.

—-Vor ringeste Stad og Akademiet har nydt 
den Ære af Prins Christians Nærværelse. I hvor vel der 
nu vel ikke er meget fornøjeligt ved en saadan høj Per
sons Nærværelse, saa giver det dog Anledning til en vis 
Bevægelse og Røre, som morer i det mindste for en kort 
Tid. Hans Højhed ankom hertil Kl. 10 Formiddag og 
blev ligesom ifjor ved Gjæstgivergaarden modtagen af 
samtlige Lærere og andre Byens Embedsmænd. Derfra 
begav han sig, ledsaget af samme, op paa Skolen og gik 
igjennem Klasserne, hvor han talte meget venligt med 
dem af Disciplene, hvis Forældre han kjendte.-----------  
Efter at have seet den nye Stiftelse, som nu voxer ret godt, 
aflagde han et Besøg hos Geheimeraad Stemann, som 
modtog ham paa Sengen, da han endnu ikke kunde taale 
at være oppe. Kort efter rejste Prinsen sin Vej. Vejret

T) Nemlig i Anledning af min Moders 25 de Fødselsdag. 
Mie (Marie) Blicher var Datter af Pastor P. D. Blicher 
i Spentrup og min Morfaders Søster. Efter Moderens 
tidlige Død kom hun i Huset hos min Morfader.
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var udmærket godt, og Eftermiddagens Ferie benyttede 
jeg til at sejle ud med nogle Elever. — Nu vil jeg for
tælle Dig en mere alvorlig Syssel, som jeg derpaa fore
tog mig.

Den lille Rousings Grav har hidtil ligget hen aldeles 
upyntet og uhævdet, da ingen havde taget sig af den. 
I Fjor Sommer tænkte jeg tit derpaa med Ærgrelse, men 
gjorde dog intet ved Sagen, da jeg troede, der var andre, 
hvem dette tilkom. Men da jeg nu mærkede, at det atter 
i Aar blev ved det gamle, har jeg ikke længere kunnet 
bringe det over mit Sind, at den saaledes skulde ligge 
hen. Jeg opmuntrede derfor nogle af Eleverne til at for
ene sig med mig om dens Istandsættelse og bad Frøken 
Stemann forstrække mig med nogle Blomster dertil, hvilket 
hun ogsaa gjorde gjærne og med runde Hænder. Men det 
var kuns løse Blomster til at flette en Krans. Jeg ytrede 
for hende, at det var mit ønske at faae noget plantet, 
som kunde have mere Varighed. Hun overlod mig derfor 
i Urtepotter en Provindsrose og en Lilie, som, anbragte 
paa Gravens Ender, pryde den smukkere end nogen anden 
Grav paa Kirkegaarden. Se, det var det Værk, jeg udførte, 
og over hvilket jeg ret følte en inderlig Glæde.-------

Sore d. 27de Maj 1824.

-I den Forventning at see Brev fra Dig i Aften, 
bereder jeg mig allerede paa Svaret; thi Helligdagen giver 
mig Rolighed dertil. Din Fader, som jeg i Dag med 
Længsel venter tilligemed Nicolaj og Rasmus, skal være 
Overbringeren deraf. De have et slemt Vejr, de Stakler! 
en forskrækkelig Blæst lige imod dem, saa at jeg næsten 
vilde ønske, at de opsatte Rejsen til i Morgen, da den 
næppe vil bekomme dem vel. Rasmus rejser til sin nye 
Post i Aarhuus eller Skanderborg.-----------En stor Glæde 
har jeg haft i denne Tid deraf, at min gode Ven, Buhl, 
er her for nogle Dage med Fru Scavenius og besøger mig
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jævnlig. Han er mig meget kjær, og vi underholde os 
al Tid godt med hinanden. Dertil kommer, at vi ere Dus, 
og her er ingen, som jeg er i den Grad fortrolig med, at 
jeg siger Du til ham og han til mig, hvilket virkelig er 
et stort Savn. — I dette øjeblik fik jeg den Efterretning 
fra Madame Povelsen, at din Fader og Broder ikke komme 
for i Morgen; men Rasmus kommer i Dag.

Den 29de Maj. Rasmus kom ganske rigtig i Tors
dags og de andre gode Venner i Gaar. Disse Dage ere 
altsaa, som Du let kan forestille Dig, sande Fryds og 
Glædes Dage. Naar jeg derfor skal fortælle, hvad der 
tildrager sig, saa veed jeg hverken, hvor jeg skal begynde, 
eller hvor jeg skal ende. Saa meget vil jeg foreløbig sige, 
at dette din Faders og dine Sødskendes Besøg her kunde 
aldrig indtræffe bekvemmere; thi Vejret er nu efter lang 
Tids Forløb igjen det dejligste af Verden, og i Dag har 
jeg ganske haft Ferie, da Akademiet i Eftermiddag fore
tager en af de Lystture, som Du erindrer, at vi og havde 
forrige Aar. I Dag har din Fader og vi andre seet os 
om i alle Byens og Akademiets Herligheder, og han har 
ret inderlig glædet sig ved den dejlige Natur og den 
smukke Kirke og andre Ting, hvilke jeg haaber, at de 
selv ved Hjemkomsten bedre ville skildre Dig, end min 
ringe Pen formaaer. Gid Du dog havde været med!------

Soro d. 8de Juni 1824.
----- Geheimeraaden fortalte mig forleden, at han 

syntes saa overmaade godt om din Fader. Han kunde 
mærke, at endskjøut han var en alvorlig og ivrig Præst, 
er han dog munter og jovialsk. Kort sagt, han havde 
ganske vundet hans Hjærte. — — Disse Dage have været 
ret velsignet skjønne men ogsaa meget varme. Her har 
været saa mange fremmede, at de have vrimlet her om
kring. Adskillige af Børnenes Forældre have gjæstet deres 
Børn her og blandt dem Kammerraad Kiærulff med Kone 
fra Helsingør, hvis lille Søn hører til den mindre Flok,
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som jeg daglig har samlet om mig for at hjælpe dem lidt 
frem, da det ellers vilde gaae for langsomt.-------Om 
Aftenen gjorde jeg en smuk Tur med Kiærulff og hans 
Kone til Pedersborg og derfra til vort Montblanc, Præste- 
bakken: Aftenen var henrivende, og det var et fortryllende 
Syn, da vi fra Toppen hilsede den nedgaaende Sol, hvis 
halve Skive allerede havde skjult sig bag de fjærne 
Bakker.-------

Min Fader tænkte i denne Tid paa at søge Præste
kald og tog i Slutningen af Juni Maaned til Kjøbenhavn 
at præke for Dimis.

Sorø d. 29de Juni 1824.
-Jeg iler med at melde Dig Udfaldet af min 

Rejse. Det var ikke saa glædeligt, som jeg havde ønsket 
og haabet; thi min Dimispræken kunde jeg ikke drive 
højere end til Haud illaudabilis. Du kan troe, det smertede 
mig, og jeg var meget fortvivlet og harmfuld, da jeg mod
tog denne Karakterseddel, som indeholdt det første Haud, 
som jeg endnu ved nogen Examen har faaet. Men der 
var naturligvis nu ikke andet for end bære det med Taal- 
modighed. Mine vistnok meget strænge Dommere vare 
Prof. P. E. Müller og Confessionarius Liebenberg. Den 
første overrakte mig Karakterseddelen og gjorde mig op
mærksom paa nogle Fejl ved Udarbejdelsen af min Præken; 
men 4©t var dog ikke betydelige Fejl og havde vel ikke 
stødt mig fra Laud, dersom jeg havde været heldig i at 
holde den. Men Prof. tilføjede, at jeg ikke havde været 
sikker nok i at memorere den, at jeg havde standset vel 
tit, og at han kunde mærke, jeg endnu ikke havde den 
fornødne Øvelse. Jeg gik slukøret hjem fra Vartou Kirke, 
hvor jeg havde holdt Prækenen, og lovede mig ikke bedre
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Udfald af Katekisationen. Med denne, som jeg holdt om 
Søndagen KL 123/4 i Helliggeistes Kirke, gik det dog 
bedre; den blev tilkjendt laudabile. — Hvad der især 
trøstede mig, var den almindelige Deltagelse, jeg erfarede 
hos alle mine Venner og alle Studerende endog saadanne, 
som kun havde fjærnt Bekjendtskab med mig. Løverdag 
Middag efter Dimisprækenen spiste jeg hos gamle Baron 
Holsten og opmuntrede der mit Sind ved Samtaler med 
mine forrige Disciple, hvilke jeg holder saa meget af. 
Fornuftige Betragtninger, saa vel som mit naturlig lette 
Temperament gjorde mig det snart lettere at bære den 
Skamplet, som jeg mente ved dette Haud at have sat paa 
min akademiske Ære. — Nu morer det mig at tænke 
paa, at jeg har fundet mig saa vel deri; thi jeg havde 
forestillet mig, at naar dette skulde hændes, vilde jeg ikke 
i lang Tid faae en glad Time. Siden jeg kom til Sorø, 
har Forretningernes Mængde ganske ladet mig glemme 
mit Nederlag, og det er Aarsagen, hvorfor min Pen ikke 
er dyppet nok i Bedrøvelsens Blæk, idet jeg tilskriver Dig 
disse Linier.

— — Glem endelig ikke at tilføje, naar Du meddeler 
Moder denne Efterretning, at det gjør ikke stort til Sagen 
til at erholde Embede; thi ellers vil hun vel blive meget 
betuttet. —

Sorø d. 10de Juli 1824.

----- Du maa endelig undskylde, bedste Thrine! 
at jeg skriver Dig et saa søvnigt Brev til i Dag. Hvor 
kan det blive anderledes. Jeg kunde slet ikke sove, da 
jeg dels plagedes af Hede, dels af Myg, og nu sidder jeg 
her efter at være staaet op Kl. 5. — — — Skjønt det 
er Løverdag, skulle vi dog have Gudstjeneste i Anledning 
af Bibelselskabets Stiftelsesdag. Dermed har jeg som 
Secretær haft meget travelt. —

Om Præstekaldet har jeg siden intet hørt. Jeg roser 
din Regsination i den Henseende. Det har og været min
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Grundsætning fra det første, jeg indgav min Ansøgning. 
Derfor har jeg med den største Rolighed ventet paa Ud
faldet; thi i saadanne Ting, som have en saa afgjørende 
Indflydelse paa hele vor Fremtids Skjæbne, seer jeg al 
Tid det guddommelige Forsyns Styrelse, og, hvilket 
Embede jeg end faaer, anseer jeg det som et Kald af 
Gud. Vel er den Rolighed, jeg føler derved, ikke al Tid 
lige stor, og, det første saadant et nyt Haab oprinder for 
En, henrives man al Tid af en større Begjærlighed efter 
det, man attraaer; det svæver os bestandig for Tanken; 
man udkaster Planer, som skulle udføres, naar vort ønske 
bliver opfyldt. Saaledes gik det og mig ved denne Lej
lighed i de første Dage. Men nu har Uroen sat sig: 
Tiden raader ogsaa bedre Bod paa slige Phantasier end al 
Philosopheren. Nu tænker jeg kuns meget lidt derpaa og 
er fattet paa Udfaldet, hvordan det end skal blive. — 
Een Ting har ogsaa stedse svævet mig for Tankerne. Det 
er, hvor tung Skilsmissen vil blive fra min nuværende 
Virkekreds. Jeg kan ikke uden Bedrøvelse tænke paa, 
at jeg skal forlade mange Elever, som ere bievne mig 
kjære, og som (det kan jeg gjærne sige uden Selvroes) 
føleligt ville savne mig. Thi de, som stode tilbage, eller 
som det var vanskeligt at gjøre Fremgang, have al Tid 
haft deres Tilflugt i mig. — — Derfor gjør det mig ondt, 
at jeg skal forlade dem; thi jeg kjender mine Kolleger. 
Jeg agter dem meget højt; men ingen af dem vil opofre 
saa meget af sin Bekvemmelighed og sin Tid, at han 
skulde kunne være alt for Eleverne. Men Himmel! jeg 
sidder her og skriver Lovtale over mig selv! Ja, som sagt, 
Søvnen maa have Skylden.-------

Sorø d. 14de September 1824.

— — I Søndags havde jeg den Ære at være Ge- 
heimeraad Stemanns Gjæst baade til Middag og Aften, og 
jeg veed næppe, jeg har tilbragt nogen saadan Dag saa

Daugaards Levned. II. 23
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behageligt som denne i dette Hus. Ved Middagsbordet 
havde jeg rigtignok det Uheld at komme til at sidde 
mellem to mig aldeles ubekjendte Damer, af hvilke den 
ene vår en aldrende Frøken. Jeg sad i den største For
legenhed for at linde paa noget at tale med hende om; 
jeg gjennemgik i Tankerne alt, hvad der var passeret i de 
sidste Dage; jeg gjennemvandrede alle Naturens Riger, alle 
Elementer, Historien, Geografien etc. etc., men intet vilde 
falde mit slyngelagtige Hoved ind. Den ene Ret efter- 
den anden kom, blev tagen bort, og vi vare midt i den 
tredie, inden jeg endnu havde opladt min Mund til nogen 
af mine Naboersker, og jeg havde næsten ganske opgivet 
Haabet. Den unge Dame til Højre bekymrede jeg mig 
ikke om; thi hun sad hos Geheimeraaden, som underholdt 
hende. Endelig gav en lille Samtale med Geheimeraad- 
inden, som sad lige over for, og mig, hvori Frøkenen 
ogsaa uformærkt blev indviklet, mig Lejlighed til at tale 
til hende, og, da det første Skridt var gjort, blev Sam
talen mere levende. — Om Aftenen, da jeg kom igjen, 
kunde imidlertid Geheimeraaden ikke undlade at drille 
mig lidt med den Forlegenhed, hvori han havde mærket, 
at jeg sad. Men Aftenkonversationen blev desto bedre. 
Med Geheimeraaden og Fogtmann havde jeg en meget 
langvarig og levende Underholdning om mange interessante 
og forskjellige Materier. Der var kuns faa Gjæster, saa 
at vor Diskurs ikke blev forstyrret af nogen mellemkom
mende fjerde Mand, indtil vi afbrødes for at nyde vor 
Aftensmad, men selv da var Underholdningen interessant, 
og jeg var i det bedste Humeur, da jeg kom hjem til 
Wilster og passiarede lidt med ham.------

Den 28de September 1824.
Allerførst maa jeg takke Dig, bedste Thrine! for den 

uforlignelig rare Lyseskjærm, som Du har sendt mig. Det 
var mig en stor Overraskelse at modtage denne Æske med 
Posten, og med megen Begjærlighed (dog maatte jeg styre
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min Lyst, til jeg havde spanskrøret en Dreng, som havde 
siddet uordenlig i Kirken) aabnede jeg den, banede mig 
Vej gjennem flere Lag af Uld, Vat og Papir, indtil jeg 
endelig fandt Skatten, med hvilken jeg ilede til Liitken, 
som skulde dele Glæden over dens Beskuelse med mig. 
Den paraderer nu hel stoltelig for Lyset om Aftenen, og 
om Dagen knejser den paa Kakkelovnen. Den har til- 
trukken sig manges Beundring, det vil da sige af Eleverne; 
thi de ere for det meste de eneste, som jeg seer hos mig. 
— Til Geburtsdagen selv kom den ikke, men forst Søn
dagen derefter, ligesom vi kom af Kirke. Fødselsdagen 
celebreredes hos Wilster, som havde indbudet Kaalund og 
mig til en L’hombre, et Stykke Smørrebrød og en Flaske 
Vin. Et lignende Smule Gilde havde jeg hos mig i Aftes, 
da det var Wilsters 27de Fødselsdag. —

-At Cai er kommen tilbage til Fædrenelandet, 
glæder mig særdeles meget. —

Jeg kan begribe, at Du ikke har indlagt Dig megen 
Yndest paa Støvringgaard; thi naar man vil behage blandt 
disse gode Damer, saa maa man nok have sin Sladderpose 
dygtig fuld og med samme Lethed udkramme sine Vare 
som en Jødekone eller Kniplingskræmmer.

Sorø, d. 12te Oktober 1824.
— — Saa kolde, som dine Fingre vare, da Du sidst 

skrev, og saa uheldige end de Konjunkturer, under hvilke 
Du skrev, synes at have været, saa interessant blev imid
lertid dit Brev. Det er ofte Tilfældet, at, naar vi frygte 
at levere noget meget usselt, Arbejdet da lykkes allerbedst. 
Gid det maatte være en god Forudbetydning for mit Brev, 
at mine Fingre vare fælt kolde, lidt før jeg begyndte det, 
men ved at pusle om i min Pulct har jeg faaet dem op
varmet. Vejret er ellers det sande traurige Efteraar i 
Dag. ^Østenvinden suser mod mine Vinduer og ledsages 
ofte af de Vinduerne piskende Regndraaber; men jeg sidder 
lunt inden Vægge med Varme i Kakkelovnen og giver 
Vind og Vejr en god Dag.

23*
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Om mig har jeg den interessante Efterretning, at jeg 
prækede i Søndags og skilte mig meget godt derved. 
Det er af Vigtighed; thi Du veed, at jeg de to forrige 
Gange har været uheldig. Derfor var baade jeg og mine 
Venner meget spændte paa Udfaldet af denne Præken. 
Dog vovede jeg ikke at beholde Papiret i Lommen, men 
havde det smukt liggende foran mig. Det styrkede Modet. 
Da jeg kom af Prækestolen, var jeg selv ganske vel til
freds, og Wilsters og Kaalunds Bifald, som siden lød mig 
i Møde, overbeviste mig om, at jeg ikke havde Uret i 
denne Følelse. End ydermere bestyrkedes jeg deri, da jeg 
om Aftenen i et Selskab traf Fogtmann, som af sig selv 
kom og takkede mig for min gode Præken, forsikrende 
mig, at han virkelig havde fundet sig opbygget derved, og 
erklærende, at Udførelsen eller Foredraget ogsaa havde 
været meget godt. At jeg er glad ved disse gunstige 
Domme, kan Du let begribe. Ogsaa Du, min elskede 
Thrine! vil vist glæde Dig derover. Dette maa Du «Sind» 
ogsaa gjærne hilse Amtsprovsten og Nicolaj, som saa 
meget drillede mig med mit Haud illaudabilis.

Jeg berørte ovenfor et Aftenselskab, hvor jeg havde 
været. Dette Selskab er af meget stor Interesse og Vigtig
hed; thi det var anstiftet af Lektor Hjort til Ære for en 
Professor Steffens fra Breslau i Schlesien, som er en ind
født Dansk1) og i denne Sommer har gjort en Rejse 
i de nordiske Riger. Hans Navn er vidt berømt i den 
hele lærde Verden; thi han er en af Nutidens mest ansete 
Philosopher. Denne lærde Mand havde Lektor Hjort 
inviteret hertil; thi han har nogen Tid opholdt sig i 
Kjøbenhavn, hvor han næsten er bleven forgudet. Jeg 
kunde i forrige Uge ikke bare mig for at lee højt over 
den Spænding, hvormed hans Komme forventedes af Hjort

x) Da Henrik Steffens er født 1773 og kom til Danmark 
1779 altsaa kun 6 Aar gammel og saa lang Tid før 
Rigernes Adskillelse, kunde han let, skjønt Normand, 
blive nævnet som dansk.
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og Fogtmann. «Jeg maa virkelig sige» (sagde denne) «at 
det er ikke uden en vis Ængstelighed, jeg venter ham; 
jeg er ordenlig ængstelig.» Ja han var nær ved at blive 
syg af lutter Befippelse. Endelig kom han i Søndags 
under Kirketiden. Da jeg havde Inspektion, havde jeg 
kun liden Lejlighed til at være Tilhører af hans vise Tale; 
kuns en halv Times Tid om Aftenen fandt jeg Lejlighed 
til at høre derpaa. Jeg lagde naturligvis begge øren 
meget opmærksom til. Det var en Mand af meget Liv 
og Raskhed og meget interessant at høre paa; men uhel
digvis var han næsten den hele Tid, medens jeg kunde 
være der, i en Disput med tvende .Landsbypræster, som 
ikke var om de Materier, der mest behage mig. Den blev 
meget levende og varede endnu længe efter, at jeg havde 
unddraget mig fra Selskabet. Da mine Tanker hele for
rige Uge vare sysselsatte med min Præken, og al anden 
Snak omkring mig ikke lød om andet end Professor 
Steffens Ankomst, saa er det ogsaa det eneste, hvormed 
jeg er i Stand til at udfylde dette lille Brev.

Over din Frygt for, at Cai skulde komme til at fare 
paa Middelhavet, kan jeg ikke forundre mig. Det er al 
Tid noget saare ængsteligt og dobbelt i disse Tider, da 
Algiererne true tre europæiske Magter med Krig og Kam
pen i den østlige Del af Middelhavet føres saa levende 
mellem Grækerne og Tyrkerne. Dog, der er store Farer 
for Sømanden allevegne; den Gud vil bevare, han er uden 
Fare.------ —

Sorø d. 26de Oktober 1824.
----- Hvad Du fortalte mig, bedste Thrine! om 

min Søster, din Navne, glæder mig meget. Hun har et 
meget godt Hoved,, og hendes Evner kunne uddannes ved 
Kundskaber. At lære et fremmed Sprog er meget dan
nende; og i Henseende til Valget, kan man i vor Tid 
ikke være uvis, da det franske Sprog finder det alminde
ligste og lydeligste Bifald. Jeg vedbliver og, naar Tiden 
tillader det, at dyrke det ved af og til at skrive en Stil,
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hvilken da Wilster gjennemseer og retter. Sædvanlig faaer 
jeg laudabilis derfor; men jeg udarbejder den ikke uden 
Lexikon. Saadan Hexemester er jeg endnu ikke bleven.

Hvad den schillerske Gaade angaaer, da, for at Du 
ikke længere skal bryde dit Hoved (man kan bryde det 
for meget) har jeg søgt at skaffe mig Forklaringen derpaa. 
Jeg spurgte nemlig Wilster, om han ikke vidste Opløs
ningen paa den Gaade: Es steht ein Gebåude o. s. v., og 
han svarede strax som noget, der var en bekjendt Sag, at 
det er den kinesiske Mur. Du erindrer vel, at jeg gjættede 
derpaa, da vi vare sammen, men jeg kunde ikke finde 
denne Opløsning i alle Dele passende, ja, jeg syntes end
og, det var noget temmelig flaut, hvis det ikke skulde 
være andet. Forsøg nu din Lykke paa ny med at faae 
det til at rime sig.-------—

Sorø d. 9de November 1824.
Hvad Kapellaniet i Aalborg angaaer, da beder jeg 

Dig takke din Fader, fordi han gjorde mig opmærksom 
derpaa. Da jeg saae Pastor Fuhrs Dødsfald anmeldt i 
Aviserne, faldt det mig ogsaa ind, at, naar jeg skulde 
ønske mig et Præstekald at begynde med, da var dette 
netop af den Beskaffenhed, at det kunde svare til mine 
•Ønsker. Men jeg har af flere Grunde en stor Ængstelig
hed for at indtræde i den gejstlige Stand. Jeg troer, at 
mit eget Hjærte og min indre Følelse raader mig derfra, 
og anseer denne indvortes Stemme som et Vink til mig 
fra Himmelen. Skulde jeg nu indtræde i denne Stand, og 
denne indvortes Følelse ikke forandrede sig, da vilde jeg 
sikkert ikke blive lykkelig. Det er jo vel muligt, at mine 
Anskuelser med Tiden kunne forandre sig. Men en saa
dan Forandring troer jeg at burde oppebie, inden jeg 
søger. — Vel falder stundom den Tanke mig tungt paa 
Sinde, at denne Grille, som det maaskee er, vil være 
Aarsag i, at vi længe maa leve adskilte; men det trøster 
mig atter, at det er saaledes bedre end, om jeg skulde
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gjøre et Skridt, hvorom jeg ej havde den fulde Overbevis
ning, at det ikke var stridende mod Pligt og Samvittig
hed. —

Skriv mig nu snart til og meddel mig '(line Tanker 
om det første Blad af dette Brev. Du maa gjærne lade 
din Fader læse det, om Dig tykkes. —------- : —

Min Fader havde, opdraget i Gudsfrygt og kristelig 
Tro, og selv af en medfødt Fromhed, tidlig fattet Lyst 
til det præstelige Embede. Da han efter sin Konfirmation 
blev sat i den lærde Skole, havde hans meste Læsning 
udenfor Skolelæsningen Hensigt hertil. Bastholms Skrifter 
udgjorde heri en væsenlig Bestanddel. I hans sidste 
Skoleaar begyndte enkelte Tvivl at vaagne med Lyst til 
at forklare enkelte vidunderlige Begivenheder paa en na
turlig Maade, hvilket forøgedes og næredes ved Helmuths 
Naturlære. Nedenfor anføres hans egne Ord, tagne af et 
lidet utrykt Skrift, hvori han paapeger, at Grund fors kj ellig
heden (mellem Tro og Rationalisme) ikke blot findes 
mellem de forskjellige Mennesker, der leve i det samme 
Kirkesamfund, * men at den ofte findes hos det samme 
Menneske i hans Livs forskjellige Epoker: «I mit første 
akademiske Aar. stod jeg endnu paa samme Standpunkt; 
i det andet, da jeg havde taget fat paa Theologien, gik 
jeg videre og videre, grublede stærkt over at forklare mig 
Kristi Mirakler og det vidunderlige i det nye Testamente 
paa en naturlig Maade, overhuggede siden de Knuder, som 
jeg ikke ved egen Tænkning eller ved Professor Pauli(s)x) 
Vejledning kunde løse og blev tilsidst, uden egenlig selv 
at vide det, Socinianer og Rationalist. Et ungt Menneske 
er — Gud skee Lov! — sjælden saa konsekvent, at han 
antager alt det, som følger af en Sætning, han har hyldet.

x) At ogsaa P. senere forkastede Rationalismen og blev 
troende, omtales i samme Haandskrift.
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Derfor vedblev jeg at ære Kristus og Kristendommen. Jeg 
vedblev den Skik, jeg havde vant mig til lige fra min 
Konfirmation at gaae i Kirke hver Søndag og at gaae to 
Gange aarlig til Alters. Vartou Kirke var mig den 
kjæreste, fordi jeg ej kunde lide Støjen i de andre Kirker 
for og efter Prædiken; thi jeg var der gjærne fra først til 
sidst. Men af alle de Præster, som jeg hørte, maa jeg 
dog tilstaae, at Mynster behagede og opbyggede mig mest, 
skjønt han prædikede orthodox, hvilket den Gang ikke var 
efter mit Hoved. Jeg maa tilføje, at Altergangen var mig 
stedse endnu en højtidelig Handling og gavnlig tillige; 
jeg stræbte ved den at gjøre mig det tydeligt, hvor vel
signelsesrig Jesu Lære havde været for mig og for Verden 
og takkede Gud for denne Naade. Jeg prøvede tillige 
mig selv, besluttede at aflægge mine Fejl og gjentog dette 
Løfte for den allestedsnærværende Gud i mit Hjærte.« 
Hans Hjærte hængte ved Kristus, kun hans Forstand var 
kommen paa Afveje. Thi som Auberlen siger: «Vore 
Vantroende fejle ikke deri, at de tænke for meget, men at 
de tænke for lidet1), og: «den, der tænker rationelt, maa 
netop ophøre med at tænke rationalistisk.»

«Efter min Attestats begyndte da ogsaa nogle Tvivl 
at vaagne hos mig om mit Systems Rigtighed,» hedder 
det videre i ovennævnte Haandskrift. Han har i denne 
Overgangstid forarbejdet sin Fremgang mod det sande 
Lys under stille Hengivelse til sin daglige Gjerning, 
bedende Gud om al Velsignelse og takkende ham for alt 
godt og har erfaret Faderens Dragelse til Sønnen i Op
fyldelsen af Herrens Ord: «hvo som vil gjøre min Faders 
Villie, skal kjende, om Lærdommen er af Gud, eller jeg 
taler af mig selv.» Under sin Grublen over Livets Gaader 
har han fundet deres eneste Løsning i Kristi Evangelium,

1) Navnet «Fritænker», synes mig, som det plejer at 
bruges, at indeholde en Misvisning. For den Vantroende 
hindres netop Tankens frie Bevægelse ved Fordommen 
imod eller Ulysten til Kristi Evangelium.
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og med Hensyn til, hvad der for det dødelige Menneske 
al Tid maa vedblive at være en Hemmelighed1), har han 
hvilet i Troens Lydighed. Saa lyste da Kristus for ham 
i det sande Lys, som han kjendte og elskede fra Barn
dommens Dage, til hvilket han havde længtes tilbage, i 
hvilket han til sin salige Ende har elsket Guds herlige 
Aabenbarelse. Den store Kjendsgjerning: Kristi Almagt 
har han oplevet i sit Inderste, og i Troens Lys som i 
Troens Lydighed har den Fred været grundet, som lyste 
ud af hans Færd og Væsen, som drog Mennesker til ham
og lod dem finde Fred i at betroe sig til ham.

I hin Tids theologiske Stridigheder har han ikke
taget Del. Han har fulgt dem som en Iagttager men
har ikke synderlig udtalt sig derom. Han udtalte sig 
ikke gjærne om nogen Sag, før han havde dannet sig en 
fast og selvstændig Mening derom. Den praktiske Ud
dannelse til at blive en dygtig Prædikant og Kirkens 
Tjener ]aa ham derimod meget paa Sinde. Vanskelig
hederne ved at prædike følte han som store og pinlige, 
men i Skolen faldt Arbejdet ham saa let. «Jeg føler mig 
ganske paa min rette Hylde i mit nærværende Embede,» 
ytrer han til min Moder i sidst anførte Brev. Det er 
jo ikke umuligt, at Mindelser af den Tankegang, han 
havde været inde i, til Tider kunne have foruroliget ham. 
Han havde (som man vil have seet) gjort en Begyndelse 
med at søge Præstekald, men «jeg troer næsten at kunne 
sige, at jeg i mit stille Sind bad Gud om snarere at lade 
det gaae fra mig end tilstede, at jeg erholdt det,» skriver 
han i samme Brev af 9de November 1824. Dog har det 
maaskee ikke saa meget været Frygt for ikke at staae fast 
paa Troens Grund som for ikke at kunne naae den Dyg
tighed, hvorved han maatte blive det hellige Embede voxen,

x) En Hemmelighed, ikke, som Vantroen vil, en Urimelig
hed. Der er ingen Urimeligheder i Evangeliet: meget, 
som er over vor Fornuft, intet, som er imod For
nuften.
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der har ængstet ham. Men hans dybere Attraa var til det 
aandelige Kald, og disse Anfægtelser, af hvad Natur de end 
have været, have netop tjent til at befæste ham i Valget.

Sore d. 20de November 1824.
Jeg takker Dig meget, inderlig elskede Thrine! for al 

den Kjærlighed og Omhed, Du bærer for mig, og som Du 
i dit sidste Brev saa tydelig har lagt for Dagen. Give 
Gud, at vi ikke for længe skulle leve adskilte. Men, naar 
han finder det tjenligt for os begge, vil han nok styre 
vore Skjæbner saaledes, at de ikke skulle hindre vor 
inderligere Forbindelse. Det glæder mig meget, at dine 
Anskuelser saa ganske stemme overens med mine; men 
jeg var overbevist derom i Forvejen, førend jeg modtog 
din egen Forsikring om det. Jeg kjender baade din 
Samvittighedsfuldhed og din ømhed for mig, og begge 
Dele vilde forhindre Dig i at ønske det, som ikke stem
mede med mine Følelser. Altsaa søger jeg for det første 
intet gejstligt Embede. Skulde mine Tanker forandre sig, 
da bliver det en ganske anden Sag.-------

Det er forskrækkelige ødelæggelser, man læser om 
fra alle Kanter i denne urolige November. I Gaar og i 
Dag have vi da atter et Havblik; men maaskee det er 
Forbud paa nye Storme. Her have disse Storme vel ikke 
anrettet nogen ødelæggelse, uden at den, som rasede den 
3die, omkastede et Træ i Alleen ved Kirkegaarden. Men 
inden Dørre have vi mærket Blæsten, krydsende mellem 
Vinduer og Dørre, saa at det næppe har været muligt at 
vedligeholde den fornødne Varme. Imidlertid har jeg dog 
kuns enkelte Dage afladt fra min daglige Spadseretur 
mellem 12 og 1. Der er anlagt en saare dejlig tør og 
fast Vej eller Gang yderst omkring Akademihaven langs 
med Søen. Naar jeg gaaer saaledes Haven rundt to eller 
tre Gange, da har jeg gjort mig en ganske god Motion. 
Denne Vej benytter jeg nu, da Uføre ellers holder os 
afskaarne fra den større Spadseregang paa Kongevejen. —
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En stor Sorg har jeg haft i denne Tid for min ost
indianske Dreng Tullin-Møller. Hans Fader, som var 
Byfoged i Tranquebar, blev forflyttet derfra til Frederiks- 
nagor til et meget indbringende Embede. Alt bebudede 
det Bedste for Drengens Fremtid. Men nu er den Efter
retning indløbet, at han er død i Frederiksnagor d. 29de 
April, og dette Budskab bragte Barnet rent i Fortvivlelse. 
Han holdt ved at græde hele Søndag og Mandag, og var 
ganske utrøstelig. Men, da Tiden hurtig læger saadanne 
Saar hos et ungt Barn, saa er han dog i de sidste Dage 
kommen noget til sin Fatning igjen. Det værste for ham 
vilde være, om hans Slægtninge ikke kunde have Kaad til 
at holde ham her, da han nu er kommen godt i Turen. 
Mig vilde det og bedrøve inderlig, om vi skulde miste 
ham; thi jeg holder saa grumme meget af den Dreng. 
At han er kommen sig noget paa Helbreden og har gjort 
Fremgang i Kundskaber, er for en stor Del mit Værk. 
Og, da vi jo ere saaledes af Naturen, at vi elske mest, 
hvad der er vor egen Gjerning, saa har vel dette tillige
med Drengens egen Elskværdighed og Betragtningen (af) 
hans hjælpeløse Tilstand været Aarsag i, at jeg stedse 
har baaret saa megen Godhed for ham. Nu har jeg en 
ny Forpligtelse dertil. Gid vi kuns maatte beholde ham. 
Du kan ikke troe, hvad den Dreng kan more mig ved at 
snakke med mig og for mig. Jeg seer det al Tid saa 
gjærne, naar han kommer op til mig (og han undlader ej 
heller at give sig Ærinder), om han endog stundom 
kommer lidt ubelejlig. — —

Sorø d. 1ste Januar 1825.
Jeg har længe ikke, elskede Thrine! haft saadan Ro 

til at skrive et Brev, som jeg har paa denne Dag, der 
desuden indbyder mig til en ret inderlig og kjærlig Sam
tale med Dig. Mine Onsker for dit og alle mine kjæres 
Vel opsender jeg til Gud, under hvis Varetægt vi trygt 
hengive os for de kommende Dage. Den bestandige Tum-
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mel, der omgiver mig, den idelige Leven for andre gjør, 
at man stundom ønsker sig Rast og Ro til ogsaa at leve 
for sig selv. Til denne Lykke aabnede Juleferien mig 
Udsigt, da alle Elever her paa Stiftelsen og begge mine 
Kolleger rejste bort, og jeg følte ret Saligheden i at nyde 
denne Lykke især i de første Dage. Om Dagen arbejdede 
jeg for mig selv dels ved at læse dels ved at skrive, og 
hvad jeg længe havde været nødt til at opsætte, fordi de 
daglige Sysler binde mig, det fik jeg nu Ro til at tage 
fat paa. «Astrologen» læste jeg med megen Fornøjelse; 
men der er mange saadanne Scener deri, som spænde min 
Indbildningskraft i en højere Grad, end jeg ønskede, især 
naar jeg læser sligt alene. Naar jeg derimod forelæser 
andre det samme, da vækkes og vedligeholdes Interessen 
derfor, uden at Indbildningskraften spændes indtil Ængste
lighed. Men, naar jeg først har begyndt paa en saa 
interessant Fortælling, saa fængsles jeg til den og kan 
ikke lægge den bort igjen. Jeg er i denne Henseende 
endnu som en Dreng; thi jeg erindrer godt, at jeg paa 
denne Maade fængsledes og spændtes, naar jeg i min 
Skoletid læste Romaner1). Dog vil jeg haabe, at det 
ikke er alle Romaner, der interessere mig paa samme 
Maade; men Walter Scott’s have en forunderlig Interesse 
for mig. Hans Karakterskildringer og hans Forvikling af 
Begivenhederne ere mesterlige. Og det bedste er, at de 
al Tid ere anlagte paa en sand Grund og hentede fra et 
nøje Bekjendtskab med den menneskelige Natur og Skjæbne. 
Dog maa jeg heri gjøre en Undtagelse for «Klosteret,» 
hvorom det her sagte for Størstedelen gjælder, men som 
dog ikke har behaget mig formedelst den hvide Piges 
Medvirken.

Hvad der mindst behager mig ved denne Ensomhed, 
er Spisetiden. At spise ene har noget Modbydeligt for

x) Saaledes «Glorioso, den store Rover,» en Roman, min 
Fader har omtalt som meget fængslende for ham i hans 
Barndom.
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mig. Jeg aftalte derfor med Fogtmann, som lader sin 
Mad hente fra Hoppes (økonomens), at vi skulde slaae os 
sammen, og han altsaa komme herhen at spise med mig. 
Det behagede ham, og jeg havde saaledes en ganske herlig 
Middags-Underholdning, som gjærne varede en Times Tid. 
Forleden Aften drak jeg The hos ham, og han forelæste 
mig da en Sang af hine færøiske Kvæder, som ere ud
komne i Randers. I Almindelighed har jeg tilbragt Af
tenerne ude, enten inviteret ud eller kommen af mig selv.

Det sørgeligste ved denne Ferie er, at Vejret er saa 
utilladelig slet. Den eneste Dag, da vi havde taaleligt 
Vejr, var i Onsdags, da jeg rejste til Slagelse (Du maa 
vide, at jeg var buden derhen af Wilster). Jeg havde 
valgt denne Dag, fordi der skulde være Komedie, hvilken 
jeg nok havde Lyst at see. Den Dag blev givet «Godset 
Sternberg», et lille Lystspil i fire Akter uden stor Be- 
tydenhed men ret net og passende til et Privattheater. 
Det blev meget vel udført. I Sandhed, dersom de Slagelse 
Damer ere lige saa flinke i huslige Sysler og Dyder som 
paa Skuepladsen; da maa en fremmed som jeg fatte store 
Tanker om dem.------ Theatrets Lokale er ikke nær saa 
stort som det i Randers, men meget net. Der var og 
fuldt Hus af Tilskuere, da hele Omegnen ved en saadan 
Lejlighed tyer dertil. Jeg var fremmed for denne store 
Skare. En dejlig Plads havde jeg lige ved Orkestret.

Hos Wilster og hans Familie blev jeg meget godt 
modtagen og var som hjemme. Hans Forældre ere meget 
vakre og gjæstfri Folk. Hans Broder, som er Lieutenant, 
og en Fætter af ham af samme Stand, holdt Jul i Slagelse 
og førte et meget muntert Levnet. Jeg blev der til næste 
Eftermiddag, da jeg atter vel beholden kom til det stille 
Hjem. Fogtmann er nu paa Herlufsholm, saa at jeg maa 
bekvemme mig til at holde Bord med mig selv.-------

Ellers begynder det nye Aar, som det gamle endte. 
Vi have atter i Dag en stærk Storm.----------- Ogsaa er 
jeg bekymret paa din Moders Vegne; thi hun har sikkert 
ikke mange rolige Øjeblikke saa længe disse Storme vare.------
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Sorø d. 8de Januar 1825.
Kjæreste, bedste Thrine!

Det er nogle forunderlige Skrupler, som ere komne 
over Dig i dit sidste Brev; dog de synes ikke at være 
komne over Dig den Dag alene, men snarere at være 
ængstelige Betragtninger, som Du længe har anstillet over 
dit eget Jeg. Men alle ville vist være uenige roed Dig i 
dette Punkt. Hvad mig angaaer, da har jeg virkelig aldrig 
mærket, at Stolthed har været Drivfjeren til nogen af 
dine Handlinger, eller (har) udtalt sig i noget af dine 
Ord. Men jeg vil imidlertid ikke vise Galanteri i denne 
Henseende og afdisputere Dig din Paastand; Du maa jo 
selv bedst kjende dit eget Hjærte og dets svage Sider, 
jeg vil kuns raade Dig, at Du ikke i din strænge Iver 
gjør Dig selv Uret. Det er meget godt, naar man mærker 
nogen Svaghed hos sig selv, at man ikke dølger den for 
sig, og det er endnu bedre, naar man kan overvinde sig 
og skrifte den for andre; thi derved lettes os Forbedringen. 
Endskjønt jeg altsaa er overbevist om, at Hovmod ikke 
er dit Hjærtes svage Side, saa vil jeg hellere troe din 
egen oprigtige Bekjendelse end min Erfaring; og jeg 
ønsker Dig ret af Hjærtet til Lykke med at udrydde 
denne slemme Plante af dit Hjærte. Jeg takker Dig 
ogsaa inderligt, elskede Thrine! for den Oprigtighed imod 
mig, Du ved denne Tilstaaelse har lagt for Dagen; og jeg 
kan forsikre Dig, at Du derved er bleven mig endnu mere 
kjær og dyrebar. For dine kjærlige ønsker takker jeg 
Dig ligeledes, og jeg haaber, at Du dog nu har modtaget 
mine, skjønt jeg er bange, at de formedelst din Rejse 
have maattet gjøre en Omvej; thi mit Brev var allerede 
afsendt, da jeg modtog dit.

Om et Arbejde, som jeg længe har haft under Hænder, 
maa jeg nu underrette Dig, da jeg seer en Mulighed i at 
fuldbringe det. Du erindrer maaske, at jeg under mit 
Ophold i Kjøbenhavn mod Slutningen begyndte at samle 
til en Beskrivelse over Klostret i Sorø. Da jeg kom
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herud, maatte jeg formedelst mange og tildels uvante 
Forretninger lægge det til Side, og, da jeg siden erfarede, 
at Direktor Tauber arbejdede paa et lignende, havde jeg 
besluttet at lade det fare. Men i Efteraaret 1823 udsatte 
Videnskabernes Selskab en Præmie for en Historie om 
alle Danmarks Klostre i Middelalderen. Da jeg nu havde 
noget Bekjendtskab til et saadant Arbejde, og min gode 
Ven Dr. Estrup desuden opmuntrede mig, saa tog jeg fat 
paa Værket og fik en temmelig Del samlet i Fjor Vinter. 
Men de Præstenykker, som kom mig i Hovedet sidste 
Sommer, og min Dimispræken forhindrede mig en Tid
lang fra at arbejde derpaa med Iver. Derfor kunde jeg 
ikke blive færdig til den bestemte Tid nemlig forrige 24de 
December. Jeg søgte derfor Udsættelse i Tiden, og den 
blev mig bevilget, med mindre noget andet Arbejde skulde 
blive indleveret over denne Materie, som absolut fortjente 
Prisen. I den sidste Tid har jeg arbejdet ivrig derpaa 
og især i Ferien; og en Gang i dette Aar vil jeg nok 
kunne blive færdig. Men det er et temmelig vidtløftigt 
Arbejde, og mine Embedsforretninger levne mig saa liden 
Tid. Men nu vil jeg dog bede Dig ikke at tale derom 
til nogen Moders Sjæl. Det havde ikke været min Hen
sigt at fortælle Dig det, førend jeg var ganske færdig 
dermed; men jeg kom frem dermed nu for at bede Dig, 
dersom Korrespondancen ikke skulde blive ført saa ordenlig, 
som den burde, da at undskylde det af denne Aarsag.

Herfra har jeg i øvrigt intet at fortælle Dig, især da 
jeg saa nylig har skrevet. At alle kom hjem den 2den 
Januar fulgte af sig selv; men at det var denne Aften 
den skrækkeligste Storm, var et Tillæg til Dagen og ikke 
noget nødvendigt. Om Aftenen Kl. 10 vare alle komne 
paa to Vogne nær; efter dem sad jeg oppe til Kl. 12 og 
var ikke uden Bekymring for dem formedelst det skrække
lige Vejr. Det lynede endog hist og her. Endelig kom 
de dog Kl. 12, meget forfrosne; men dog var, Gud skee 
Lov! ingen syg.

— — Hvor længe agter Du at opholde Dig hos
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Comtessen? Naar Du skriver, kunde Du da ikke forsegle 
med Comtessens Segl, saa kunde jeg maaskee gjere nogen 
af vore Seglsamlere en Foræring dermed; men da maatte 
det være godt aftrykt. At jeg beder baade hendes Naade 
og Jomfru Praem min Hilsen formeldet, falder af sig selv. 
Næste Gang haaber jeg, at Du giver mig en Skildring af 
Comtessens nye Bolig.------- Og nu, min bedste Thrine! 
befaler jeg Dig Gud. Lev vel!

Fra din Jacob Daugaard.

Soro d. 25de Januar 1825.
Jeg takker Dig, kjæreste Thrine! for dit Brev, din 

Beskrivelse over Comtessens Huus og det Segl, som lukkede 
Brevet. Det blev meget godt optaget, men man ytrede 
det ønske, at Du maatte have trykt stærkere til, da det 
saa var bleven tydeligere. Maaskee Du næste Gang med 
Comtessens Tilladelse vil atter benytte Dig deraf og da 
tage Hensyn til dette ønske. Hvad det angaaer, at Du 
ingen Udsigt seer til, at vi kunne en Gang være lidt 
sammen i Comtessens nye Bolig, da synes mig dog, at 
dette kan lade sig gjøre næste Sommer, naar vi efter vor 
Plan følges ad fra Sorø hjem. Ikke sandt? Du erindrer 
Dig jo endnu denne vor Aftale?

Din forfængelige Ting! udbrød jeg, i det jeg læste 
din Fornøjelse over i Tanken at see mit Navn bag paa 
en Bog. I Førstningen kunde jeg ikke huske, hvem denne 
Hr. Bebentoth1) var, som Du ved denne Lejlighed tænkte 
paa. Jeg forvexlede ham med Spitsbart; men endelig gik 
et Lys op for mig, og jeg erindrede og kom i Hu, at det 
var den fattige Landsbypræst, hvis Rolle jeg muligen en

x) Hentydningen er uden Tvivl til en Roman af Lafon- 
taine «Den fattige Landsbypræst.» Min Moder sammen
lignede sig med Maren Lammestrup (St. Blichers No
velle «Ak hvor forandret») deri, at ogsaa hun havde 
«baade læst og følt sin Lafontaine.»
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Gang kan komme til at spille i mere end een Henseende. 
Thi Landsbypræst og fattig ere to Begreber, som i den 
senere Tid vanskelig have kunnet være adskilte.

Mine Klosterstudier bleve afbrudte i næstforrige Uge 
derved, at jeg maatte berede mig til en Præken. Dr. 
Sommer skulde nemlig til Kjobenhavn, og Fogtmann 
kunde virkelig ikke præke den Søndag. Jeg valgte Epi
stelen at præke over (det var paa anden Søndag efter 
Hellig tre Kongers) og af denne tog jeg til Text de Ord: 
«Værer glade i Haabet!» Slet saa godt som den forrige 
Præken holdt jeg ikke denne, hvortil især en slem Hoste 
var Aarsag; men dog gik det ret taaleligt. Det kan dog 
vel være, at jeg ved flittig øvelse kunde blive en ganske 
god Præst. Mit Haab dertil har jeg i det mindste fundet 
styrket de to sidste Gange, jeg har præket. Muligt, at 
min gamle Kjærlighed for den gejstlige Stand kan vaagne 
op igjen, og vi en Gang kunne blive ret lykkelige som 
Præstefolk paa Landet.

— — Paa Kongens Geburtsdag skulle vi som sæd
vanlig have Bal. I et Besøg, som jeg i Aftes aflagde hos 
Lektor Rothes, morede jeg Selskabet med at øve mig 
tilligemed Lektoren i Tyroler Valts, som jeg meget ønskede, 
at jeg kunde danse; thi den er særdeles smuk. Naar jeg 
kommer hjem til Sommer, skulle vi danse den sammen 
ligesom vi i Fjor øvede os i andre smukke Danse1).

x) Det sees, at enhver uskyldig Ytring af ungdommelig 
Munterhed tiltalte min Fader, hvor hengiven han end 
var til sine Studeringer og sit Arbejde. Danselærer 
Bagges Udtalelse om hans Gaver for Dansens Kunst 
findes i Optegnelserne fra Barndomstiden. Jeg anseer 
dog denne Betegnelse for noget uretfærdig; thi hans 
Bevægelser vare hverken tunge eller kantede. Men 
med Hensyn til, hvad Dansen kræver, har Raskhed 
manglet ham saavel i Opfattelse som i Udførelse. Min 
Moder dansede i sin tidligere Ungdom med største Lyst 
og Liv, som jeg da ogsaa veed, at hun, som man siger, 

Daugaards Levned. II. 24



370

I den senere Tid har her været ret mange Selskaber.

Vor gode Fogtmann er da falden i den frygtelige Thi
steds litteraire Kløer. Han havde skrevet en Recension over 
nogle Psalmer af Thisted, og blev derfor skrækkeligt medtagen 
af denne. Du veed nok, at den Karl ikke er at skjemte 
med. Imidlertid lader dog Fogtmann til at holde Conte- 
nance og ikke at ærgre sig derover; men Wilster siger, 
at «det er en tvungen Latter, naar Kjødet falder fra 
Kjæven» (som det hedder i Palnatoke). Wilster har ogsaa 
paadraget sig nogen Dadel i denne Tid, dog ikke paa 
Prent, ved et «Riimbrev fra Sorø,» som han har ladet 
indrykke i det kjøbenhavnske Aftenblad. Mange have 
deri fundet Gift og følt sig trufne og derfor troet sig 
sigtede. Samme Kollega har til Kongens Fødselsdag digtet 
to Sange, en til Sorø Akademi, en anden til Nestved By.

Nu maa Du undskylde, bedste kjære Thrine! at jeg 
afbryder. Jeg har ikke mere at fortælle, og jeg skulde 
arbejde en halv Times Tid i Værket, inden jeg gaaer paa 
Skolen. Herefter siger jeg blot Værket, saa veed Du, 
hvad det betyder.------------

Sorø d. 8de Februar 1825.
----- Du syntes i dit sidste Brev at spotte lidt 

over min Ubestemthed med Hensyn til Fremtiden. Snart 
vil jeg være Præst, og snart vil jeg blive paa min nær
værende Vej. Jeg tilstaaer, at jeg fortjener i det mindste 
et Skuldertræk; men det er virkelig heller ikke nogen let 
Sag at bestemme sig for en Levevej, som man bestandig 
agter at følge. Man vakler frem og tilbage; man beslutter 
og tilbagekalder igjen. Dog efter lang Overvejelse har jeg 
endelig troet at erkjende, at jeg kan blive ret lykkelig som

«svævede» i Dansen. Men efter at hun var trolovet, 
morede de egenlige Baller hende ikke, fordi hun ikke 
kunde være der med sin Fæstemand.
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Præst og vil derfor til at søge. I dette Ærinde har jeg 
derfor skrevet til din Fader og udbedet mig hans Betænk
ning. —

— — Du skal have Tak for dine Efterretninger om 
Geheimeraadens Bibliothek1). Jeg veed, det skal være 
godt, og Stiftet skal have haft til Hensigt at kjøbe det til 
dets Bibliothek. Bliver der ikke noget af? Det vilde vel 
blive for stor en Udgift paa en Gang. Jeg vilde ønske, 
at jeg havde været med Dig i det smukke Bibliothek. 
Det morer mig saa meget at see et saadant, og jeg gjør 
ogsaa meget af, at det har et smukt Udvortes, at Bøgerne 
ere net indbundne og smukt opstillede, saaledes som jeg 
kan forestille mig, Geheimeraadens er. Men Misundelsens 
Følelse indfinder sig ellers let hos mig, naar jeg seer en 
smuk Bogsamling; i det mindste saa meget af Misundelsen, 
at jeg ønsker, at én god Del deraf maatte være mit.----------

Sorø d. 7 de Marts 1825.
— — — Denne Gang haaber jeg ikke at skulle for

tjene Bebrejdelser for mit Brevs Korthed; thi jeg har, 
som Du seer af Datum, begyndt betimelig derpaa, og jeg 
har nu saa god Tid, som jeg faaer nogensinde, saa længe 
Værket, som Du kalder det, er under Arbejde. Thi saa 
længe det staaer paa, kan jeg egenlig aldrig siges at have 
gode Stunder. Siden Du har spurgt mig om, hvorledes 
det gaaer hermed, og siden jeg er kommen til at nævne 
det allerede, saa lad da det være første Gjenstand for vor 
Underholdning. Jeg kunde, som jeg sagde Dig, ikke blive 
færdig til den bestemte Tid og ansøgte derfor Videnskabernes 
Selskab om Udsættelse; denne har jeg erholdt, og til 
næste Nyaar maa det være færdigt. Jeg har nu ogsaa 
ret brugt mig for Alvor og har mange Klostres Historie 
færdig; men der staaer endnu meget tilbage. Landet har 
haft meget over 150 saadanne Stiftelser; at opsøge Efter-

x) Geheimeraad Gyldencrones paa Moesgaard.
24*
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retninger om dem og dernæst samle og ordne de fundne 
Sager er ikke at løbe til; desuden er det et Arbejde, som 
ikke er af de morsomste. I disse Dage har jeg skrevet 
om nogle af de interessanteste her i Sjælland og er nu i 
Færd med Sorø Kloster, som ogsaa meget interesserer 
men tillige er et af de sværeste. I Paasken skal jeg ret 
klemme paa, og Sommerferien skal heller ikke hensvinde 
ubrugt; Du maa være behjælpelig med at holde mig til 
Arbejde, naar jeg kommer hjem, i Fald vore andreVenner 
skulde ville forhindre mig deri. Formiddagen indtil Kl. 
10 skal være saadant Arbejde indviet, og ved at staae 
tidlig op, vil jeg stræbe at forlænge den. Det fornøjer 
mig grumme meget, at Du interesserer Dig for dette 
Værk.

-Dine Betragtninger over Havets ødelæggelser 
maa jeg fuldkommen billige, ligesom jeg ogsaa ikke kan 
nægte Sandheden af din Plejemoders Ord1), skjønt man 
vel undseer sig for at tilstaae den endogsaa kun for sig 
selv. Dog ere ikke alle Ulykker, som ramme andre, 
Drømme for os. Naar vi selv skue deres Nød, troer jeg, 
at vi kunne føle den lige saa levende som vor egen. 
Desuden kommer det jo ogsaa an paa, hvor nær Skjæbnen 
har sat os i Forbindelse med de Mennesker, hvis Nød vi 
høre; thi vel skal vort Hjærte staae aabent for Deltagelse 
med alle Mennesker, men det er dog naturligt, at vi mest 
føle med dem, som ere vore egne.

Den 8de Marts. I Aftes fik jeg ret Kjærligheden at 
finde med at rode i mine Excerpter til Sorø Klosters 
Historie, jeg var nær bleven utaalmodig derover. Endelig 
kaldte Klokkeslaget 10 mig til Sengs men ikke til Søvns; 
thi naar jeg lige før jeg lægger mig har sysselsat mig 
med noget, der ret egenlig bringer mig i Hede og An- 
strængelse, saa kan jeg ikke godt sove. Dog nok af denne 
Sladder.-------

x) Comtesse Wedels Ord vare: andres Nød er kun en 
Drøm.
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Jeg forestiller -mig slet ikke, at jeg skulde faae noget 
af de ansøgte Præstekald; der kan endog gaae hele Dage 
bort uden, at jeg tænker paa denne Gjenstand. Naar jeg 
ellers en Gang kommer til at dvæle med mine Tanker 
ved disse Betragtninger, saa forestiller jeg mig, at vi* 
kunne komme til at leve et ret lykkeligt og behageligt 
Liv med hinanden i en Landsbypræsts stille Bolig. Jeg 
har, Gud skee Lov! efterhaanden faaet mig en Del gode 
Bøger, hvormed vi kunne underholde os, og jeg trøster 
mig med Hensyn til de egenlige Studeringer med, at man 
fra de nu oprettede Stiftsbibliotheker kan erholde de 
egenlig lærde Værker til Laans. Det er virkelig for Gejst
ligheden paa Landet en saare velsignet Indretning. — —

«Den i Sydhavet»» har jeg ikke læst, men jeg har 
hørt den bedømt, og stor Ros mindes jeg ikke at have 
hørt over den. Du kan nok tænke, at jeg ikke har megen 
Tid til at læse slige Ting, da jeg er saa meget beskjæftiget 
med min Klosterhistorie, som jeg nu absolut maa have 
færdig, da jeg er gaaet saa vidt. Wilster har først for 
kort Tid siden faaet at vide, at jeg arbejder paa den, og 
det glæder mig, at han ikke drillede mig dermed; thi han 
gjør ellers ikke meget af slige smaalige historiske Under
søgelser, som jo denne maa være i Følge sin Natur.------

Sorø d. 22de Marts 1825.
------Du forlangte sidstleden, at jeg skulde skrive 

Dig et smukt, langt og tilgivende Brev til. Den sidste 
Fordring er lettest at opfylde. Hvad min egen Hemme
lighed angaaer, da bryder jeg mig ikke om, at din Fader 
veed den.-------

Hvad nu de to andre Fordringer til mit Brev angaaer, 
at det skulde være smukt og langt, saa finder jeg dem 
meget vanskelige at opfylde. For det første kunde jeg 
intet Postpapir finde men maatte tage slet Papir. Dog, 
Du har maaskee i Ordet smukt ikke villet udtrykke det 
udvortes men Indholdet: en smuk Materie, smukke Tanker.
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Ak, hvor skal jeg finde disse Ting. Naturen og Omgivel
serne tilbyde ikke den første, hos mig selv kan jeg ikke 
finde de sidste. Vejret er graat og koldt, Foret næsten 
ufremkommeligt. I Gaar arbejdede jeg mig gjennem Dynd 
og Sne ud af Strædet til Landevejen i den Tanke, at der 
var godt; men der var, om muligt, værre end i Strædet; 
jo, det er en smuk Materie at skrive om. Det er nu 
Jævndøgn; Foraaret skulde begynde, men Sneen, som 
ligger tykt allevegne, bebuder det ikke. — —

Her gjøres mange Anstalter til den store Concert, 
som skal gives i Kirken for de Vandlidte. Der er taget 
en stor Mængde Billetter fra hele Amtet og Akademiets 
Gods, og der vil sikkert den Dag blive en saadan Trængsel 
af Mennesker, som ikke har været seet hidtil i Sorø. 
Hans Excellence vil ret indlægge sig et stort Navn ved at 
skaffe betydelige Bidrag fra sit Distrikt. — —

Du udmaler Dig med skjønne Farver det tilkommende 
Præstegaardsliv. Endskjønt jeg ingenlunde er kjed af 
min nuværende Stilling, saa kan jeg dog ikke nægte, at 
jeg jo ogsaa længes derefter. Dog maa Du, som en god 
Malerinde, ikke glemme at blande de fornødne mørke 
Farver i de lyse. — —

Sorø d. 5te April 1825.
— — Det er en saare sørgelig Tidende, som dit 

sidste Brev bragte mig, at vor elskede Caj skulde være 
omkommen. Du kan aldrig troe, hvor det gjorde mig 
ondt, og jeg kan nok forestille mig, hvad Indtryk det har 
gjort hjemme, endskjønt Du søger at skjule det. Hvor
ledes finder din Moder sig deri? Jeg tænker paa, hvor
ledes hun idelig lagde Mærke til Vind og Vejr for deraf 
at slutte sig til den kjære Søns Skjæbne. Hendes Tanker 
vare idelig hos ham. — —

I Løverdags Eftermiddag udførte jeg en Beslutning, 
som jeg længe har haft nemlig at besøge Alsted og 
Fjennesløv Kirker, som ligge en Mils Vej herfra. Vejret
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begunstigede Planen. Jeg tog en Vogn og inviterede tre 
af Eleverne til at gjøre Følgeskab. Først toge vi til Al
sted. Denne Kirke har intet andet mærkværdigt end en 
gammel Inskription, som skal være fra en af de sidste 
Abbeder i Sorø Kloster, og en Runesten, som endnu ingen 
har kunnet læse. Kirken selv er liden, men den er hvælvet 
og lys, hvilket al Tid anbefaler en Kirke for mig. Et 
hvælvet Kapel støder op til Kirken og er udmærket ved 
sin stærke Resonnance. Amtsprovst Flemmer var hæn
delsesvis derinde og fire Degne og Seminarister, som sang- 
for at more sig ved den stærke Gjenlyd. Da Provsten 
mærkede vor Nærværelse, kom han til os og viste os med 
største Venskabelighed det mærkværdige og bad os derpaa 
meget gjæstfrit ind i Præstegaarden til en Koppe The, 
hvilket forundrede mig meget, da jeg havde hørt, at han 
skulde være menneskesky og menneskefjendsk. Saa meget 
er vist, at han aldrig kommer til Nogen, ej heller tillader 
sine Døtre at komme nogensteds. Men det har sin Grund 
i en stor Sorg, som han har for sin ene Datter. Hun 
har i hele fem Aar ligget maalløs og uden at oplukke 
øjnene, skjønt hun for Resten seer frisk og sund ud. En 
Sygdom har bragt hende i denne ulykkelige Forfatning. 
Fra Alsted fortsatte vi vor Rejse til Fjennesløvlille, Ab
salons og Esbern Snares berømte Fødeby. (— Sagnet —). 
Saa meget er vist, at Kirken indtil for halvandet hundrede 
Aar siden havde tvende Taarne, men at den daværende 
Overhofmester ved Sorø Akademi lod det ene ombygge og 
forstørre, da det andet var nedfalden. Under Taarnet 
inde i Kirken staae endnu to svære Piller af næsten sort 
Granit, som have været Støtter for Taarnene. Kirken er 
endnu mindre end Alsted Kirke, men ogsaa hvælvet og 
med smukkere Stole og Altertavle. En Plads norden for Kirken 
synes at være den, hvor Asker Rygs Gaard har staaet.------

Sorø d. 19de April 1825.
-Jeg føler saa ganske Sandheden af, hvad Du 

skriver om Tabet af den kjære Cai. Ulykken skal nok
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være skeet i de i flere Henseender strænge Dage, da Skø- 
nau var her. Vi talte da om Cai, og jeg var fuldt og 
fast af den Mening, at Skibet maatte ligge trygt i Chri- 
stianssands Havn, hvor Søfolk pleje at tye hen i saadant 
uroligt Vejrligt. Desværre have de nok, da Stormen be
gyndte, været avancerede saa stærkt, at de ikke betimelig 
kunde naae Havn; thi det skal jo være ved Texel, at de 
skulle være omkomne. Det glæder mig, at De alle bære 
det med saa megen Fatning. — De sidst forløbne Dage 
have sandelig ogsaa været saa strænge, at man ikke uden 
Gru har kunnet tænke paa de Søfarende. Sikkert har 
mangen Sømand Natten mellem Løverdag og Søndag 
lukket sit Øje. — —

Af godt nyt, som her er passeret, maa jeg fortælle, 
at min gode Ven Estrup atter har seet sin Familie for
øget med en Søn. Hans Kone nedkom i Løverdags Efter
middag og har overstaaet alt meget lykkeligt. Det glæder 
mig saa meget; thi det er et Par elskværdige Mennesker 
og lykkelige Ægtefolk.------ r

Sorø d. 3die Maj 1825.
— — Hos Frøknerne (Stemann) aflagde jeg Hjem

komstgratulation i Søndags, og der blev ført en meget 
munter og levende Samtale om Gjenstande i Randers. De 
bragte mig saa mange kjære Hilsener fra Dig og alle mine 
Kjære, at jeg ret satte mig ind i Livet derhjemme og 
ønskede mig did. For Resten talte de med megen Be
rømmelse om Randers og om den Fornøjelse, de havde 
nydt der, om de Personer de havde lært at kjende, hvori 
jeg næppe kunde følge dem, da mange af de nuværende 
ere mig ubekjendte. De talte og med Begejstring om 
John, hans Dansefærdighed, hans Nydelighed o. s. v. De 
gode Fruentimmer der hjemme (Dig undtager jeg) kunne 
let gjøre den Dreng Hovedet kruset ved den megen Lov
prisning af hans udvortes Egenskaber. Forman Karen fra 
mig til lidt Forsigtighed; thi man kan gjøre mere Skade,
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end man troer. — For at Du dog kan vide, at jeg ogsaa 
tænker paa Johns Vel, vil jeg fortælle Dig, at jeg har 
besluttet at give ham den Sparekassebog, jeg ejer. Sum
men var rigtig nok ubetydelig, nemlig omtrent 7 Rdlr.; 
men nu lægger jeg 10 Rdl. til, og efterhaanden vil jeg 
lægge til, hvad jeg synes at kunne undvære, for at det 
da kunde beløbe sig til en lille Haandpenge for ham, naar 
han skal være Student. — —

Sorø d. 10de Maj 1825.
-Estrups store Arv var ogsaa her en Tidlang 

Gjenstand for Samtalen. Det undrer mig ikke, at Pastor 
B... talte saa meget om den; thi han er en sand Penge
mand, og da han nu tillige kjender Estrup, saa har det 
vel dobbelt interesseret ham. Sikkert har hans Betragt
ninger været ledsagede med et fromt Suk: «hvem der dog 
var saa lykkelig;»» eller med en Bemærkning om, at det 
er ingen Sag, naar man saaledes kan komme til Rigdom. 
Imidlertid maa Du ikke troe, at jeg slet ikke har talt om 
det, fordi jeg foragter Penge; det gjør jeg ikke, og Du 
veed nok ogsaa selv, hvor vigtige de ere til Livets Nød
vendigheder. Jeg ønsker derfor tit, naar jeg tænker paa 
Nedsættelsen i en Landsbypræstegaard, et Tusinde Daler; 
men hvad Folk faaer af Lykken mere end det fornødne, 
det hverken glæder jeg mig over eller misunder dem; thi 
det ene kan lige saa vel være urigtigt som det andet. Og 
derfor er det, at jeg aldrig har følt Kald til at tale om 
Estrups Arv. Jeg har en Gang talt med ham om, hvad 
den beløb sig til; men nu har jeg glemt det igjen. Fru 
Scavenius fortjener ellers den Ros i sin Grav, at hun 
brugte sine store Rigdomme til at gjøre meget godt, og 
at hun har stræbt at give sine Børn en saadan Opdra
gelse, at man kan vente af dem, at de ikke ville misbruge 
men anvende godt de anseelige Midler, hun har efterladt 
dem. — —

Paa Sorøs Forskjonnelse arbejdes i Sommer, da en
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Del af Torvet, som hidtil laa som en øde Tomte, nu bliver 
brolagt. Man siger, at hele Byens Gade skal blive om
lagt, hvilket var at ønske, da den er meget hullet og fæl. 
Akademiet voxer ogsaa nærmere til sin Fuldkommenhed. 
Skorstenene begynde nu at pippe frem af Taget. Jeg har 
endnu ikke ret seet det indvendig, siden det kom saa 
vidt; men det skal ikke vare længe, inden jeg kommer 
derop; thi Estrup, som var hos mig nu, havde været der 
i Eftermiddag, og han beskrev mig det som meget godt, 
især udmærket ved sin Fasthed og sit svære Tømmer, 
saadant holder jeg af at see. Desuden skal Udsigten der
fra over Sø og Land og den unggrønne Skov være for
tryllende. —

Soro d. 31te Maj 1825.
Med Tak for dit meget kjære Brev vil jeg strax ind

lade mig denne Gang med Dig, min dyrebare Thrine! i 
Velfærds Sager, altsaa handle om ledige Præstekald.----------  
Etatsraad Lassen er, saa vidt jeg troer, ganske gunstig 
stemt for mig. Hvorpaa denne Tro grunder sig, skal jeg 
fortælle Dig. Jeg veed fra en sikker Haand, at han i en 
god Hensigt var Aarsag i, at jeg ikke tik Ørslevkloster. 
Han sagde nemlig, at det var Synd, at en Kandidat, der 
havde saa gode Anbefalinger og desuden et Par Aar havde 
været Adjunkt, skulde faae et saa maadeligt Embede. 
Han indstillede derfor ikke mig men kuns den eneste, som 
foruden mig havde søgt det. Dette giver mig Haab om 
at kunne opnaae snart et andet Kald, naar jeg kuns ikke 
søger de største men de jævne. — —

Beridderne Kuhn og Compagni have gjæstet Sorø i 
afvigte Uge og haft meget talrigt Besøg. De havde over
hængt Direktoren saa længe, at han maatte indrømme 
dem Legepladsen ved Gaarden til at anstille deres øvelser, 
og Følgerne heraf vare, at Drengene ikke havde synderlig 
Ro til at læse, at de maatte see det hver Aften, og at vi 
her kunde see uden Betaling alle dem, der strømmede til 
dette Skuespil. Adskillige gamle Mænd vare de flittigste.
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Jeg bivaanede ingen af Forestillingerne; thi dels havde jeg 
seet dem i Slagelse, hvor jeg ret behageligt tilbragte 
Pindsedag i Besøg hos Wilster; dels kjeder det mig at 
see sligt; dels havde jeg ikke Tid.

Jeg havde ikke Tid; thi jeg skulde præke. Nu atter 
præke? ja, jeg maatte holde for; thi Fogtmann er bleven 
saa magelig, at han ikke gider, men finder snart paa en 
snart paa en anden Udflugt. Præsten var i Forlegenhed, 
og jeg maatte hjælpe paa ham. Jeg mærker ellers kjen- 
delig Fremgang i Prækekunsten; thi denne Gang brugte 
jeg ikke hele Ugen dertil men begyndte forst Onsdag 
Morgen, da Fogtmann først Tirsdag Aften gav mig Besked. 
Dog kom jeg godt derfra. Jeg bliver nu Prækestolen mere 
mægtig, bevæger mig der lidt friere, hæver Stemmen noget 
mere. Fogtmann var vel tilfreds med min Præken baade 
fra Indholdets og Foredragets Side.-------

I Gaar havde vi det opbyggelige Optrin med Sprøjte
mønstringen. Sprøjterne ere i meget god Stand, og derom 
er ikke mere at sige. Men Paraden, som Borgerkorpset 
gjør ved denne Lejlighed, er ubetalelig. Dog derom har 
jeg fra de første Aar af mit Ophold her leveret temmelig 
udførlige Beskriyelser, saa vidt jeg husker. Dem vil jeg 
altsaa bede Dig opsøge, hvis Du vil stille Dig denne 
Scene levende for øjne. Skulde det imidlertid blive Dig 
for besværligt, troer jeg, at Du kan faae en temmelig 
levende Beskuelse deraf ved at opslaae Peder Paars’s 4de 
Bog 2den Sang, hvor Du i Pragtudgaven1) vil finde Pro
cessionen afbildet ganske træffende, naar Du tænker Dig 
de tvende Himle borte, hvorunder Heltene Paars og Ruus 
frem trine. Dertil vil jeg for denne Gang have Dig hen
vist. —

Efter hvad Du melder i dit Brev, seer jeg, at vi 
ganske maa slaae Sjællandsrejsen af Tankerne. Hvad mig 
angaaer, da gjør det mig kuns for saa vidt ondt, at der
ved forsømmes maaskee den bedste Lejlighed, som i dit

x) Med Billeder af Abildgaard.
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Liv tilbydes Dig til at see disse skjønne Egne. Thi hvad 
Glæden af vor Samværen angaaer, da føles og nydes denne 
bedre i det stille Hjem end, naar man flakker om blandt 
fremmede. Med Udsigten til at nyde denne Glæde blandt 
vore Elskede i Aar som i Fjor ville vi altsaa underholde 
vore Tanker, indtil Tiden kommer, og kuns ansee de 
andre Udsigter for behagelige Drømmebilleder, som ere 
forsvundne, saa snart man er opvaagnet. —

Nu maa jeg til at arbejde lidt paa Kloster historien, 
som ikke kan taale at forsømmes saa længe, som en 
Prækens Udarbejdelse og Instuderen kræver det. — —

Sorø d. 7de Juni 1825.
— — Du maa denne Gang kun vente et lidet og 

magert Brev; thi jeg har grumme meget at bestille. Den 
forestaaende Examen gjør en Del Skriveri nødvendigt, og 
den fremkaldte desuden en Lærerforsamling, som varede 
tre stive Timer. Dertil kommer, at en af vore Smaa har 
faaet Kighosten og ligger paa Sygestuen, og Menneske- 
kjærlighed kræver af mig, at jeg jævnlig seer til ham 
dels, for at Ensomheden ikke skal blive ham for utaalelig, 
dels ogsaa for at examinere ham i hans Lektier, som jeg 
vil, at han skal læse hjemme for ikke at forsømme for 
meget. Naar hertil lægges, at Arbejdet ellers er nok hver 
Dag, saa indseer Du, at jeg ikke har megen Tid tilovers. 
Den stakkels Klosterhistorie lider derunder. —

Nicolaj maa længe nok gjøre Nar ad den staaende 
Artikel om Vejret i vore Breve. Den er saamænd meget 
vigtig. Kulden er endnu her, som Du beskriver den, og 
jeg har endnu ikke faaet gjort en eneste ordenlig Søtur. 
Jeg længes efter, at Sommeren maatte begynde, at man 
kunde blive ret gjennemvarmet.

I Aftes efter Lærermødet gik jeg hjem med Estrup; 
der var Præsten S.... fra Sigersted eller Brengstrup (for
dum fra Hald) for at laane Penge efter sin gamle Vane. 
Estrup forsikrer, at, siden den Arv faldt, har han aldrig
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Fred for slige Begjæringer; næsten hver Postdag har han 
Brev om Laan snart af store snart af smaa Summer. Det 
er virkelig en stor Ubehagelighed ved at være rig, thi 
man kan jo dog ikke laane eller give Alle, og ofte at sige 
Nej, maa være meget tungt.

Ribe Bispestol er nu bleven ledig ved Biskop Hertz’s 
pludselige Død. Gid din Fader kunde faae den. — —

Soro d. 19de Juni 1825.
— — Jeg har virkelig saa travelt, at jeg i hele otte 

Dage ikke seer Mulighed i at ende alt det Arbejde, som 
nu bier paa mig og er nær ved at groe mig over Hovedet. 
Dette er et Præludium til et kort og slet Brev; thi jeg 
iler med at ende det paa en tre Kvarters Tid. Vor Præst 
har været syg i denne Uge, og var jeg da som sædvanlig 
hans Hjælp og Tilflugt. Prækenen gik møget godt.------

Jeg takker Dig meget for dit udførlige Regnskab over 
Falslov Kald. Du stakkels Pige har rigtig haft et be
sværligt Skriveri; Du har været paa Kontoret den Dag. —

Prins Christian var ventende hertil i Dag, men han 
fik ikke Lejlighed til paa denne Rejse at gjæste Sorø, 
men passerede her forbi i Nat Kl. 1. — For Resten har 
her vrimlet af fremmede i den forløbne Uge. Blandt dem 
fortjener at mærkes Pastor Grundtvig, den nok som be- 
kjendte og berømte fra Kj©benhavn. Ogsaa Etatsraad 
Thorkelin har været her nogle Dage. Hvad mig angaaer, 
da har jeg hverken haft ondt eller godt af disse Visiter. 
Paa Tirsdag ventes Engelstoft.-------

Nu er der da, Gud skee Lov! ikke ret længe til, at 
vi atter skulle samles, og ret mange Breve ville vel ikke 
til den Tid blive vexlede imellem os. Det er dog for
underligt, saa hurtigt som den Tid er bortilet. Naar jeg 
ikke saae nogle Prækener, naar jeg ikke saae den Smule, 
jeg har samlet og skrevet paa Klosterhistorien, og naar 
jeg ikke saae, at de Drenge, jeg begyndte at læse Græsk 
med fra forrige Aar, havde dog gjort temmelig Fremgang,
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saa kunde jeg umuligt maale Tiden, og saa maatte jeg 
synes mig selv at have bortdrevet Tiden dette Aar. Det 
kan jeg dog trøste mig ved, at jeg ikke har, i hvor liden 
den Fremgang i øvrigt kan være, som jeg i dette Tidsrum 
har gjort. Saa inderlig jeg end længes efter at komme 
til Dig og vore øvrige kjære, saa vilde jeg dog ønske, at 
Tidén var endnu i det mindste fire Uger længere borte.------

Soro d. 2den Juli 1825.
— — Nu begynder det da, Gud skee Lov! at blive 

noget friere omkring mig. Jeg er nu snart færdig med 
den sidste Tome af Suhms Historie, som jeg absolut 
maatte have gjennemgaaet. Nogle mindre vigtige Sager 
kunne være gjennemløbne paa en Uges Tid. Dog derfor 
maa Du ingenlunde troe, at jeg aldeles kan ligge paa den 
lade Side i Ferien; nej, der maa i det mindste arbejdes 
3 eller 4 Timer daglig, hvis Værket skal blive endt, og 
andet kan jeg ikke være bekjendt, da jeg har søgt Ud
sættelse. Du kunde, bedste Thrine! tjene mig i at slaae 
det ud for de andre der hjemme, paa det at de kunne 
vide det i Forvejen og ikke gjøre Regning paa mig hele 
Tiden. —

Siden jeg skrev til Dig sidst, har jeg været nær ved 
at faae en stor Sorg. Min lille Dreng Tullin Møller blev 
i forrige Uge angrebet af en hidsig Feber; men et Bræk
middel i Søndags hindrede dens videre Udbrud og resti
tuerede ham fuldkomment. Det havde været saa grumme 
ubehageligt, hvis han saa nær ved Examen skulde have 
faaet en Sygdom; han vilde derved være bleven sat meget 
tilbage. I de Dage, han var syg, var Engelstoft herude. 
Han var mig som sædvanlig meget huld og ytrede Onsket, 
om muligt, at beholde mig, skjønt han ikke saae Udvej 
dertil. Han trøstede sig imidlertid med det, som just 
ikke er mig nogen Trøst, at det ikke gaaer saa hurtigt 
med at blive befordret til Præst, som man gjærne ønsker.------

I Morgen Eftermiddag skal jeg en Tur til Glumsø,
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hvordan saa Vejret bliver, thi jeg har Ærinde derhen til 
Præsten i Anledning af Bibelselskabet, hvis Aarsfest skal 
være paa Søndag. Dette giver ogsaa mig, Sekretæren, en 
Del at bestille. Du kan ellers troe, at jeg er for Alvor 
flittig i denne Tid; oppe om Morgenen Kl. 5 og strax paa 
Værkstedet. — — Og nu mange Hilsener til alle i en 
Sum! — —

Soro d. 16de Juli 1825.
— Nu hurtig et Par Ord til min kjære, elskede 

Thrine! Og er jeg end saa udmattet af Sved baade paa 
Skolen og her hjemme, og er jeg end træt af af Dagens 
Moje nu, Kl. er 6, og har jeg end mere Arbejde at vente, 
naar den bliver 7, saa vil jeg dog snappe denne Times 
Tid i Farten og benytte den til en Underholdning med 
Dig. Vel seer jeg nok, at dette Brev vil blive et af dem, 
hvormed Du gjærne i Indledningen til dine Breve truer 
mig men dog kun sjælden skriver; alligevel maa det intet 
sige. Der skal nu skrives, og inden Kl. 7 være Brevet 
færdigt!

-I Tirsdags Eftermiddags slog jeg mig løs og 
fik Wilster til at læse en Time for mig; jeg troer, det er 
første Gang, sligt er hændet. Du kan altsaa ane en 
overordenlig Lejlighed. Denne skal jeg fortælle Dig. Som 
jeg i Mandags Aftes saae mine tvende Kolleger hos mig 
for at nyde en Smule Jordbær, jeg havde kjøbt, kom Dr. 
Estrup og bad mig deltage i en Tur med sig Dagen 
efter ned til Suserup Mølle ved den yndige, tit af mig 
beskrevne Thystrup Sø, den samme, som støder op til 
Fredrikskilde. Du maa vide, at hans Moder og tvende 
Søstre, Fru Toft og Arentine, ere her. Det var Fru Tofts 
Geburtsdag, og vi agede, som sagt, i tvende Vogne; jeg i 
Wienervognen med begge Fruerne Estrup og Toft, Estrup 
paa en anden Vogn med sin Jomfru Søster. Vejret var 
smukt og Turen ubeskrivelig yndig. Især forskaffede det 
nye Akademi, som hæver sig lig et Slot over Skov og Sø, 
et Par Steder for Vejen usigelig dejlige Prospekter. Jeg
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saae nu og den dejlige Thystrup Sø fra en femte Kant, 
hvorfra jeg ikke før har seet den, og jeg maa tilstaae, at 
dette Skue var lige saa skjønt, om det ikke overgik de 
forrige. Under Vejs talte vi om alle Ting. — —

Samme Dag, som jeg efter Middag morede mig saa 
vel, havde jeg ogsaa været Vidne til og deltaget i en af 
Livets sørgelige Begivenheder. Jeg havde været med atter 
at ledsage en af vore Disciple til sit sidste Hvilested. En 
Dreng paa 11 å 12 Aar ved Navn Knap, som i Fjor 
Efteraar kom ind i Skolen, men ikke her paa Stiftelsen; 
thi han var i Huset hos en af Lektorerne, døde pludselig 
i forrige Uge af et Krampeslag. Han havde i Forvejen 
været syg men var kommen sig, blev derpaa atter for- 
kjølet og endte i Fredags Morges paa denne Maade. Han 
var sine Forældres eneste Søn, de vare for Tiden i Kjøben- 
havn, hvorfra de til vor Feries Begyndelse vilde begive sig 
til Fyen, deres Hjem, og da afhente Sønnen. Det var nu 
anderledes Guds Villie. Faderen, Pastor Knap, var til
stede her ved Jordefærden, og vor Præst holdt en meget 
smuk Tale over den Afdøde, som ret rystede mig til det 
inderste. Jeg har ikke længe grædt saadan som den 
Gang. Og det var ellers ikke Tabet af det unge Menneske, 
jeg begræd; thi han var ikke vel skikket til Studeringernes 
Bane, som han skulde betræde, og han lovede mig ingen 
Glæde af at undervise ham. Men det var Synet af den 
dybt nedbøjede Fader, Mindet om det menneskelige Livs 
Usselhed og Betragtninger over den elskelige Ungdom, som 
omgav hans Ligbaare, og til hvilke Præsten saa træffende 
og smukt henvendte sin Tale. Du kan troe, at Vandet 
endog staaer mig i øjnene, medens jeg skriver dette. 
Men der er i en saadan Bedrøvelse noget saa kjært og 
opløftende, at man glæder sig ved, at Hjærtet imellem 
kan blive gjennemtrængt af slige Følelser. — —

Endnu en Gang venter jeg Brev fra Dig, hvilket jeg 
og skal gjengjælde. Og hermed Gud befalet!

Fra Din Jacob Daugaard.
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Sorø, d. 17de September Morgen Kl. 6V2 1825.
Kjære Thrine! Næst at have takket den algode Gud 

for de mange Velgjerninger, han har tildelt mig i mit 
Livs henrundne Dage, og at have bedet ham af sin faderlige 
Godhed velsigne mig og mine i dem, jeg nu gaaer i Møde, 
helliger jeg Dagens første Timer til en Samtale med Dig, 
min elskede, kjære Thrine! og takker Dig for de mange 
Beviser, Du har givet mig paa den inderligste Kjærlighed 
og Hengivenhed; Gud velsigne Dig derfor! Jeg takker 
Dig meget for dit kjære Brev, som jeg fik i Gaar og for 
al den Kjærlighed, det aander, saa vel som for det Arbejde, 
Du har tiltænkt mig, og som jeg med Længsel forventer. 
Jeg var saa glad ved dette Brev og tilskriver det og dets 
Fortællinger en Drøm, jeg havde i Nat, at jeg nemlig sad 
blandt Eder i dine Forældres Dagligstue, hvor vi morede 
os herligt. Dig, Caja og den lille Jacob saae jeg ganske 
tydeligt, den sidste i et forunderligt Coustume. Du sad 
paa en Stol ved det brune Skab med noget Arbejde og 
var saa blid som en Engel, skjøndt (vi andre) vilde drille 
Dig. Jeg mindes ikke længe at have haft en saa behagelig 
Drøm, den satte mig i den behageligste Stemning. — —

Sorø d. 1ste Oktober 1825.
-jeg er temmelig nær ved at være træt og kjed 

af den evindelige Skriven. Jeg faaer ikke noget læst af 
det, som jeg gjærne vilde. Til at øve mig i Prædiken 
har jeg heller ikke Tid, saa jeg ret kan sige, at jeg længes 
inderlig efter min Frihed igjen. Det er med denne Ud
arbejdelse som med et Examensarbejde, saa længe den 
staaer for øjne, er man ikke sin egen Herre. Ofte, naar 
jeg skal til at tage fat paa Pennen, maa jeg gjøre Vold 
paa mig selv og tvinge mig dertil; men naar jeg først 
har faaet den fat, saa gaaer det rask. Fire og tredive 
fulde Ark har jeg nu skrevet, siden jeg begyndte i Ban
ders; Du kan troe det tager Tid. Men jeg skal være 
stærk og holde ud. Det er da kuns et Fjerdingaar, og

Daugaards Levned. II. 25
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muligt at den Opofrelse af Fornøjelse, jeg derved gjør, da 
kan bidrage meget til vor fælles Lykke i Fremtiden.------

Kulden tager nu føleligt til. Vi maa snart til at 
tænke paa Kakkelovnsvarme. Min Chenille udbredt over 
Lænestolen og min gamle Frakke om Fødderne have hidtil 
maattet konservere den animalske Varme i Legemet.------

Sorø d. Ilte Oktober 1825.
-Forleden Aften fandt jeg ved at rage op i mine 

Pulctskuffer den mislykkede Copi af Dig, som vi saa meget 
talte om i Sommer. Da jeg blev det vaer, faldt det mig 
ind, at det muligt kunde komme til at ligne bedre, naar 
de af Dig gjorte Tilsætninger bleve bortfjærnede. Ganske 
tankeløst væder jeg min Finger i Munden og begynder at 
gnide, og med et Strøg har jeg tilintetgjort hele Ansigtet. 
Vel var det, at det ikke var et bedre Stykke; thi da vilde 
denne dumme Streg have ærgret mig. Nu behøver jeg 
imidlertid ikke at være saa omhyggelig for at vogte det 
for andres Beskuelse. Jeg morer mig ret, idet jeg skriver 
denne Historie og leer næsten højt for mig selv, hvilket 
er ret godt en Gang imellem; thi ellers kræve Forret
ningerne jo mere end nok de alvorlige Folder over Ansigtet. 
Af min pædagogiske Iver har jeg i den senere Tid haft 
nogle Sorger; en Tone, som ikke var god, havde begyndt 
at indsnige sig blandt vor Ungdom. Men jeg finder dog 
til min Glæde, at den ved Fasthed lader sig bekjæmpe, 
og jeg lader mig ikke overvinde. Dette mellem os.------

Sorø d. 8de November 1825.
— — Jeg er her Medlem af et fransk Læseselskab, 

hvilket forskaffer mig megen interessant Lecture; i denne 
Tid læser jeg nogle Memoires over Kong Ferdinand d. 7de 
i Spanien, hvilke tjene til at bestyrke min tidligere an- 
tagne Overbevisning, at det er en meget ussel Regent, og 
at det er intet Under, at alt gaaer saa broget til under
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en saadan Konge. — Mere i Aften; nu maa jeg til at 
skrive om Klostre. —

Aften samme Datum. — — Akademiet nærmer sig 
nu mere og mere sin Fuldendelse. Pladsen omkring det 
begynder man at rydde; en Del Træer, som danne tre 
Alleer imellem det og Soen, omhugges for at det kan 
ligge frit for Søen.-------

Soro d. 22de November 1825;
— — Med Helbred, Humeur o. s. v. staaer alt ved 

det gamle; Arbejdet lykkes og, Gud være lovet! saa jævnt. 
Men Tankerne om Fremtiden begynde nu mere og mere 
at sysselsætte mig, endskjont idelig Beskjæftigelse med det 
nærværende som oftest trænger dem tilbage. — —

Hvad min Afhandling angaaer, da ønsker jeg nu, at 
den snart var færdig; det er virkelig trættende at vedblive 
saa lang Tid at arbejde paa den samme Gjenstand. Des
uden forhindres jeg derved fra anden interessant og dan
hende Læsning og især fra at studere min Theologi, som 
jeg nu saa længe har lagt rent til Siden. Den maa jeg 
efter Julen til at tage fat paa for Alvor, for at jeg kan 
bestaae til Bispeexamen, men især for, at min gamle In
teresse og Kjærlighed for det gejstlige Fag kan vaagne 
med fornyet Styrke. Thi uden Kjærlighed og Lyst til et 
Fag er det en sørgelig Tanke at begive sig ind deri. 
Men denne Lyst begynder jeg at føle, og jeg længes efter 
at studere min Theologi paa ny. Jeg synes endog at 
længes efter at komme til at præke en Gang igjen. Strax 
efter Nyaar vil det vel og blive Tilfældet, da Dr. Sommer 
ved den Tid plejer at rejse til Kjøbenhavn.-------

I Juleferien havde jeg halvvejs lovet Vilhelm og Hassager 
og andre gode Venner at gjæste Hovedstaden og dem; 
men jeg begynder at indsee, at der bliver ikke noget af. 
Thi dels kan jeg ikke blive færdig med Afhandlingen uden 
at bruge Ferien med, dels ønsker jeg og at nyde denne 
Tid ret i videnskabelig Ro. Jeg tænker med saa megen 

25*
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Glæde paa den forrige Juleferie; de første 5 a 6 Dage af 
den morede jeg mig saa kosteligt, skjont jeg for det meste 
var ene.

Soro d. 6te December 1825.
-Et kort Brev denne Gang og saaledes indtil 

Jul. Jeg skriver og skriver og er nær ved at skrive mine 
Fingre krogede for at blive færdig i betimelig Tid. Den 
fornøjelige Juleferie, jeg havde lovet mig, bliver sandsyn
ligvis kuns meget mager paa Glæde, thi dels bliver vel 
Skriveriet min Syssel fra tidlige Morgen til sildige Aften, 
dels bliver jeg ikke ene hjemme, men faaer nogle dovne 
Disciple til Selskabsbrodre.

Du har formodenlig ogsaa meget trav elt til Julen 
men dog paa en anden Maade end jeg. Jeg troer, jeg 
vilde onske, at det var et Juletræ1), jeg skulde pynte op; 
men nej; det er i det mindste et Juletræ af en ganske 
egen Art.-------

I Anledning af Christensens Befordring er atter min 
Præstelyst opvaagnet og ønsket, at Turen snart maatte 
komme til mig, paa ny blevet levende. Men der er for 
Øjeblikket ikke noget Kald ledigt, som jeg kunde soge. 
Gyrstinge, som jeg en Gang skrev om, skal være bortgivet 
til den vidtbekj endte Thisted. Wilster mente i den An
ledning, at han muligen, da han kom saa nær hertil, 
kunde komme herind imellem og give — Gjæsteroller; et 
træffende og meget satyrisk Udfald paa Prædikanten.

-Karen beder jeg Dig hilse, fra mig og takke 
for hendes Brev. Det glæder mig inderligt, at det tager 
saa god en Vending med vor John. Hvordan var det, 
kjæreste Thrine! at du ikke var paa Bal, da Karen var 
der? Du slaaer Dig helt fra Verden, men det er for tidlig.

x) Juletræ var i den Tid ikke almindeligt. Det første 
Juletræ i Randers prydede min Moder i Julen 1825 
som Overraskelse for Familiekredsen.
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Dog, derfor maa Du naturligvis selv raade. Men jeg kom 
fra det, jeg vilde sagt om John. Det forekommer mig, 
som det var vel megen Blæst, der blev gjort over den 
latinske Stil, han havde skrevet; det gjør sjælden godt at 
rose noget for meget. I øvrigt glæder det mig særdeles, 
om den virkelig fortjente saa megen Opmærksomhed. —

Uden Dato men fra Midten af December.
— — Estrup har læst de 7 første Ark af min Af

handling og forsikret mig, at han har læst dem med megen 
Fornøjelse, hvilket glæder mig, da det bebuder mig en 
gunstig Dom af det lærde Selskab, hvis Bedømmelse, jeg 
underkaster den. Jeg har i de sidste 2 Uger skrevet 14 
Ark, og det endog temmelig drøje. Har jeg da ikke og 
været ret flittig? Jeg haaber nu nok at kunne blive færdig 
med det, jeg har foresat mig at faae færdig; thi noget 
maa jeg lade blive tilbage.-------—

Paa den næstsidste Aften af Aaret 1825. Sorø.
Det var i Dag, elskede Thrine! at Du efter mit Løfte 

skulde have et godt langt Brev. Jeg er bange, at jeg 
ikke holder Ord, skjønt jeg sætter mig til med det bedste 
Forsæt. Ferien har været en sand Arbejdstid for mig; 
kuns Aftenen har jeg haft til Fornøjelse. Men nu er da 
og den Del af Afhandlingen færdig, som jeg havde foresat 
mig; Resten kan jeg i god Mag fuldende til den 1ste 
Marts 1826, som jeg har lovet Videnskabernes Selskab i 
et Brev, som jeg idag har skrevet til det. Endnu er 
imidlertid Værket (340 Sider Folio) ikke afsendt; det er 
nu hos Bogbinderen for at hæftes, og i Morgen skal det 
endnu have et lille Overstrøg med rødt Blæk og Gummi- 
elastikum hist og her. Men i Morgen Aften Kl. 7 skal 
det være indleveret paa Posthuset, og da begynder først 
min Ferie. Hvorledes jeg har tilbragt de hensvundne 
Dage af Ferien, skal jeg nu fortælle Dig.
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I Leverdags Morges var hele Mandskabet bortrejst; 
jeg var ene tilbage med fire Elever. Den ene af dem, 
Tullin Moller, blev her formedelst Sygdom, de tre andre 
holdes tilbage, fordi de ikke have været flittige. Men 
Hensigten med at beholde dem her er just ikke at gjore 
dem Livet surt. Straffen bestaaer i, at de maa ikke 
komme til deres Hjem; men her maa de nok nyde For
nøjelser. Derfor har jeg heller ikke undladt at skaffe dem 
Lejlighed dertil. Juleaften, da de havde drukket The hos 
mig (dette giver jeg dem Morgen og Aften) lod jeg dem 
blive her og forelæste dem da det nye Stykke »Kong 
Salomon og Jørgen Hattemager», som nu henriver alle 
Kjøbenhavnere til Forundring. Juleaftensgrøden nød Fogt- 
mann med os. Ham har jeg atter levet meget med i 
denne Ferie. Han har spist her undertiden om Middagen, 
og hver Middag have vi spadseret sammen. Om Aftenen paa 
Juledag havde jeg inviteret nogle andre Disciple fra Byen 
af til Selskab for mine, og da vi havde drukket The, blev 
jeg hos dem paa Spisestuen og morede dem med det Spil 
kaldet Rosenkvist, hvori enhver efter sit Kort skal gjøre 
en Charade, et Vers o. s. v., hvilket syntes at behage dem. 
For Resten trakterede jeg dem, ganske reglementmæssig, 
med Risenvælling, som, synderligt nok, smagte dem alle
sammen; jeg selv nød ogsaa en Skefuld med megen Vel
smag. Anden Juledag inviterede Direktoren os alle til 
Aften. — — I Aftes vare vi hjemme, og i Aften skulle 
vi være ligesaa. Om en Times Tid kan jeg vente dem. 
Saaledes har jeg tilbragt Aftenerne. Hele Dagen har været 
Skriveriet indviet, saa at jeg ofte har været saa træt, at 
jeg kunde kaste mig plat ned. — — Her har Du nu et 
temmelig fuldstændigt Maleri af mit Liv og Levnet. Jeg 
veed, bedste Thrine! af dine egne Ord, at et saadant 
Maleri er Dig kjært, derfor har jeg udkastet det. Men 
naar du nu fortæller de andre, hvordan jeg har levet i 
Juletiden, da der er et og andet (f. Ex. det, jeg sagde om 
Sidernes Antal i Afhandlingen, som kunde ansees for et 
Praleri) hvilket jeg ikke ønsker, at Alle skulle vide.
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— — Tak for din Beskrivelse over dit Juletræ; den har 
moret mig.-------

Og nu, elskede kjære Thrine! staae vi da atter ved 
Enden af et Leveaar. Næst Gud takker jeg Dig og nogle 
faa andre Kjære for de Glæder, som dette svundne Aar 
har bragt mig, og Gud beder jeg, at han vil lade Dig og 
os alle ikke savne sande Glæder i det Aar, vi snart gaae 
i Mode. Ønsket om, at vor nøjere Forbindelse nu snart 
maatte skee, bliver stedse mere og mere levende i min 
Sjæl; men jeg henstiller til Guds gode og kjærlige Villie, 
hvor vidt han vil bønhøre dette. Naar det blev opfyldt, 
vilde jeg føle mig ret lykkelig; men Gud skee Lov, at 
han ved andre Velgjerninger gjør os Skilsmissens Dage 
taalelige, ham priser jeg, fordi jeg virkelig ikke føler mig 
ulykkelig. Ham beder jeg ogsaa om Velsignelse for Dig og 
dine og mine i det kommende Aar. — — —

Sorø d. 17de Januar 1826.
Ihvorvel jeg var noget misfornøjet ved den Tanke, at 

Du rejste bort og lod mit Tegnestykke i Stikken, saa for
hindrede dog dit sidste Brev, elskede kjære Thrine! at 
denne Misfornøjelse fæstede Sæde i mit Sind; thi det var 
saa inderligt og hjærteligt, at det ret gottede mig o: gjorde 
mig godt. Men nu maa Du endelig love mig at absolvere 
Stykket, saa snart Du kommer hjem. Spørg Caja, om det 
ikke er saa, det bør være. — —

Jeg prækede i Søndags. Derved forhindredes jeg 
naturligvis en hel Uge i Værkets Fortsættelse. Nu maa 
jeg til at tage alvorlig fat igjen. Du skal have Tak, 
kjæreste Thrine! for din Medynk med mig i Henseende 
til dette Arbejde. Ak, gid det dog havde været Enden, 
jeg saae paa det Nyaarsaften; men der er endnu en Del 
tilbage. Fra Vilhelm havde jeg Brev i Søndags; han 
havde afleveret Pakken til Videnskabernes Selskabs Sekretær, 
Professor ørsted, under gode Auspicier Naar jeg nu 
faaer Resten færdig og indleveret, saa tænker jeg ikke
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mere paa den, inden jeg erfarer om jeg vinder Prisen eller 
ikke; selv paa dette sidste Tilfælde er jeg fattet, endskjont 
jeg ikke kan sige, at Sagen er mig ligegyldig.

Gud velsigne Dig og Caja, fordi De ofte omtale mig 
i Deres Samtaler. Jeg vilde ret ønske, at jeg kunde være 
delagtig i dem, men da dette ikke kan skee, saa er det 
mig dog meget kjært, at mit Minde kan give Stof til 
Underholdning. Dersom indlagte Silhouette, som jeg lod 
den berømte Smiths tage af mig i Gaar, kunde formedelst 
dets Lighed med Originalen bidrage til at gjøre Erindringen 
mere levende, skulde det fornøje mig; ganske uligt er det 
ikke.-------Hils den gode Caja og hendes Mand tusinde 
Gange fra mig, lige saa vor anden gode Søster og 
Broderven.-------

Sorø d. 31te Januar 1826.
-Det glæder mig meget, at Du fandt Silhouettet 

saa ligt; jeg finder og, at det ligner ret godt, thi jeg 
slutter fra Moders Lineamenter; men om Næsen ere vi 
enige. — Hos Ingemann aflagde jeg det første Nyaars- 
besøg i Fredags Aftes. Han og hans Kone drak din Skaal, 
hvilket jeg lovede at berette Dig, idet jeg tilføjede, at Du 
var en af hans Elskerinder, og spurgte Fruen, hvad hun 
syntes om at have saa mange Medbejlerinder, hvortil hun 
svarede: jo flere desbedre. Hun er virkelig en meget 
vakker og elskværdig Kone foruden det, at hun er for
standig. Med hendes Ben vedbliver det at være daarligt; 
hun maa bestandig støtte sig ved en Stok, naar hun gaaer 
inden Dørre, og ud kan hun ikke gaae men maa kjøre 
paa en til den Ende indrettet Vogn. —

Sorø d. 17de Februar 1826.
Det glæder mig, elskede Thrine! atter at hilse Dig i 

vort fælles kjære Randers. Thi skjønt Aalborg, formedelst 
nogle faa dyrebare Personer, er os begge meget kjær, saa 
beholder dog vort gode Randers Fortrinet. — —
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Hvad din Tante1) angaaex, da gjer det mig meget 
ondt at erfare hendes Tilbagefald. Hendes fuldkomne 
Helbredelse ter vi næppe mere gjøre Regning paa, og jeg 
troer da ingen Synd det er at haabe, at den gode Gud 
ved at forkorte hendes jordiske Liv ogsaa vil forkorte 
dettes Lidelser. Det er vel en bedrøvelig Tanke, at vi 
skulle saaledes ønske vore elskede Venners Bortgang; men 
syndig er denne Tanke ikke, da den ikke kommer fra vor 
Egenkjærlighed men fra den Betragtning, at Bortgangen 
fra denne Jord er disse kjære Sjæle bedre end et længere 
Ophold her hos os under tunge Lidelser. — Hils din gode 
Tante fra mig; næst Bedring og Lettelse i hendes Lidelser 
ønsker jeg hende Taalmodighed og Standhaftighed til at 
bære dem.

Hvad mit Levnet her angaaer, da er der i den sidste 
Tid især siden dette Aars Begyndelse foregaaet en For
andring med det. Det gaaer ikke mere saa ganske stille 
og ensformigt hen som hidtil. Jeg drages meget mere 
ind i Livets Adspredelser. I den Maanedstid af dette Aar, 
som vi allerede have tilbagelagt, har jeg været temmelig 
ofte buden ud; ja i denne Uge er det endog, som mig 
synes, gaaet vel tit paa: saaledes var jeg i Tirsdags Aftes 
hos Kaalund, i Aftes hos Apothekeren, i Aften skal jeg 
til Oberst Pentz’s2). Jeg troer just ikke, at det er til 
Skade, at mit Liv saaledes faaer et lidt raskere Sving end 
hidtil; jeg erkjender vel, at den selskabelige Omgang har 
en afgjort Indflydelse paa vor Dannelse, og at Karakteren

x) Jacobæa Bolt.
2) Min Fader omtaler flere Gange i disse Breve Oberst 

Pentz’s som en særdeles elskværdig Familie, der var 
meget forekommende imod ham. Han skildrer Husfaderen, 
afskediget Oberst af Infanteriet, som en meget munter 
og selskabelig aldrende Mand, derhos en meget brav og 
agtet Mand; Oberstinden, Datter af General Castenskjold, 
som en meget dannet og forstandig Kone, dem begge 
som saare omhyggelige for deres Gjæster og meget
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i Almindelighed derved faaer mere Fasthed end ved den 
idelige Hængen over Bogerne. Dog naar disse Selskaber 
komme for hurtigt ovenpaa hinanden, er jeg ikke ret glad 
over dem, da det som oftest gaaer ud paa et L’hombre- 
eller Whistparti, hvorfor jeg ikke al Tid har Interesse, og 
hvori jeg som oftest taber. Men som sagt, det giver An
ledning til, at man seer og taler med flere Mennesker af 
forskjellig Stand, Dannelse og Karakter, og denne Fordel 
maa jeg vel finde mig i at betale med den rede Skilling. 
Det er i det mindste den taaleligste Synspunkt at ansee 
denne Sag fra: enhver Ting har to Hanker, man skal tage 
den i den Hanke, hvori den kan bæres1). — —.

Sore d. 27de Februar 1826.
Gud skee Lov, kjæreste Thrine! at jeg nu er færdig 

med — Du gjætter nok selv hvad; ja i Gaar bar jeg det 
sidste Hæfte til Bogbinderen, og i Morgen tænker jeg at 
kunne afsende det. Jeg aander nu friere og kan bruge 
min Tid paa en behageligere Maade, end jeg i lang Tid 
har været i Stand til. Jeg befinder mig som En, der 
begynder at leve op igjen efter en lang Sygdom, eller som 
En, der efter langvarig Indspærring igjen sættes i Frihed. 
Du vil vist finde disse Billeder overdrevne, elskede Thrine! 
jeg føler og, at de ere det, men der er dog noget Sandt i 
dem. I Gaar, da jeg endte den 455de Side (NB. in Folio) 
følte jeg mig meget let om Hjærtet, meget glad, uden at 
den Tanke opstod hos mig, om jeg skulde have nogen

hjærtelige. Om Obersten mindes jeg efter min Faders 
mundtlige Fortælling følgende lille Træk. Under et 
Aftensmaaltid i det Frie udbred han glad og taknemlig: 
«Ja, hvad skal man sige, vi have det godt i denne 
Verden og faae det bedre i den tilkommende.»

l) Dette Udsagn af Epiktet anførte min Fader ikke sjæl
den; han rettede sig derefter og opfordrede os andre 
til det samme.
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Nytte af Arbejdet. Alene det at væro bleven færdig, var 
min Glædes Kilde.

Aftenen i Gaar tilbragte jeg hos Estrup saa behagelig, 
som jeg ikke længe har tilbragt tre Timer. Han og Kone 
og jeg vare ganske alene. Samtalen var jævn levende, 
stundom tabte han og jeg os i nogle historiske Under
søgelser, hvilke det ingenlunde kjedede hende at være 
Vidne til. Sindet var netop i den behagelige Stemning, 
som ene gjør os lykkelig i selskabelig Underholdning. 
Det er dog en langt bedre Morskab end at sidde ved et 
Spillebord, skjønt denne sidste selskabelige Fornøjelse, 
naar den tages rigtig, ikke er at foragte. Du kan troe 
det, bedste Thrine! det er godt at være selskabelig. At 
blive en «Stuegris», som Du siger, duer ikke; thi det 
meget indgetogne og afsondrede Væsen er ofte Aarsag til 
Vrantenhed og ondt Lune. Jeg læser i disse Dage «Wer- 
thers Leiden» (saadan opmuntrende Lecture kan jeg nu 
give mig af med); det falder mig ind at tænke paa første 
Brev i anden Bog, hvori den ulykkelige unge Mand priser 
sig lykkelig, fordi han paa nogen Tid omtumles blandt 
Mennesker i Selskaber og i Forretninger. Det er saa 
sandt, hvad han siger, «at fordi vi nu en Gang ere saa- 
ledes indrettede, at vi sammenligne alt med os og os med 
alt, saa ligger Lykke eller Elendighed i de Gjenstande, 
hvormed vi sammenligne os, og da er intet farligere end 
Ensomhed.« Vistnok kan og i Selskab Indbildningskraften 
lede os vild i vore Domme om andres Dyd, andres Lykke; 
men den har dog ikke her saa frit Spil som i Ensomheden, 
og i Omgang med andre have vi dog Lejlighed til at be
rigtige vore Anskuelser af Livet, om vi endogsaa til visse 
Tider ikke benytte den; ere vi ene, da mangle vi selve 
Lejligheden! —

At Peder er bleven Adjunkt, glæder mig meget; jeg 
beder Dig gratulere ham i mit Navn. Ogsaa haaber jeg 
at kunne gratulere Skolen med hans Ansættelse, især 
dersom han vil være ligesaa ivrig, virksom og sindig, som
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han er duelig og kundskabsrig. At jeg anbefaler John til 
Peders Kjærlighed følger vel af sig selv.-------

Jeg giver Dig nu fuldkommen Ret i dine Betragt
ninger over din Tantes Lidelser. Du bør visseligen ikke 
ønske en Ende paa dem ved Døden, som jeg tilforn mente, 
men, som Du siger, holde Dig til det -Ønske: Herrens 
Villie skee!

Dette er og mit Valgsprog i andre Henseender. Jeg 
længes nu meget efter at komme til det Tidspunkt, da 
jeg kunde med Dig sætte Foden under eget Bord, men at 
vente med Taalmodighed og blande Tilfredshed med det 
nærværende i Længselen efter det tilkommende, er det 
eneste, som er herved at gjøre. Til Paasken rejser jeg 
ind til Hovedstaden (efter vor første Aftale skulde jeg 
træffe Dig der), og da skal jeg anbefale mig hos de Herrer 
af Cancelliet, som staae for at bortgive Embeder — en 
sur, men nødvendig Gang.

I Aften til Thevand tænker jeg at besøge Fogtmann 
og derfra at gaae over til Ingemanns, dersom jeg ellers 
ikke drukner i Skarn under Vejs. Thi Du maa vide, at 
omkring ved Kirken og det nye Akademi, hvor disse Lek
torers Boliger ligge, er Føret afskrækkende slet, en Følge 
af, at Grunden er taget op for at fyldes og brolægges paa 
ny. Vor Kirke bliver i denne Tid ogsaa forskjønnet til
ligemed mange andre Gjenstande omkring os, men den 
Tid, som gaaer nærmest foran deslige Forskjønnelser, er 
ikke behagelig, da den gjærne fremviser ødelæggelsens 
Vederstyggelighed. — I Morgen begynder vor Halvaars- 
Examen, og da skal jeg examinere baade Formiddag og 
Eftermiddag, saa faaer jeg ikke Tid til at skrive, hvorfor 
jeg har benyttet den kjære dejlige Frihed, som denne 
Feriedag har skjænket mig. Det har ret været mig en 
Vederkvægelse at underholde mig saalænge med Dig; det 
er sjældent, at jeg saa ganske kan hengive mig til det 
Slags Underholdning, da gjærne Tanken om at skulle være 
færdig til bestemt Tid og Frygten for at forsømme et
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eller andet, kan forstyrre den glade Stemning. Hils alle, 
inderlig kjære Thrine! fra din Jacob.

Sorø i Marts 1826.
Gud skee Lov, kjæreste Thrine! at jeg, da jeg skulde 

høre, at Du havde været upasselig, med det samme kunde 
erfare, at Du var bleven frisk og karsk igjen. Du maa 
endelig være lidt forsigtig med din Nattevaagen hos din 
Tante; det er vel deraf, du er bleven syg. Sæt ikke alle 
dine Kræfter til paa een Gang, saa at Du kan holde ud i 
Længden.

«Werthers Leiden» har jeg læst til Ende. Endskjønt 
man ingenlunde kan være enig med Forfatteren i Hoved- 
tendentsen, som synes at være at forsvare Selvmord og en 
fri Hengivelse til Lystens og Lidenskabens Førelse, saa 
maa man dog tilstaae, at det er et Mesterstykke af en 
Roman, og at den indeholder saa smukke og sande Be
tragtninger af Livet, at den kan læses med sand Fornøjelse 
og Nytte. Men vistnok er det urigtigt at læse den i den 
fyrigste og heftigste Ungdomsalder, da den let kunde 
overstemme Følelsen og forvirre Phantasien.-------

Nu begynder det kjære Foraar at indfinde sig. Fra 
Kl. 6 om Morgenen kunne vi see uden Lys. Denne 
Morgen er saare dejlig. Kl. 61/* begyndte jeg paa Brevet, 
just som Solen traadte op over Skoven. — —

Nu forestaaer snart min Kjøbenhavnsrejse. Det glæder 
mig meget at tænke paa den , da det nu er længe siden, 
jeg var der. —

Efter at have faaet min Afhandling paa Døren læser 
jeg nu Løst og Fast eftersom det behager mig. Mest 
studerer jeg i denne Tid den franske Revolutions Historie, 
hvilken al Tid har været mig meget interessant, men der
hos i sin Detail meget dunkel. Jeg læser den paa Fransk 
i et Værk i tre Dele af Mignet, som skriver, som alle 
Franskmænd hartad , meget interressant. Derved styrker 
jeg mig da ogsaa i det franske Sprog, som jeg nu igjen
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med Flid studerer. Paa dette anvender jeg daglig den 
Time efter Middagsbordet fra 2 til 3. Den ene Dag skriver 
jeg en Stil, som Wilster retter; den anden Dag læser jeg 
og gjennemgaaer gramatikalsk en fransk Bog. Historie og 
Geografi anvendes den øvrige Tid paa, en Mundfuld Theologi 
en Gang imellem, om Søndagen en Præken eller to, og 
stundom en Roman, Novelle eller deslige.

Wilster lader Dig hilse og beder Dig modtage denne 
Sang eller Romance, hvad man skal kalde det, som han 
endog har skrevet med sin egen Haand. Jeg finder deri 
meget smuk, ja en af de smukkeste, han har skrevet længe. 
Den vil sikkert ogsaa behage min elskede Thrine, som 
hænger saa meget ved det gamle *)• — Men a propos siden 
vi taler om det gamle; vor gamle Themaskine, som trolig 
har tjent mig paa ottende Aar, var for noget siden bleven 
saa aflægs, at den maatte have sin Afsked; jeg har nu 
anskaffet mig en ganske ny og ret smuk Maskine, som 
jeg vil haabe ikke skal være opslidt, inden den kan bruges 
paa Familiebordet. — —

Kjøbenhavn, Paaskeløverdag 1826.
-Du seer mig nu i Kjøbenhavn, elskede Thrine! 

Det har glædet mig meget at besøge en Del gode Venner 
og finde dem i Velgaaende.-------

Vejret er dejligt, og det har fornøjet mig at komme 
vidt omkring igjen i den store Stad. Naar man saa 
sjælden seer Kjøbenhavn, Og man da træffer at komme 
der i smukt Vejr, saa skjønner man ret paa, at det dog 
virkelig er en smuk By. Hvad jeg denne Gang saa gjærne 
havde ønsket at beskue, er Slottet og dets Kirke, som 
skal være saa overordenlig smuk; men der kan slet ingen 
faae det at see, da Kirken skal være færdig til Pindse til 
den lille Prinses Konfirmation og derfor er fuld af Arbejdere.

Om min Afhandling, som nu circulerer blandt Med-

x) Vistnok Wilsters Digt: De gamle Melodier.
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lemmerne af Videnskabernes Selskab, udlod Engelstoft sig 
meget fordelagtigt og gav mig sikkert Haab om at faae 
Medaillen. Den er for Øjeblikket hos Geheimeraad Malling, 
hvis Dom jeg længes efter at hore.-------

Denne Middag skal jeg tilbringe hos Holstens. Det 
glæder mig saa meget at komme der; thi jeg er saa meget 
afholdt af dem alle. Min forrige Discipel er et vakkert 
Menneske. Han bruger sin Tid vel og skal snart op til 
Embedsexamen. Christian Engelstoft gjør mig ogsaa megen 
Glæde. Han kommer til mig hver Morgen, inden jeg 
gaaer ud. — —

Soro d. 18de April 1826.
Du mener, elskede Thrine! at jeg nok i mit eget 

Hoved og Hjærte kan finde interressant Materie til Under
holdning, og at jeg ved Færdighed deraf kan udspinde saa 
lang en Traad, at den uden anden Tilsætning af Nyt 
o. s. v. kan fylde ret lange Breve. Du har for megen Tro 
til min Capacitet; tbi sæt endog, at den forste Forudsæt
ning er rigtig nemlig, at et saadant Stof indeholdes i de 
tvende omtalte Repositorier for menneskelige Begreber, 
Kundskaber og Følelser, saa troer jeg dog, at det er af
gjort, at jeg i Henseende til Færdighed i den aandelige 
Spindekunst staaer meget tilbage. Jeg mærker det især, 
naar jeg skal skrive en Præken; jeg kan da have meget 
klare Begreber om de høje Gjenstande, hvorom jeg agter 
at tale, varme Følelser kunne begejstre mig; men naar 
det kommer til i Ord at udtrykke’disse og at fremsætte 
dem paa Papiret, eller for at blive ved Lignelsen, naar 
jeg af den givne Materie skal udtrække en Traad, da 
standser Tenen hvert øjeblik eller vel endog slaaer tilbage, 
saa at Traaden springer, at jeg atter maa lede efter den, 
med Møje knytte den sammen igjen. — Du har vel stun
dom ved at dyrke den ædle Spindekunst befundet det ær
gerlige i en saadan Forfatning. — Dog til Brevet; den 
Indgang var for lang.------
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— I Fredags var det hans Excellences Fødselsdag, 
paa hvilken høje og lave, og blandt disse sidste jeg uværdig 
strømme til for at frembringe Lykønskninger paa ydmyge 
Læber.-------Aftenen tilbragte jeg ligeledes hos Stemanns 
i en utallig Mængde. Jeg var anbragt ved en L’hombre 
med (3) gamle Mænd, to afskedigede Oberster og en gammel 
Justitsraad paa 74 Aar, Over dette Parti undlode mine 
unge Kolleger ikke at gjøre Anmærkninger. Lektor Hjort 
fortalte mig Dagen efter en Samtale angaaende denne 
Materie mellem ham og Kielsen: man kunde let, havde 
de bemærket, forundre sig over, at den blomstrende Ung
dom var sat sammen med den henfalmede Alderdom; men 
det var dog ikke at forundre sig over, thi i Grunden var 
det fire gamle Mænd. Saaledes spasede Hjort med mig: 
jeg gav ham en god Dag og ytrede det Haab, at jeg endnu 
skulde være i favreste Ungdoms Huld, naar hvert Ungdoms 
Spor var forsvundet paa ham. — Hans Spøg tog jeg ellers 
slet ikke ilde op; thi jeg veed jo vel, at der fra min tidlige 
Ungdom har været et vist gammelt Anstrøg hos mig, 
hvilket ofte mine Venner have paa en godmodig Maade 
railleret med.

Siden den Aften har jeg været skammelig forkjølet. 
I Løverdags var jeg saa hæs, at jeg næppe kunde tale 
paa Skolen. Og dog modtog jeg en Indbydelse fra Estrup 
at kjøre med ham Søndag Eftermiddag til Alsted Præste- 
gaard og Fjennesløvlille Kirke; men Du maa betænke, 
kjæreste Thrine! inden Du dadler mig for denne Daar- 
lighed, at Rejsen foretoges i lukt Vogn, hvor vi aldeles 
ikke følte til den omkring os stærkt larmende Storm. 
Estrup og jeg var ene; vi underholdt os behageligt om 
historiske Gjenstande, hvorved jeg mest var Tilhører, da 
jeg ikke med min Stemme kunde fremføre uden de nød
vendigste Ord. Provst Flemmer tog meget venskabeligt 
imod os, og meddelte ikke blot med største Bevedvillighed 
Estrup de forlangte topographiske Oplysninger men fulgte 
endog personlig med til Fjennesløv. Denne Kirke var 
bleven sat i en meget smuk Stand, siden jeg saae den i
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Fjor Paaske. De to skjønne Granitpiller, paa hvilke fra 
først af Taarnene hvilte, vare bievne befriede fra et Pul
pitur, som forhen skjulte en Del af dem, og stode nu 
ganske frit.-------

Soro d. 22de April 1826.
Dette Brev, min elskede Thrine! skal egenlig kuns 

være Supplement til det forrige. Det skal være kort; thi 
Tiden tillader mig ikke at skrive et langt. Dets Hensigt 
er blot at bringe min kjære Thrine de bedste kjærligste 
ønsker for dit Held i det Leveaar, som Du begynder den 
Dag, da det er bestemt til at komme Dig til Hænde. Det 
skal bringe Dig min inderligste og varmeste Tak for din 
Kjærlighed i de svundne Dage og — Aar.

En lille Gave i Anledning af denne Dag haaber jeg, 
at Du ikke forsmaaer. Den er kjøbt af Baronesse Ade- 
laide Holsten og af nyeste Smag. Vi havde megen Spas 
med at vælge den af fire, som til den Ende vare hentede 
fra Modehandlerinden; efter Frøkenens Raad erklærede jeg 
mig for den. Jeg vil ønske, at den maa behage ikke blot 
Dig, skjønt det er Hovedsagen, men ogsaa det skjønne 
Publikum paa den Skueplads, hvor den skal fremstille sig 
offenlig. At jeg ønsker at vide din og andres Dom der
om, kan Du vel tænke; glem ikke at lade mig den vide. —

Næst efter denne Hovedhensigt af Brevet iler jeg til 
en anden Sag af megen Vigtighed. Liitken er nu bleven 
Lektor; i Onsdags kom Brevet med Posten til vor store 
Glæde. Det er virkelig en stor Lykke for ham; thi da 
han ingen Embedsexamen har, saa vilde det være vanske
ligt for ham at blive anbragt i noget Embede, dersom 
ikke Skjæbnen havde ført ham dette i Møde. Gaarsdagen 
(Store Bededag) tilbragte han i Tølløse hos sin Kjæreste: 
hvilken Glæde der maa have været.

Wilster var i Slagelse i Gaar, saa at jeg var ene 
hjemme. Du vil sige, at jeg altsaa ret havde god Tid til 
at skrive Brev. Nej ingenlunde. Jeg har i denne Tid 
taget fat paa en Undervisningsgjenstand, som jeg ikke

Daugaards Levned. II. 26
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længe har været fortrolig med, nemlig den mathematiske 
Geografi, og jeg har den Vane, at naar jeg skal lære andre 
noget, saa vil jeg gjærne vide det til saadan Fuldkommen
hed, at jeg kan møde de fleste Indvendinger, og at jeg 
veed noget mere af det, en der stricte udfordres til at 
docere deri. Derfor maatte jeg i Gaar anvende Tiden paa 
dette Studium. Aftenen fra Kl. 7 af brugte jeg lidt 
anderledes. Der var nemlig kuns meget faa af de mindre 
Elever hjemme. Jeg lod dem da komme op til mig og 
spilte et Bogstavspil med dem, som jeg for noget siden 
har lagt mig til. Jeg veed ikke, om Du kjender det: 
man giver En saa mange løse Bogstaver, som der udfordres 
til et vist Navn, og han skal da sammensætte dem saa 
længe, indtil han faaer det opgivne Navn ud deraf. Det 
morede dem meget. Det er virkelig for en sjælden Gang 
ganske underholdende.

Soro d. 23de Mai 1826.
— Sommeren er da kommen med alle sine Yndig

heder. ------ Paa Søen har jeg været 2 å 3 Gange i vor 
egen Baad. Du maa nemlig vide, atWilster, Kaalund og 
jeg ere bievne Baadejere. Konduktør og Tegnelærer Friis 
ejede en gammel, men ret smuk Baad, som endog er 
bleven lidt opmålet i Foraaret. Den holdt han fal for 10 
Rdlr., og vi vare ikke sene til at slutte Kjøbet med ham. 
Det er.behageligt at eje en Baad selv her, ikke saa meget 
for vor egen Skyld, da det ikke hændes ofte, at vi komme 
til Søs, men for at kunne unde Eleverne den Fornøjelse en 
Gang imellem. Pindseferien tilbragte jeg her hjemme med 
10 Elever, og Du kan troe, at Baaden var i Brug1).

Forrige November havde jeg under et Besøg i Sorø 
Lejlighed til at bemærke, hvilket stort Opsving Skibs
farten der siden min Faders Tid maa have taget. I 
Akademihaven dækkedes et anseeligt Rum ned mod 
Søen af et stort Antal velholdne Baade, vendende 
Kjolen i Vejret.
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I mine nærmeste Omgivelser er foregaaet en For
andring. Den nye Adjunkt Wegener er ankommen her 
til Byen, Liitken er flyttet ud fra Stiftelsen og Kaalund 
ind i hans Sted. —

I Gaar blev jeg af et Par af de ældre Elever spurgt 
om min Afhandling; de havde for ganske bestemt hørt, 
at jeg havde vundet en Præmie, men de bleve meget flaue, 
da jeg ikke vilde vide noget deraf. Jeg fik siden fat paa 
Estrup og spurgte ham, om han havde sladret af Skole; 
men han svarede, at Wegener havde bragt den Efterret
ning, at det var afgjort, og dette havde han fortalt en af 
Eleverne. Hvorvidt Wegener nu har Ret, derom kan jeg 
endnu intet sige, da Videnskabernes Selskab ikke har 
gjort mig nogen Meddelelse om denne Ting. I Dag skal 
jeg have spurgt Wegener, om han virkelig veed nogen 
Besked; thi ellers skulde han have Skam, at han har talt 
derom. — NB. Han siger, at det er ham fortalt af Pro
fessor Nyrup som ganske vist. —

Jeg er ikke enig med Dig, bedste Thrine! i den Mis
fornøjelse, Du ytrer over, at Du ikke længere kunde ved
ligeholde de religiøse Følelser, som vaktes hos Dig, medens 
Gudstjenesten varede, og at Du ikke kunde bringe dem 
med hjem dobbelt inderlig. Det er uden Tvivl en urigtig 
Forestilling om vore Følelser. Det ligger i vor menneske
lige Natur, at de ikke i lang Tid kunne være spændte, og 
man maa ikke fordre' noget, som er over Naturen. Vort 
Hjærte skal være aabent for gode og ædle Følelser, saa 
at man ganske hengiver sig til dem, ja ligesom hensynker 
i dem i de øjeblikke, naar vore Tanker og udvortes For
hold fremkalder dem. Men at fremtvinge dem til en 
bestemt Tid, eller holde dem tilbage over deres naturlige 
Maal, det formaae vi ikke, det nytter ikke. Derfor hændes 
det mig meget ofte, at jeg bivaaner Gudstjenesten uden 
at blive stemt til gudelige Følelser, medens jeg da igjen 
til andre Tider enten paa en Spadseretur eller paa mit 
Værelse og enten ved Betragtninger, jeg selv anstiller, 
eller ved Læsning henrives til de mest inderlige og levende
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Følelser ja til Begejstring, som da udtrykker sig i fyrige 
Bønner og Taksigelser til Gud; men saadanne Andagtens 
virkelige øjeblikke ere, som alt hvad herligt Livet frem- 
byder, meget sjældne. Dog derved have de ogsaa deres 
store Værd, og visselig haVe de gavnlig Indflydelse paa 
vor Aand. Man føler sig salig, saa længe disse øjeblikke 
vare; men man maa ikke sørge, naar de ophøre, og naar 
vi atter sættes tilbage i Hverdagslivets jævnere Tone, og 
man maa ikke stræbe at indføre dem i den, hvor de ikke 
passe sig, thi da bliver man let vant til at fremkunstle 
dem og saaledes bedrage baade sig selv og andre. Det 
er en Sandhed, som jeg for nylig er kommen ret til klar 
Anskuelse af, og derfor har jeg, da Du selv foranledigede 
det ved din Ytring, villet fremsætte den for Dig. Det 
kan maaskee give Anledning til, at Du meddeler mig dine 
Anskuelser derover næste Gang. Hils alle paa det kjær
ligste fra mig. — Den Forandring, der foregaaer med 
Set. Lauridsbakken glæder mig; det er just et smukt Sted 
til et saadant Anlæg. Lev vel, allerkjæreste Thrine!

Fra din Jacob Daugaard.

Sorø d. 6te Juni 1826.
— — Vor religiøse Samtale vil jeg endnu tilføje et 

Par Bemærkninger. Du billiger ikke, hvad jeg har sagt i 
Anledning af at bevare Følelserne længe. Jeg troer dog, 
jeg har Ret, og vil derfor tilføje et Par Bemærkninger. 
Endskjønt Følelsernes Indtryk ikke længe vedligeholder 
sig i dets første Liv og Kraft (hvilket jeg ikke troer, det 
kan efter den Indretning, som Menneskenaturen een Gang 
har) saa virker dog Indtrykket gavnligt paa os endog 
uformærkt og uden, at vi ere os det bevidste; jeg mener, 
at den lykkelige Stemning, hvori Sjælen har befundet sig 
i nogle øjeblikke (Tidens Længde gjør i aandelig Hen
seende ikke meget til Sagen) efterlader en Fred i Sjælen, 
en froere Anskuelse af Livet, som intet i Verden uden en 
saadan levende, begejstret Følelse formaaer at frembringe.
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Denne Følelsens Virkning, troer jeg, er uudeblivelig; man 
maa ikke troe, at den er borte, fordi Følelsen ikke længere 
er til Stede; og man bør ikke enten fremtvinge eller med 
Magt tilbageholde Følelsen, frygtende, at dens gavnlige 
Virkning skulde forsvinde med den selv. Thi hvad er da 
Følgen, naar man gjør dette? Gnavenhed, Vrantenhed, 
Utilfredshed med sig selv og alle, fordi man ikke kan, 
hvad man vil; og hvorfor kan man ikke? fordi man vil, 
hvad man ikke kan. Jeg troer derfor, at naar man nærer 
hos sig en religiøs Anskuelse af Livet i det hele, naar. 
man jævnlig f. Ex. i sin Morgen- og Aftenbøn og ellers i 
enkelte andægtige Øjeblikke styrker den hos sig, og man 
for Resten arbejder med de Kræfter, man har faaet, i de 
Forretninger, som Livet og vor Stilling i dette bringer, 
uden ængstelig at spørge, i hvad Forbindelse disse For
retninger staae med det evige, aandelige Liv, da vil man 
befinde sig lykkeligst og bedst opfylde sin Bestemmelse. 
Naar der hos mig under mange smaalige Forretninger, 
som min Stilling medfører, opstaaer den Tanke: hvad 
gavner dog dette med Hensyn til din egen eller andres 
evige Bestemmelse? er dette Sysler for en udødelig Aand? 
saa antager jeg disse Tanker for det, som de gamle Theo- 
loger kaldte Indskydelser af den onde Aand, og jager dem 
strax paa Dør og passer, hvad jeg skal. Lykkes det mig 
ikke, da bliver jeg vranten, mig selv og andre unyttig 
eller besværlig, og har da deri et Bevis paa, at min Speku- 
leren har været utidig, urigtig om ikke syndig. Dog nok! 
jeg falder over i Prædiketonen. Men det interesserer mig 
at udvikle mig mine Anskuelser om disse Gjenstande, som 
ere saa vigtige, og min kjære Thrine tilgiver mig vel?

Du kan ikke troe, hvor mit Hjærte fyldtes af Længsel 
efter Dig og alle de kjære der hjemme, da jeg forleden 
saae Frøken Leonora Stemann komme kjørende hertil. 
Hun bragte mig intet Brev eller andet fra nogen af dem; 
men, da jeg siden hilste paa hende, bragte hun mig mange 
Hilsener, hvilke ogsaa ere mig særdeles kjære og glæde- 
lige. —
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Medaillen er mig nu tilkjendt af Videnskabernes Sel
skab. Vel har jeg ikke faaet den endnu, ej heller har jeg 
faaet Brev derom fra Sekretæren, hvilket maaskee endnu 
kan vare længe; thi alt skal have sin Tid i denne Verden; 
men Engelstoft har gjennem Estrup meldt mig, at den er 
mig formelig tilkjendt, saa at der er ingen Tvivl derom. 
Saavidt jeg veed, er den af Værdi 50 Dukater o: 200 Rdlr. 
Sølv. Jeg har været uenig med mig selv, om jeg skulde 
tage Medaillen eller lade mig den udbetale og anvende 
.Pengene for en Del til Bøgers Indkjøb, da den er for
hvervet paa videnskabelig Vej. Men nu er jeg resolveret: 
jeg modtager Medaillen og afleverer den til Dig, kjære 
Thrine! Du skal eje den og gjemme den som et Kleno
die, vi kunne gribe til, naar Nødvendigheden udkræver 
det. Jeg haaber vel at skulle faae den til Sommerferien, 
saa at jeg selv kan overbringe den.------

Fogtmann er i disse Dage kommen hjem fra Kjøben- 
havn, hvor han har disputeret for den theologiske Doktor
grad. Præsten, Dr. Sommer, har været derinde for at 
opponere imod ham.

» Uden Dato.
-----Tak for din Lykønskning til Medaillen men 

ikke Tak for dit Afslag. Men det hjælper intet. Du 
skal have den. Saadan en Medaille plejer man ikke at 
have liggende hos sig. De fleste sælge den eller tage 
strax fra først af Penge derfor. Det samme havde jeg 
tænkt paa, og Wilster var af samme Mening; jeg skulde 
da have brugt det ene Hundrede til Indkjøb af Bøger. 
Men jeg syntes dog, at jeg nok vilde see Pengen, og der
næst.fandt jeg, at den intet Sted kunde bedre gjemmes 
eller være i mere passende Hænder end hos Dig. Det er 
jo og ret smukt, at Du kan vise dine Veninder og andre 
den Medaille, din Kjæreste har vunden. Denne Plan at 
give Dig den vandt Wilsters Bifald. Du maa nu ikke 
sige imod i dette Stykke men være smuk føjelig og give 
efter.



407

-Den halve Del af den nye Vej, som anlægges 
fra Akademiet til Landevejen, og som egenlig er en Ud
videlse af den forrige Philosophgang, er nu færdig. . Den 
har vundet betydeligt: den er nu næsten saabred som 
Landevejen, i en Udkant af Skoven med mange Slags 
Træer til begge Sider; en Del smaa Træer eller Buske 
danne et langt Stykke en ordenlig Hæk; krumme Spadsere
gange fare fra den brede Vej ind til yndige smaa Skov
partier. Hvad der især er vundet ved dens Udvidelse, er 
uden Tvivl det, at den nu vil blive fremkommelig i det 
fugtige Vejr til Vinteren; det var den næppe far.-------

Uden Dato.
----- Mit Brev skal dennesinde være kort; det 

vidtlaftigere opsætter vi til den mundtlige Samtale, fpr 
hvilken dette Brev er Forlaber og Bebuder. Men for at 
det skal være des mere indholdsrigt, ledsager jeg det med 
en i mine Tanker meget smuk Sang1) af min Ven Wilster, 
som da jeg bad ham om den til Afskrift, gav mig Exem
plaret selv, som er skrevet med hans egen Haand.-------

Hvor det glæder mig, at din gode Veninde N. Stol- 
tenberg er hos Dig. Det er nok den kjæreste af alle dine 
Veninder, i det mindste er det hende, som Du har omtalt 
med størst Begejstring. At komme til at gjare hendes 
Bekjendtskab og det i Selskab med Dig fornejer mig 
saare meget. Vel har jeg seet hende en Gang men kuns 
meget flygtig. Det var en Aften far Jul, hun var kommen 
med Dig eller Caja fra Aalborg. Jeg har endnu Billedet 
af hende som en lille radmusset Pige. Forelabig beder 
jeg Dig bringe hende min Hilsen og lykanske til hendes 
Ankomst til vort kjære Fædreneland.

Nu forestaaer her en travel Uge nemlig Examensugen, 
til hvilken vi forberede os med to Dages Ferie, i Gaar og

Uden Tvivl: Himlens Gaver, «En Hest at trække 
Ploven» o. s. v.
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i Dag. Dem har jeg benyttet til at læse ret for Alvor, 
hvilket jeg nu vel næppe kommer til igjen førend om sex 
Uger. Thi Examensugen kan man ikke tage en Bog i 
Haanden, det er knap, at man kan læse Aviserne. Saa 
kommer Rejsen og det glade Samliv hos Dig og mine 
andre kjære, som er helliget til andre ædle Nydelser, og 
derpaa følger den første Uge, som vi skulle tilbringe paa 
Akademiet i en ny, forvirret Tingenes Orden. Derfor har 
jeg ilet med at fuldende Læsningen af et Værk, som har 
interesseret mig mere end nogen anden Bog af dem, jeg 
længe har læst, nemlig Professor Clausens Bog om Katho- 
licismen og Protestantismen, et Værk, som formedelst den 
Smag, Grundighed, Lærdom og Sandhedskjærlighed, hvor
med det er skrevet, gjør vort Fædrenelands Literatur Ære. 
En anden interessant Bog, som jeg længe har ønsket at 
læse, tog jeg fat paa i Gaar og tænker at fuldende den i 
Dag. Det er Monrads Beskrivelse over Kysten Guinea. 
Det er en Bog, som jeg er vis paa, at Du ogsaa vilde 
læse med Interesse. — —

Se efter Vinden paa Mandag otte Dage. Af den vil 
det for en stor Del afhænge, om jeg kommer tidlig eller 
sildig til Eder. Lev vel, elskede Thrine! Vi sees snart.

Fra din Jacob Daugaard.

Sorø Akademi d. 9de September 1826.
— — Vi ere nu komne ret taaleligt i Orden her 

paa Akademiet. Eleverne holde sig godt borte fra Haand- 
værksfolkene og altsaa kommer fra den Kant ikke saa- 
danne Ubehageligheder, som syntes at være at befrygte. 
De Smaating, som manglede, komme og efterhaanden i 
Stand. Lokalerne ere i det hele dejlige, høje, lyse og 
rummelige. Slemt er det rigtig nok med den store Af
stand imellem alle Ting og de høje Trapper, vi jævnligen 
have at bestige. Dog vænner man sig snart dertil. Mig 
falder det allerede meget mindre svært end i Førstningen. 
Vort Arbejde er ellers ogsaa blevet forøget, da Lektorerne
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nu ikke længere læse i tredie Klasse, og da det større 
Antal Elever gjør Tilsynet mere besværligt. Jeg har nu 
25 Timer ugenlig. Aline Fag ere Historie og Geografi 
gjennem alle tre Klasser og desuden lidt Dansk og Tysk.

Dit Brev modtog jeg i Mandags Morges ved Lovsan
gen; men jeg vil være et Skarn, som Rektor Lund siger, 
om jeg fik Tid til at læse det for Middag, af saa mange 
Forretninger vrimlede denne Formiddag. Jeg seer deraf, 
at din gode Veninde nu har forladt Dig. Vinden har jeg 
just ikke observeret; dog troer jeg, at den har været syd
lig og altsaa hende gunstig. Maaskee hun nu allerede 
skuer sine norske Fjælde.

-Dit smukke Stykke pryder nu min Væg ret 
herligt; det har vundet Bifald hos Wilster. Denne gode 
Ven har faaet et ganske andet Humeur, siden han er 
bleven forlovet. Han er nu meget lykkelig. I Sommer
ferien har han skrevet et Par nydelige Smaadigte. Et af 
dem, har følgende Indhold. Hans Kjæreste sang en Gang 
i Sommer, førend de bleve forlovede, en Vise, som be
hagede Wilster, og som han syntes at skulle kjende. Det 
var en, som han selv havde skrevet for mange Aar siden, 
men ganske glemt. Denne lille Tildragelse og de derved 
vakte Følelser har han nu gjort til Gjenstand for et lille 
Kvad. Nu er han rejst til Slagelse, og jeg kan derfor 
ikke faae den. Men til Nyaar udkommer en Samling af 
alle hans Sange og andre Smaating; da kunne vi glæde 
os ved at læse dem trykte; og vor norske Veninde maa 
vi da ogsaa betænke med et Exemplar. —

Sorø Akademi d. 16de September 1826.
------- Her indtraf en hel sørgelig Tildragelse i Gaar 

i vor Kreds. En af Smaadrengene, som de eftertrykke
ligste Forbud uagtet vilde lade sig glide ned ad Rækværket 
ved Trappen, faldt fra Stueetagen ned i Kjælderen. Jeg 
blev strax kaldet, og Du kan nok forestille Dig, at jeg 
ikke med let Hjærte ilede derned, da jeg frygtede, at han
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endog kunde være slagen fordærvet. Doktoren, som jeg 
strax fik hentet, beroligede mig med den Forsikring, at 
intet Ben var itu; men Ansigtet er hæslig tilredt og nogle 
Tænder løse. Vi have bestandig frygtet, at vi eller rettere 
vore Elever maatte komme til at betale dyre Lærepenge 
for den skrækkelig uforsigtige Spøg. Dersom den paa- 
gjældende lille Person, som det lader, nu er uden Fare og 
kan haabe fuldkommen Restitution, saa maa vi ret takke 
Gud, at det ikke blev værre. Havde han faldet fra anden 
eller endog tredie Etage, da havde det øjeblikkelig været 
forbi. Vi kunne ret prise os lykkelige i vort Uheld. Men 
Rygtet vil sikkert faae meget travelt med os i denne An
ledning. At man vil ryste paa Hovedet og tale om 
Mangel paa Tilsyn er up aat vi vieligt. Folk ere ikke saa 
billige at betænke, at et bestandigt og specielt Tilsyn er 
umuligt, og at selv under et saadant uheldige Tilfælde 
ikke ere til at undgaae.

I øvrigt ere vi ret vel i denne nye Tingenes Orden. 
Indretningen er meget hensigtsmæssig og langt bekvem
mere end den forrige. Naar vi først ere komne til at 
raade ene og have faaet Haandværksfolkene til Dørs, kan 
det blive ret godt. Men her er et hel vidtløftigt Terri
torium at overfare. Som jeg begyndte paa denne Sætning, 
foranledigedes jeg til at rondere d. e. ned ad Trapperne 
rundt omkring Akademiet og, tilbage igjen herop. Det 
giver en smuk Bevægelse! Men, Gud være lovet, kjæreste 
Thrine, jeg befinder mig meget vel derved. Selv den Be
sværlighed, som er forbunden med at stige op og ned ad 
de mange Trapper, er mig for intet at regne; kuns de 
første Dage følte jeg den. Jeg springer — det just ikke 
men gaaer i et jævnt Trav — som en Gjed, op og ned, 
og lader, som det først er det tyvende Aar, jeg fylder i 
Morgen og ikke det tredivte.----------------

Soro d. 26de September 1826.
-Jeg læste forleden i en Bog om de nordiske 

Oldsager; deri beskreves et gammelt Monument fra Heden-
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old i Nærheden af Gundersløvholm et Par Mile herfra i 
de dejlige Egne om Thystrup og Bavelse Soer. Lyst til 
at see dette opstod snart hos mig, og med denne den 
Beslutning snart at søge en Lejlighed dertil, da man jo 
ikke kan vide, om mit Ophold her bliver af lang Varig
hed! Vejret i Gaar Morges var fortryllende dejligt, jeg 
veed ikke længe at have nydt et saa skjont Skue, som 
det, jeg nød da ved at see fra Wegeners Vinduer ud over 
vor yndige Sø, som ingen Vind rørte. Saadan Nydelse 
var skikket til at fornye hin Lyst hos mig, og da jeg 
sikkert ventede, at Skolen vilde faae Lov om Eftermid
dagen, da det i Søndags var Direktors Geburtsdag, saa 
lagde jeg den Plan at faae mine Kolleger, saa vidt deres 
Lejlighed tillod det, til at gjøre denne Tur med mig. De 
havde alle Lyst, men Wilster hindredes ved en Indbydelse 
til Selskab hos Stemanns, Wegener ved Inspektionen. 
Højberg, Kaalund og jeg rullede altsaa Kl. 2l/2 paa en 
Hyrevogn af Sted i det skjønneste Vejr, lovende os en 
herlig Nydelse. Haabet svigtede ej. Forbi Sorø Skove 
over Suseaaen, med Næsbyholm og dets Skove til Højre, 
naaede vi Bavelse Gaard og Kirke, hvor vi gjorde det 
første Holdt. Fra Kirketaarnet frydede vi os ved Udsigten 
over Bavelse-Sø og en vid, skjøn Omegn. Derfra fortsatte 
vi vor Rejse til Gundersløv, hvor vi begyndte at forespørge 
os om det Monument, som var Gjenstanden for vore 
ønsker. Men hvilket Barbari! ingen vidste ret Besked 
derom. Vi kjørte nu over Aaen gjennem Gundersløv-By 
til en lille Landsby, Reinstrup kaldet. Her tik vi fat paa 
en rigtig Cicerone, som for en Mark skulde vise os det 
rette Sted. Nu gik det gjennem Stubbe og Sten, indtil 
vi just ved Solens Nedgang holdt stille ved en Skov, 
hvorind vor Leder førte os. Her fandt vi efter en kort 
Vandring dette skjønne Oldtidsminde. Stensætningen er 
vel 50 Alen lang og 10 Alen bred; utallige store Sten, 
tykt begroede med Mos, danne som en Brolægning; Alteretl)

x) Jeg formoder Gravkamret. Men det var først paa et
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dannes af fire store Sten, paa hvilke en saakaldet Over
ligger hviler; denne er uhyre stor men let at bestige, 
da den, som det synes ikke af Naturen, skraaner jied ved 
^en ene Ende. De tildels endnu opret staaende store 
Sten, som slaae Kreds om Alteret, ere af et Par Alens 
Højde over Jorden. Tænk Dig dette gamle hellige Sted i 
Aftenbelysningen, omgiven af skjønne Bøgetræer, og jeg 
tvivler da ikke paa, at Du jo gjærne vilde have været 
med. Paa en Trærod udbredte vi derpaa vort Hestedækken, 
nøde vor medtagne Aftensmad og rejste videre. Men nu 
gik Tilbagetoget gjennem en vildsom Skov med en slet 
Vej, som var os ubekjendt. Vi fore vild, maatte stige af 
og vandre til et Hus i Nærheden, hvorfra vi skaffede os 
en Leder med Lygte. Da vi vare Skoven klar, var Vejen 
de to tilbagestaaende Mile meget god, og den stjærnelyse 
Himmel understøttede vor videre Fremfaren; men det var 
for mørkt til at nyde de dejlige Udsigter, som vi passerede, 
nemlig forbi Thystrup, Vindstrup, Fredrikskilde o. s. v. 
Kl. 10 vare vi hjemme igjen. Skulde det skee, at Du 
besøger mig næste Sommer, da anvende vi en hel Dag 
paa denne smukke Tur.

Nu til andre Gjenstande. I Søndags havde jeg Besøg 
af meget fornemme Personer. Geheimeraadinde Biilow 
havde jeg lovet at vise omkring paa Akademiet. Hun 
vilde denne Dag gjøre Brug af mit Løfte, da hendes 
Svigerinde og Søster fra Moesgaard var hos hende. Ved 
Kirketiden kom de, og efter at jeg havde modtaget dem 
paa mine egne Værelser, viste jeg dem hele Lejligheden. 
Jeg syntes meget godt om Fru Guldencrone, jeg fandt, at 
hun i Anstand og Tale saa vel som i Væxt havde megen 
Lighed med Comtessen; ja endog af Ansigt var hun hende 
ikke ulig. Hun bragte mig Hilsener fra Comtessen og 
medtog nogle igjen fra mig til hende. Hun frembragte 
ønsker for vor Befordring til Præst og Præstinde. Alt

senere Tidspunkt, at Stendyssernes egenlige Bestemmelse 
oplystes af Worsaae (om jeg ikke fejler).
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hos os behagede hende og det øvrige Selskab overmaade 
meget. — En vigtig Nyhed har jeg at melde Dig. Høj
tideligheden med Akademiets Indvielse, Kongens Nærværelse 
her o. s. v. er bleven udsat til Foraaret, saa at vi nu 
kunne ganske slaae os til Ro med alle Ting for det første. 
— Den lille Eleve, som kom til Skade, er nu ganske 
rask. -------

Soro Akademi d. 16de Oktober 1826.
Dit sidste Brev glædede mig særdeles, elskede, kjære 

Thrine! men det var ikke Overraskelsens Glæde men den 
tilfredsstillede Længsels.-------Over en af dine Betragt
ninger glæder jeg mig især; den nemlig, at Sands for og 
Nydelse af de selskabelige Glæder vil være Dig gavnlig. 
Det er en Betragtning, som jeg først sildig lededes til at 
gjøre; men jeg har indseet Sandheden af denne Sætning 
og tillige erfaret disse Glæders gavnlige Indflydelse paa 
mit Væsen og Væren. Jeg vil derfor ogsaa bestyrke min 
kjære Thrine i det Forsæt ikke at unddrage Dig fra dem, 
stundom at søge dem. —-------

Siden jeg kom her op paa Akademiet er Arbejdet 
bleven betydelig forøget. Selv har jeg forøget det ved at 
underkaste mig Musiklæreren to Timer ugenlig, til hvilke 
jeg desuden hjemme maa forberede mig. Det gaaer bedre, 
end jeg havde ventet. — — — Min Kollega Wegener, 
som er et rart Menneske og synger godt, hjælper mig og 
imellem. Med at messe har jeg endnu ikke begyndt.-----

Sorø Akademi d. 10de November 1826.
-- — Fra din gode Fader havde jeg Brev i Aftes, 

som meldte mig din Tante Jacobæas Død, hvilken vi jo 
Alle bør ansee som en Forsynets Velgjerning mod hende 
og dem, som skulde see hende lide uden at kunne af
hjælpe hendes Lidelser. Paa mig gjorde denne Efterret
ning ikke noget bedrøveligt Indtryk dels af den Grund, 
dels for^i Synet af det sorte Segl for Brevet ganske for-
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skrækkede mig, og jeg i det ferste øjebliks Forbauselse 
kunde befrygte det værste. Hvad der mest bedrøver mig 
er det, at Du ikke var nærværende; thi vistnok havde Du 
ønsket det, og vistnok vilde din Nærværelse have bidraget 
til at formilde hende de sidste øjeblikke. Hendes Sjæl 
var ogsaa meget beskjæftiget med Dig i hendes sidste 
Stund. Du maa nu heller ikke, kjære Thrine! betragte 
hendes Død med andre øjne, men see en Guds Velgjer- 
ning i den.

Jeg har paa den sidste Tid lidt af nogén Upasselighed 
i mine Øjne, hvilket er mig saa meget mere ubehageligt, 
som jeg derved hindres fra at bruge til eget Studium den 
Smule Tid, som levnes mig fra de bestemte Forretninger. 
Ogsaa har jeg haft nogle Ubehageligheder i Medfør af mit 
Embede, hvilket jeg ikke skulde omtale til Dig, dersom 
de ikke vare vel overstandne. Disciplene af øverste Klasse 
have nemlig forsøgt paa at tiltage sig en større Raadig- 
hed her hjemme, end det Forhold, hvori de staae til os, 
kan taale. Da jeg er meget nøjeregnende med god Orden 
og Subordination, maatte de naturligvis strax møde en 
kraftig Modstand fra min Side. —------ De troede vel, 
at jeg ikke turde paatale det; men de bedroge sig. Da 
vi forsamledes ved Aftensbordet, bleve de i deres mindre 
Meddisciples, Tjenernes og Adjunkt Wegeners Nærværelse 
saa strængt og haardt tiltalte af mig, at vi ikke have haft 
Exempel paa slig alvorlig Irettesættelse nogensinde før. 
Dette saa vel som en privat Correx, som de senere have 
faaet, har bragt dem til Raison, til at indsee Grænsen, 
som en Eleve ikke tør overskride. Den hele Sag forvoldte 
mig en ubehagelig Søndagaften og forspildte mig denne 
Aftens Rolighed; thi naar mit Sind er i Oprør over slige 
Ting, kan jeg intet bestille. Men det er min Ære, saa 
længe jeg staaer paa denne Post, at holde over Orden og 
ikke taale eller tillade, at nogen raader selv, hvor jeg har 
at befale. Og naar jeg strider for Pligt og Ære, strider 
jeg kjækt og uforsagt, og en saadan alvorlig og kjæk 
Kamp har de bedste Følger; den skaffer en ønskelig Fred
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for lang Tid. Men ubehagelig er Kampen, saa længe den 
staaer paa, og saa længe jeg kan have Fred paa en mil
dere Vej, ønsker jeg ikke at indlade mig i den. Du skal 
nu ikke tale om denne Sag til nogen. Jeg plejer ikke at 
fortælle Dig slige Ting, da Du let kunde forestille Dig 
slige Ubehageligheder værre, end de ere, og da jeg i det 
hele ikke gjærne taler eller skriver om Embedsforhold. Du 
maa ikke troe, at denne og lignende Sager svække min 
Sindsro og Tilfredshed; tvært imod føler jeg en stor 
Glæde hver Gang, jeg vinder Sejer i saadanne Smaakampe, 
thi jeg sejrer alene ved mig selv, næst Gud, til hvem jeg 
al Tid beder; vor Direktor bidrager snarere til Disciplenes 
end til Lærernes Sejer.------- I øvrigt har jeg stor Glæde 
af, at alt her i vor nye Anstalt gaaer ordenligt og godt 
til. Saa længe Adjunkterne ere flinke og ivrige til deres 
Pligt, bliver-------mindre mærkelig.---------

Wilster bliver ved at være frugtbar paa smukke 
Sange; til Jul haaber jeg, at Du skal faae dem alle at 
læse. En Afhandling, som han havde indsendt til det 
philosophiske Fakultet for Magistergraden, er bleven ham 
tilbagesendt med en hæderlig Paaskrift; han skal nu en 
Gang med det første, naar Dissertationen er bleven trykt, 
disputere for Graden.-------

Soro Akademi d. 18de November 1826.

-Om Storring Kald har jeg siden intet hørt; 
næppe tør jeg haabe noget i den Henseende mere. Jeg 
længes nu meget efter at komme til fuld Vished, at jeg 
kan begynde at søge paa ny og udkaste andre Planer. 
Fire Aar ere nu henrundne paa dette Sted, og det var 
mit ønske, da jeg kom her, ikke at tjene her i længere 
Tid. Dette ønske maa jeg nu give den Forandring, at 
jeg ikke maa begynde paa det sjette. Dog, elskede Thrine! 
maa Du ikke troe, at jeg lever her med Ulyst; jeg befinder 
mig ret lykkelig i min Stilling. Jeg har det bekvemt i



416

alle Maader, gavner hverken Iver eller Kraft til at bestride 
mine Forretninger, hvorfor de ogsaa lykkes meget godt for 
mig. Det er jo Ting, som jeg bor paaskjønne, Velgjer- 
ninger af Forsynet, som jeg bor modtage med Taknemlig
hed. Altsaa bor jeg ikke saaledes længes efter tilkom
mende Goder, at jeg glemmer de nærværende. —

Et Gode have vi her i dette Efteraar fremfor de for
rige, nemlig at Spadserevejen er fremkommelig. Den 
saakaldte Philosophgang, som gaaer lige fra Akademiet 
ud til Landevejen noget over en halv Fjerdingvej, er 
bleven saaledes forbedret, at den endog er taalelig i de 
vaadeste Dage. Den benyttes derfor daglig mellem 12 
og 1; sjælden kommer jeg derfor op i Byen.-------

Du begjærer lange Breve, bedste Thrine, men mit 
ensformige Liv leverer saa lidet Stof. Jeg læser daglig 
intet andet end mine Skolepensa; en saare liden Tid 
levnes til Syngeøvelserne og theologiske Studier. Det 
Hebraiske, som jeg i denne Tid opfrisker, samt Dogma
tiken frembyde ingen Materie til Underholdning med Dig. 
En Morskabsbog har jeg ikke haft i min Haand, siden 
jeg var hjemme. Ikke en Gang «Gravmanden»1) har jeg 
faaet læst til Ende. Dog troer jeg, at jeg i Morgen skal 
tage det over tvært, som man siger, og læse den til Ende. 
— Du derimod, som seer smukke Komedier, læser herlige 
Komaner, har godt ved at skrive; thi det er saadanne 
Ting, som yde den bedste Materie til Underholdning. — 
Hvad Nyt angaaer, da holdt vor nye Kollega, Højberg, i 
Søndags en meget smuk Præken; jeg var desværre ikke 
i Kirke, da mine Ojne endnu vare svage. Det glæder mig 
ret, at Dr. Sommer i Højberg har faaet en villig Med
hjælper, thi mig er det for Tiden umuligt at skrive en 
Præken uden at forsømme min Dagsgjerning, hvilket jeg 
ikke vil.-------

Jeg veed ikke, om jeg har fortalt Dig den Sorg, jeg

J) «Old Mortality» af W. Scott, oversat paa dansk under 
Navn af «Den gamle Gravmand.»
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har haft med en Grædepil, som jeg for et Par Aar siden 
plantede paa Rousings Grav. Det var voxet saa dejligt 
op, at det ret var en Fryd at see det; men Blæsten har 
kastet det over Ende og brækket det lige ved Roden. Jeg 
har nu kjøbt et andet og ladet sætte i dets Sted; gid det 
maa have bedre Lykke.-------—

Soro Akademi d. 28de November 1826. ,
Jeg har ret længtes, elskede kjære Thrine! efter at 

komme til at tale med Dig og besvare din sidste Skrivelse. 
I Leverdags var det min Agt at gjore det; men ned
sjunken i Forretninger, som Embede medfører, og som, 
efter Pastor Hassagers vise Ord gaae for al Ting, kunde 
jeg den Gang ikke faa Tid dertil. I Dag er det endnu 
knap nok, åt Tiden vil unde mig denne Glæde; men jeg 
skal stjæle nogle øjeblikke fra den og rappe mig med at 
bruge disse, saa at Du ikke længe skal vente forgjæves. 
Hvor jeg forleden misundte Wilster hans Digtertalent. 
Det var hans Kjærestes Fødselsdag den 21de, og til 
denne sendte han hende et usigelig smukt lille Digt, 
som han lod mig læse. Naar man saaledes kunde ud
spinde Ideer af sin egen Aand og føre dem saa sirligt 
frem, da vilde man ret kunne gjøre sin Pen interessant. 
Men Naturen, har nægtet En saa skjønne Gaver; deraf 
hine magre Breve, hvis Antal dette nærværende vist ikke 
vil undlade at forøge.------

Du manede mig i et af dine sidste Breve om «Grav
manden» ved at spørge, hvorledes den vedblev at behage 
mig. Hidtil har det været mig umuligt at besvare dette 
Spørgsmaal, da jeg har savnet Lejlighed til at læse den. 
Først afvigte Uge brød jeg overtværs, laante Fogtmanns 
Exemplar, satte al theologisk Studium til Side og, skjønt 
efter lange Mellemrum, kom endelig igjennem den. Den 
blev stedse interessantere, og jeg bestyrkedes ved Enden i 
den Overbevisning, at W. Scotts Romaner er noget næl
den gavnligste og behageligste Læsning, man kan faae.

Daugoards Levned. II. 27
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De forskaffe en sand aandelig Nydelse; ved at sætte os 
ind i Kredsen af ædle og uædle, sindige og forvildede, 
stærke, mandige Karakterer, gjøre de vor egen Karakter 
stærkere, de gjøre os fortrolige med allehaande Skjæbner, 
som det menneskelige Liv medfører, og styrker os, som 
jeg vil haabe, til at møde vore egne vanskelige og ublide.

Da jeg begyndte paa dette Punktum, troede jeg, at 
jeg skulde have Fred og Ro til at fremsætte det saaledes, 
som jeg i Tanken havde ordnet det; men nej. Klage 
indlob over et fortrædeligt Klammeri mellem nogle Elever r 
som jeg en Gang i Dag skal til at bilægge og det ikke 
uden at uddele nogle Hug; det er just ikke behagelige 
Ting, jeg har i Vente. Ellers har jeg længe været fri for 
Fortræd af den Art, og med de unge Herrer, som Du 
siger, staaer jeg siden hin Aften paa en meget god Fod. 
Det har gjort dem usigelig godt, at de fik den alvorlige 
Irettesættelse.-------

Middag. Efter at have spist til Middag og dernæst 
holdt Exekution, efter at have drukket Kaffe hos Kaalund 
med Digterne Ingemann og Wilster, sidder jeg igjen ved 
Skrivebordet for at tilføje endnu nogle Linier, som min 
Spadseretur i Middags gav mig Anledning til. Jeg gik 
nemlig indenfor i Akademihaven; der har Konduktøren, 
som har ført Tilsyn med Bygningen i det hele, ladet op
rejse en smuk Støtte af poleret Granit. Den bestaaer af 
to Stykker, som ere sammenfældede; de ere Levninger af 
den gamle Klosterbygning. Det er baade en smuk og en 
interessant Prydelse for Haven.-------

Sorø d. 12te December 1826.
-Har jeg nogle af de sidste Gange klaget over 

Mangel paa Materie, saa kan jeg ikke med Rette gjøre 
det denne Gang, men det er den Art Materie, som jeg 
ellers hellere ønskede mig forskaanet for. I Fredags var 
nær hændet en stor Ulykke for mig og hele Akademiet. 
Jeg havde Dagen tilforn laant en af de smaa Elever mit
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gamle Atlas, og da han bragte det tilbage, var jeg saa 
uforsigtig at lade ham sætte det ved Kakkelovnen uden 
at se efter, hvorledes han satte det. Formodenlig blev det 
hældet lige op til Kakkelovnen. Næste Morgen, da Fyr
bøderen lægger, formodenlig efter Sædvane, dygtigt i, 
bliver den tynde Kakkelovn snart saa hed, at den tænder 
Atlasset. Kl. 5—6, da Tjeneren hentede mine Støvler, 
mærkede han intet; da Kl. manglede sex Minuter i halv 
sex, og han kom igjen for at vække mig, er Værelset saa 
opfyldt med Røg, at denne og den svedne Lugt havde 
udbredet sig til Gangen og de nærmeste Værelser der 
omkring; da han aabner Døren, bryder den bag Kakkel
ovnen ulmende Ild ud i lys Lue. Han, den anden Tjener 
og Fyrbøderen ile med at slukke, hvilket ogsaa lykkes 
dem, saa at Faren var forbi, inden jeg kom ind fra Sove
kammeret. Men det havde seet farligt ud. Ilden havde 
brændt den ene Brædde i Gulvet mellem Kakkelovnen og 
Væggen ganske til Kul, men havde ikke naaet den under
liggende Brædde end sige Bjælken, men havde den faaet 
et Kvarters Tid mere til at raade sig selv, da havde 
sikkert mit hele Værelse og alt mit Smule Boskab staaet 
i Lue og maaskee en stor Del af denne Fløj af Akademiet 
bleven beskadiget. Bygningskonduktøren, til hvem jeg 
strax meldte det skete, lod samme Dag Kakkelovnen rive 
ned og Skaden reparere, saa at jeg Søndag Morgen atter 
kunde flytte ind efter at have tilbragt to Dage i Land
flygtighed hos min Kollega Wegener. — Det er mig en 
saare ubehagelig Sag, vil Du vist indsee, kjæreste Thrine! 
og Du vil vist dele mine Følelser i denne Anledning med 
mig. Tanken om de mulige Følger af min Uforsigtighed 
(thi skjønt Fyrbøderen egenlig har Skylden, saa kan jeg 
dog ikke undskylde mig selv) forvolder mig bitre Bebrej
delser. De slemme Rygter, som pleje at udspredes og 
udsmykkes ved saadanne Lejligheder, kunne heller ikke 
være mig behagelige. Men over alt dette kan jeg ikke 
noksom glæde mig, at jeg slap saa godt derfra, og jeg 
takker Gud nu og fremdeles, ligesom dette og var min

27*
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ferste Tanke, for denne Lykke. Jeg seer deri en skaansom 
Tugtelse for Uforsigtighed og en gavnlig Advarsel om 
Forsigtighed i Fremtiden. Jeg følte saa levende hin For
middag, hvor gavnlig og kvægsom for vor Sjæl en saadan 
Ydmygelse, tilskikket os af Forsynet, er, og hvor meget 
vi behøve saadanne.-------

Nu et Par Ord om Storring Kald; det er bleven en 
staaende Artikel i vore Breve ligesom Vejret, om hvilket 
vi ellers længe ikke have talt. Endnu er det ikke bort
givet, og saa længe dette ikke er skeet, har jeg jo Saab 
endnu, og stundom kommer udvortes fra et eller andet 
Pust, som opliver det paa ny, naar det næsten er udslukt. 
Saaledes kom i Søndags otte Dage Eleven Tillisch, en 
Søstersøn af Geheimeraaden, og spurgte mig, om jeg intet 
havde hørt om min Ansøgning, da hans Onkel havde 
sagt, at de jo snart skulde miste Daugaard. Da jeg gjør 
mig den Tanke, at denne Mand ikke vilde tale om sligt 
uden at vide et eller andet derom med Vished, saa sætter 
slige Ytringer af ham atter Liv i det hendøende Haab. 
------- Gud give, at jeg dog snart maatte komme ud af 
den Uvished, hvori jeg saa længe har svævet.-------

Kjobenhavn d. 26de December 1826.

Du seer, elskede, kjære Thrine! mit Opholdssted; 
nødig fattede jeg den Beslutning at tage herind, da Tiden 
kunde været bedre anvendt hjemme. Men jeg ansaae det 
for en Nødvendighed, hvilket det^vel ogsaa var. I Løver
dags Eftermiddag var Ankomsten; jeg logerer godt hos 
min Ven Hassager. Da jeg nu en Gang var kommen 
herind, besluttede jeg at anvende Tiden til Nytte og For
nøjelse. I Henseende til det sidste begav jeg mig strax 
op i Studenterforeningen for at faa Billet til de Lystig
heder, som der skulde finde Sted Juleaften. Dem var jeg 
saa lykkelig at bivaane. De bestode i to muntre Komedier; 
den første «Sganarels Rejse til Philosophernes Land;» det
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andet et Fragment af Moliére, der paa en meget komisk 
Maade raillerede Doktorpromotioner. De bleve herligt 
udførte, og jeg morede mig kosteligt.-------

Hvad jeg saae samme Dags Formiddag, har jeg 
endnu ikke fortalt Dig; det var den til Forundring skjønne 
Slotskirke. Schiødt prækede, men jeg hørte kuns lidt 
deraf. Det er Skade, at man kun paa meget faa Steder 
i Kirken kan høre Præsten. Mit Sind var ogsaa nok 
sysselsat med at beundre Kirkens Skjønhed, de dejlige, 
som Marmor polerede Vægge, den smukke Kuppel, det 
yndige ophøjede Arbejde paa Loftet, omkring Hvælvingerne 
og andre Steder; jeg kan ikke beskrive Dig, hvor det er 
dejligt.

I Gaar var jeg hos Etatsraad Lassen, og saa vidt jeg 
kunde mærke paa ham, var alt Haab om Storring Kald 
borte.-------

I Gaar Formiddag hørte jeg en tysk Prædiken af Dr. 
Johansen til Petri Kirke. Det er en af de mest veltalende 
Mænd, jeg nogensinde har hørt. Indholdet af Prækenen 
var ogsaa meget godt. I Eftermiddag agter jeg at høre 
Hornsyld, dersom det ellers kan lykkes mig formedelst 
Trængselen.-------

Jeg længes nu efter at høre noget fra Dig, min kjære, 
elskede Thrine! Jeg seer af Vilhelms Brev, som jeg fik i 
Gaar, at Du er kommen velbeholden til Hjemmet, og at 
de alle der befinde sig godt. I dit næste Brev faaer jeg 
maaskee Beskrivelsen over de Juleløjer, de have haft 
hjemme til deres Juleaften.

For igjen at komme til mit Ophold i Hovedstaden, 
da har jeg endnu en svær Gang at gaae nemlig til Kon
gen, om det ellers kan lykkes mig at faae Audients hos 
ham. Etatsraad Holten mener, at jeg ikke bør forsømme 
det. Meget nødig gjør jeg dette Skridt, men det maa vel 
saa være. — De søgne Dage agter jeg til Dels at til
bringe paa Bibliotheket, hvor der er adskillige Ting, som 
jeg maa benytte og ikke kan faae ud til Sorø.

Dette Brev bliver rimeligvis det sidste i dette Aar.
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Jeg takker Dig derfor saa meget for al din Kjærlighed i 
dets hensvundne Dage. Det har i mange Henseender 
været os et godt Aar; men det har en lang Tid gjækket 
os med et forfængeligt Haab. I det nye Aar vil jeg 
naturligvis ikke gaae ind uden Forhaabninger og Ønsker 
for vort fælles Held; men mere varsom skal jeg være med 
at lade mig bedaare af begge Dele. — —

Om jeg ingen anden Glæde har af at være kommen 
herind, saa har jeg dog den, at jeg er kommen ud af den 
uvisse Forventning, hvori jeg meget længe har svævet. 
Jeg befinder mig langt lettere og muntrere derefter, end- 
skjønt jeg ikke kan sige, at den ellers har forstemt mig. 
— Og nu, min elskede Thrine! et glædeligt og godt Aar, 
det nye, som vi gaae i Møde. Hvad det bringer os, det 
kommer fra Gud og bør derfor med Taknemlighed an
nammes; derfor bør vi være tilfredse med alt, hvad det 
bringer. Men den gode Gud regner os det ikke til Onde, 
om vi bede om det, der synes os det bedste.------------------

Sorø Akademi, ved Nyaar 1827.
— Medfølgende lille Bog1) beder jeg Dig modtage 

som en lille Jule- og Nyaarsgave. De fleste Stykker, 
troer jeg næsten, ere Dig bekjendte tidligere; men sikkert 
vil det alligevel fornøje Dig at læse dem igjen og have 
dem samlede paa eet Sted.

Nu skulde jeg og snart til at tænke paa at faae min 
Bog udgiven. I den Anledning er jeg traadt i Under
handling med Bogtrykker Seidelin, som udsteder en Sub
skriptionsplan, der ogsaa om kort Tid vil komme til 
Randers. At tjene noget ved dette Foretagende er aldeles 
ikke at tænke paa; tvært imod vilde det blive et rent 
Tab, dersom ikke Videnskabernes Selskab vilde understøtte 
det. Jeg haaber at erholde af dette en 400 Rdlr.; den 
øvrige Bekostning, som vil beløbe sig til omtrent 300,

x) «Digtninger» af Christian Wilster.
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skulde da dækkes ved Subskription og Salg. Det vil 
blive en temmelig stor Bog i Kvart. Jeg viL i^u i et 
Fjerdingaarstid faae meget at bestille med Mariuskriptets 
Revision. — '

At jeg har været hos Etatsraad Lassen, og at han 
gav mig gode Forhaabninger, har jeg jo fortalt Dig; men 
jeg har ogsaa været hos Kongen. Dog kan jeg ikke rose 
mig af de Forhaabninger, som han gav mig; han gav mig 
slet ingen. Men det gjor han nok aldrig. Audientsen 
var meget kort. Han spurgte mig om min Kandidat- og 
Embedsalder og et Par andre Ting, og da jeg havde 
besvaret disse Sporgsmaal og tillige anført, hvad der kunde 
siges til min Anbefaling, bukkede han, og jeg begav mig 
bort. Men jeg er meget glad over, at jeg var saa heldig 
at faae denne Audients; thi det vår paa en Dag, da kuns 
faa fik Adgang. Den Omstændighed, at jeg var fra Landet, 
talte især for mig. —

Mit Ophold i Kjøbenhavn var ellers ikke meget in
teressant. Jeg kjedede mig ikke, thi hjemme havde jeg 
en Del at bestille med nogle til Klosterhistorien henhørende 
Bøger, som jeg fik fra Bibliotheket; men jeg kan heller 
ikke sige, at jeg morede mig synderligt. .Kuns en Aften 
var jeg paa Komedie, men da saae jeg et særdeles muntert 
Stykke: Skatten eller «Staa ikke paa Lur!» Frydendahl 
spillede mesterligt. Om Aftenunderholdningen i Studenter
foreningen fortalte jeg Dig nok i sidste Brev. — —

Nu have vi da den Glæde at see dejlige Vinterland
skaber; rundt omkring os. Søen er lagt, og det er meget 
smukt; Skøjteløben har i Dag taget sin Begyndelse. Naar 
Vinteren saaledes er i sin rette Klædning, det skinnende 
hvide, da er det ret en elskelig Tid.-------

Sorø Akademi d. 16de Januar 1827.
Du modtager i Dag, elskede, kjære Thrine! vigtige 

Depescher fra mig. Du ser af medfølgende Subskriptions
planer, at jeg agter at lade mig trykke, og den søde
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Nydelse at se paa Ryggen af en Bog: «Daugaards Kloster- 
historie , hvilken jeg mindes at have hert Dig tale om 
med Henrykkelse, synes nu ikke at være langt borte. De 
indlagte Planer beder jeg Dig tilstille din Fader eller 
Nicolaj; det er min Bøn, at de vilde lade dem see sig 
om i Randers og Omegnen, om muligt nogle af mine, 
om ikke af Fædrelandshistoriens Velyndere kunde faae 
Lyst til at tegne sig for et Exemplar. En af Planerne 
kunde passende tilstilles Elmenhoff, som vist ikke vil 
nægte mig det Venskab at sørge for den. —

Jeg kan glæde Dig med den Efterretning, at jeg i 
Søndags prækede til Godtfolks Tilfredshed. Saare nødig 
vilde jeg til dette Arbejde, da Tiden ikke godt tillader 
mig at tage andre Sysler vare end dem, som nærmest 
paaligge mig, Men da hverken Fogtmann eller Højberg 
kunde faae Tid, saa nænnede jeg ikke at lade Præsten 
gaae ubønhørt fra mig, saa meget mere som han ydmygt- 
bedende udbrød: forbarm Dem over mig!

Udarbejdelsen af denne Præken kostede mig megen 
Umage; ja den forstyrrede saa at sige min Sindsro hele 
forrige Uge. Det er en pinlig Følelse, som Du vist let 
kan Jfatte, den, som trykker En, naar man ikke kan faae 
sine Tanker og Følelser til at ordne sig og fremtræde 
med Klarhed og Liv paa Papiret; thi komme de ikke 
saaledes der, da komme de ej heller med Klarhed og Liv 
fra Læberne. Denne pinlige Stemning befandt jeg mig i 
største Delen af forrige Uge. Jeg var meget misfornøjet 
med Arbejdets Fremgang og med dets Fuldendelse.* Men 
jeg holdt Talen med Dristighed og med en tilstrækkelig 
høj Stemme. Baade Fogtmann og Højberg have siden 
bevidnet mig deres Tilfredshed baade med Indhold og 
Foredrag: den første gjorde mig kun opmærksom paa, at 
jeg rømmede mig en Gang i Bønnen; den sidste mente, 
at det ikke havde været af Vejen, om jeg hist og her 
have talt noget langsommere og især hvilet noget ved 
visse Ords Betoning. At saadanne Vidnesbyrd glæde 
mig, begriber Du let, da jeg har været meget bange for,



425

at jeg skulde blive ganske uskikket til det hellige Embedes 
Førelse. Jeg haaber, at jeg, naar jeg skal tiltræde et 
Embede, vil kunne besidde saa megen Færdighed, at jeg 
kan overstaae de første Prækener uden Bævelse. Ogsaa 
nærer jeg det forfængelige Haab, at jeg kan lade mig 
høre første Gang af Dig, kjære Thrine! uden Skam; ja 
maaskee tør jeg sige til din Glæde og Opbyggelse. Men 
idet jeg indseer, hvor vigtigt det er at holde Aanden 
vedlige, da hin ovenomtalte Stemning for en stor Del 
hidrører derfra, at jeg formedelst de lange Mellemrum 
mellem de Gange, da jeg præker, kommer ud af Vane, 
ud af Aande; da jeg desuden indseer, hvor meget jeg 
endnu staaer tilbage i homiletisk Dannelse, og jo burde for 
længe siden have uddannet mig langt mere i denne Hen
seende; saa har jeg udtænkt en Plan til at anstille øvelse, 
hvorved en større homiletisk Færdighed han opnaaes, ikke 
blot for mig selv men og for andre. Jeg foreslog først 
Højberg, om vi ikke, hver for sig, skulde udtænke og op
sætte Dispositioner til Prækener over et af Søndagsevan
gelierne, hvilket vi selv valgte; dernæst skulde vi konferere 
med hinanden og ved gj ensidige Bemærkninger over det 
udarbejdede give det en større Fuldkommenhed. Han var 
strax villig. Men herved blev min vakte Iver ikke staa- 
ende. I Gaar forelagde jeg ham og Kaalund min Plan 
til en homiletisk Forening. Den bestod i, at vi skulde 
komme sammen en Gang ugenlig, meddele hinanden saa- 
danne Dispositioner, som jeg nys nævnede og raisonnere 
over dem. Ved at være tre betryggede vi hinanden gjen- 
sidigen endnu mere for Ensidighed. Men desuden foreslog 
jeg, at foruden Dispositionerne, som vi alle hver Gang 
skulde levere, skulde en enkelt af os efter Tur medbringe 
en Lejlighedstale, afvexlende enten en Konfirmations- Skrifte- 
eller Ligtale eller en Brudevielse. Denne Plan blev antagen 
med Glæde. Paa Søndag Eftermiddag holde vi vor første 
Sammenkomst, og skal jeg da, som den ældste,‘levere en 
Konfirmationstale. Naar Turen da næste Gang kommer 
til mig, skal det være en Brudevielse. De paagjældende
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Personer, f. Ex. i sidste Tilfælde Brud og Brudgom skulle 
være opgivne med Angivelse af Stand, Alder og lignende 
Omstændigheder. I Tilfælde af, at den Vedkommende 
ikke medbringer det ham foreskrevne Arbejde, skal han 
lade eh af sine gamle Prækener passere Censuren, og den 
vil da af Kritikens Ris vente den haardeste Behandling. 
Synes Du ikke godt om den Idee? Blot Tiden vilde 
strække til, at man kunde gjøre Arbejdet nogenlunde 
Fyldest. Fortæl din Fader dette. Du kan jo lade ham 
læse det hele Stykke, om Du saa synes. Bed ham tillige 
sige mig, om der ikke er en Bog, som indeholder blotte 
Texter til alle saadanne Kasualtaler. Det kommer mig for, 
at jeg en Gang har seet en saadan af Pastor Holst i 
Næstved. Hvis han ikke veed nogen saadan, da bed ham 
meddele mig, naar Du næste Gang skriver, et Par smukke 
Texter til Brudevielse, helst for et Par unge Folk af simpel 
Stand.-------

Statsminister Kaas’s Død foranlediger mangehaande 
Rygter og Gisninger, navnligen om vor Geheimeraad. 
Man gjør ham snart til Præsident i Cancelliet, snart til 
Finansminister o. s. v. Dog er det nok muligt, at Kongen 
ved denne Vacance ønskede at drage en saa dygtig Em
bedsmand nærmere til Statsanliggenderne. Sorø Akademi 
vilde tabe derved og Amtet vistnok ikke vinde.

Hvor meget jeg, en Adjunkt ved en lærd Skole, Ud
giver af en Bog i Kvart paa 70 Ark, Sekretær for det 
sorøiske Bibelselskab, Medlem af det homiletiske Lyceum 
e. t. c. nu har at bestille, det vil Du vist indsee. Mon 
det skulde ikke være mere end en Jomfru har, der har 
Uge og skal paa Bal? Du tilgive mig dette spydige Spørgs- 
maal, kjære Thrine! Jeg kjender en ugehavende Piges 
Arbejde, jeg veed ogsaa godt, at en gammel Skribent har 
sagt om Damerne i Almindelighed, at medens de sysle, 
medens de pynte sig, forløber et helt Aar, og troer, at 
dette isæt gjælder om de sig til Bal pyntende Damer og 
allermest især om en Dame, som ikke har jævnlig øvelse 
i denne Kunst. Imidlertid roser jeg meget, at Du gik
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paa Ballet, men jeg roser ikke den Ulyst, Du ytrer dertil. 
Dans er en dejlig Fornøjelse, og saavidt mig er fortalt, 
danser Du jo godt. — Nu lev vel, allerbedste Thrine! og 
skriv ret snart. Fra Wilster medfølge et Par nydelige 
Smaating, som Du ikke maa forsmaae. Det til hans For- 
lovelsesaar er meget dejligt. — Hils alle kjærligst fra din 

Jacob Daugaard.

Sorø d. 27de Januar 1827.
Kjære, gode, rare Thrine!

Jeg modtog i dette øjeblik dit Brev, som ret har sat 
mig i et herligt Lune, ja oplivet alle mine Geister, saa 
at jeg troer, at dersom jeg havde nogen øvelse og Fær
dighed i den Kunst at gjøre Vers, vilde jeg kunne digte. 
— Endskjønt min Beslutning at skrive til Dig forhindrer 
mig i at tale en Time Latin med Wilster, en øvelse, jeg 
daglig anstiller med ham, da han snart skal disputere for. 
Magistergraden, saa sender han dog en lille Sang til Dig 
denne Gang, hvilken jeg indseer vil være ret efter dit 
Sind, da den kan tolke dine Følelser ved at forlade Ho
spitalshaven. Han var her just, da dit Brev kom. Jeg 
tør vædde, sagde han, at der er en Hilsen til mig. Jeg 
forventede vel det samme men aabnede dog Brevet med 
en vis Frygt for, at Du skulde have glemt det; derfor 
sagde jeg ham og forud, at om der ingen var, saa op
digtede jeg en i en Hast. Men nu forlangte han at see 
Sort paa Hvidt derfor. Dog da den var der, og det saa 
udførlig og ham saa tilfredsstillende, og jeg strax kunde 
læse den fra Bladet, saa tvivlede han ikke mere. Han 
rykkede da frem med indlagte Digt, som jeg ovenfor har 
sagt Dig Indholdet af. — Hvad Du siger om «Nordlyset»J), 
er mig ikke kjært at erfare, da nogle her har subscriberet, 
og jeg nok ønsker, at vor Fødeby maatte blive fordelagtig 
bekjendt her. Men maaskee din Anelse kan være grundet.

x) St. St. Blichers Maanedsskrift af dette Navn.
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Det er mig kjært, at Ideen med det homiletiske Selskab 
har vundet saa stort Bifald. Jeg foredrog i Søndags en 
Konfirmationstale, som behagede mine Kolleger. Imorgen 
skal K. forelæse en Skriftetale. Din Fader takker jeg ret 
meget for den skjønne Samling af Texter, som han har 
sendt mig; jeg har allerede glædet Hojberg med denne 
Efterretning.

Du kjære underlige Pige med dine Drømmerier om 
Præstegaarde. Om Voer Kald kan jeg slet ikke komme i 
med at drømme. Gud veed, hvad Geheimeraad Stemann 
nu kan have i Sinde at gjøre for mig. Da jeg gratulerede 
Nyaar hos ham, ønskede han mig Pibekrave og Kone 
inden Aarets Ende; nu er han paa den Post, hvor det 
næsten dependerer af ham, om hans ønske skal gaae i 
Opfyldelse. Dog bygger jeg slet ingen Forhaabning derpaa. 
Snarere kunne nogle Ytringer, som jeg mindes at have 
hørt af ham til andre- Tider, da der slet ikke kunde være 
Tale eller endog Tanke om denne høje Post, give mig 
Anledning til at troe, at jeg endnu maa vente et Par Aar 
eller tre. Jeg talte naturligvis slet ikke til ham om noget 
saadant, da jeg gjorde Afskedsvisit hos hans Exe. og endnu 
mindre, da han var her og sagde mig Farvel.,-------

Sore d. 10de Februar 1827.
Jeg begriber næsten ikke, elskede, kjæreste Thrine, 

hvorledes jeg faaer Mod til i Dag at begynde paa dette 
Brev. — — Inspektionen stjæler Tiden bort fra En ved 
at plukke et lille Stykke efter et andet, saa at den har 
taget et stort Stykke inden man mærker det. Desuden 
medfører det mange smaa Ubehageligheder, ved hvilke 
Sindet, om just ikke foruroliges, dog sættes i en Stem
ning, som gjør En uoplagt til Forretninger, der kræve 
Eftertanke.----------------

For din Hilsen fra Kirkeby »skal Du have mange Tak. 
Du har Ret i dine gode Tanker om ham; han er mig
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ogsaa en meget kjær Ven, og jeg vilde ligeledes ønske, 
at vi i det mindste kunde være hinandens Skriftefædre 
og saaledes sees et Par Gange aarlig.

Det, som Du kalder en Taage over Sjælen, kjæreste 
Thrine! har i disse Dage svævet over min og endnu har 
den ikke opløst sig i Solskin. De ovenomtalte-------har 
uden Tvivl fremkaldt den. Jeg er ikke nogen Tanke ret 
mægtig. Derfor bliver mit Brev slet, og derfor bliver vel 
den Brudevielse, hvormed jeg i Morgen skal gjøre min 
Debut, heller ikke bedre. Men jeg har besluttet, at den 
skal skrives, om den bliver aldrig saa slet; thi det er dog 
bedre at lade staa til, hvor der ellers intet er at risquere, 
da det dog giver nogen øvelse.

At din Moder tog min ringe Skrivelse saa godt op, 
glæder mig meget; jeg holder særdeles meget af hende 
og har virkelig hver Gang i de forrige Aar angret, at jeg 
ikke havde skrevet til hende, da jeg for silde er kommen 
efter, at det var hendes Fødselsdag. Gud skee Lov, at 
baade hun Og din gode Fader befinde sig vel. For deres 
og min Moders Skyld ikke mindre end for din og min 
ønsker jeg nu ret inderlig snart at faae Hus og Hjem; 
det vilde meget forøge vor huslige Glæde og Lykke, naar 
de kunde være Vidne til den og dele den med os. Nu, 
længe kan det vel ikke vare. — Det er ret morsomt at 
see, hvor vanskelig Du kan løsrive Dig fra Tanken om 
den tilkommende Præstegaard. Jeg henvises af min Stil
lings mange Sysler til at glemme den Tanke og mange 
andre, som jeg ikke burde. —

Og nu, kjære Thrine! tillader Du mig at slutte dette 
aand- og tankeløse Brev.------ Gud velsigne Dig! Gid 
jeg kunde paa nogle faa Dage komme til Dig; jeg føler, 
at det vilde usigelig bidrage til at forfriske og styrke mit 
Sind. Dog jeg frygter, at Du skal formode, at jeg er for
stemt og mismodig; det er jeg ingenlunde; jeg gjør min 
Gjerning med Lyst og Munterhed, men jeg klager kuns 
over, at mit Hoved er tanketomt. — —
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Sorø d. 23de Februar 1827.
Elskede, kjære Thrine!

I Gaar følte jeg endnu til Dels Suiterne af den Ilde
brand, jeg havde før Jul, da min ene Væg blev overmalet 
med Limfarve, hvilket gjorde mig husvild og nødte mig 
til at tilbringe de faa Fritimer nede hos Wilster. Du 
maa vide, at vi ere i den travle Examensuge, som 
dog levner mig denne Formiddag til at skrive, men 
heller ikke mere Tid. Jeg tilbragte, som sagt, Dagen 
hos Wilster, og da han skrev til sin Kjæreste, og jeg 
imidlertid gjennemlæste anden Klasses danske Stile og 
stundom i Anledning af en eller anden Dumhed for
styrrede ham, undlod han ikke at anklage mig derfor i 
Brevet. I Gaar Eftermiddags examinerede jeg med megen 
Fornøjelse tredie Klasse i Historie og Geografi; thi hele 
Klassen var ret flink. Aftenen tilbragte jeg hos Wilster 
igjen, og for at recreere os lidt efter Dagens Møje, kjøbte 
jeg en Flaske Vin, som vi nøde til vor Aftensmad. Det 
første Glas tømte vi naturligvis paa vore Elskedes Vel- 
gaaende, og i det andet drak vi Dus efter mit Forslag. 
Da jeg nemlig holder meget af Wilster og han af mig, 
har jeg længe tænkt paa, at vi skulde ved at tiltale hin
anden med det fortrolige Du ydermere betegne vort Ven
skab for hinanden. Det synes mig et Savn i en Omgangs
kreds, naar man aldrig hører dette Du, og dette Savn 
har jeg her følt nu over fire Aar. Dit Brev, kjære Thrine! 
modtog jeg kort før dette skete; under Læsningen gjorde 
jeg den Bemærkning til Wilster, at Breve, som ere van
skelige at læse, have noget interessantere ved sig end de, 
der flyde meget let. Han lo derad, og jeg udlod mig 
med den Bemærkning, at det nok var rigtigst ikke at 
tale derom til min Kjæreste, da hun muligt kunde faae i 
Sinde at gjøre sine Breve alt for interessante. Det var 
ogsaa mit faste Forsæt at fortie Dig denne vigtige Op
dagelse, men jeg seer nu, at en Pen, som stræber at give 
mit Brev Ulæselighedens Interesse, har røbet min Hemme-
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lighedJ). At jeg fik dit Brev saa sildig, vil forundre Dig. 
— Det er Beltpassagens Skyld: den Post, som skulde 
komme her Søndag Aften, kom først Torsdag Eftermiddag. 
— — At mine Subskriptionsplaner komme ledige tilbage, 
kan ikke være mig nogen kjær Tidende; jeg frygter, at 
Udgivelsen skal blive umulig.— Her have sex tegnet sig; 
en fik jeg tilbage fra Herlufsholm i Søndags med to. 
Faaer jeg ikke i det mindste halvtreds, kommer den 
næppe ud.

Du skal ellers have mange Tak for dit Brev! Du 
maa ikke troe, at den ovenfor omtalte Interesse var den 
eneste, som det havde. Dets Læsning forskaffede mig en 
meget behagelig Nydelse. —

At jeg har for meget at bestille, troer jeg ikke selv, 
og Du maa ej heller troe det; at jeg har meget at be
stille, veed jeg, men det maae vi ikke beklage. Der levnes 
dog lidt Tid dels til selskabelige Adspredelser, dels til 
Læsning. Siden i Søndags otte Dage stjæler jeg nogle 
øjeblikke til at læse Ingemanns Roman «Valdemar Sejer». 
Den er godt skrevet, og jeg morer mig ved at læse den; 
dog er det ikke W. Scott. Hvad der gjør, at jeg læser 
den med større Interesse, er den Omstændighed, at jeg 
ved mine Studier til Klosterhistorien er bleven nøje be- 
kjendt med en stor Del af de Personer, som fremtræde 
deri. — Har Du ikke læst den? Den kommer da upaa- 
tvivlelig i Læseselskabet.-------

Naar under dette lille Interieur af Vennernes Samliv 
min Faders Skjemt lader formode, at hans Kjærestes 
Breve undertiden kunde være utydeligt skrevne, da kan 
jeg ikke andet end bemærke, at min Moders Haandskrift 
i det mindste i hendes ældre Aar var meget god; den 
voxede stadig i Kraft og Tydelighed. I sin høje Alder
dom skrev hun en sjælden kraftfuld og let læselig 
Haand.
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Sorø d. 10de Marts 1827.
Det var ret en lang, kj edelig Tid at vente paa Brev, 

elskede Thrine! baade for Dig og for mig; men da jeg 
vel vidste Grunden til dit Brevs Udeblivelse, fandt jeg 
mig taalmodig deri. Nu haaber jeg, at Posten vil snart 
komme igjen i Orden, thi vi kunne vel snart sige Vinteren 
Farvel og glæde os til de første Foraarsdage. Det er en 
Tid, som jeg veed, at Du ogsaa holder fortrinligt af lige
som jeg, og jeg glæder mig derfor dobbelt til den. Mon 
ikke Lykken skulde være os saa gunstig, at den vilde 
unde os den Fryd at hilse næste Vaar i Forening med 
hinanden? Gud veed, jeg længes inderlig derefter, end- 
skjønt jeg alligevel finder mig med Taalmodighed i at bie, 
til hans Time kommer; mit Arbejde skal ikke lide under 
min Længsel, og jeg kan med Sandhed sige, at det hidtil 
intet har lidt derved. — 1 Gaar havde det taabelige Rygte 
udbredt sig, at jeg var bleven Præst. Da jeg i Aftes 
talte med nogle af Disciplene derom og bemærkede, det 
var anden Gang, gjorde Toft mig opmærksom paa, at det 
gamle Sagn fordrer, at Rygtet skal varsle tre Gange, inden 
det bliver Alvor. Naar jeg nu nøjere overtænker Sagen, 
da var det vistnok tredie Gang; thi for et Par Aar siden 
gik Rygtet ogsaa. Lader os da antage dette for et godt 
Varsel og haabe, at Tiden snart vil komme. —

Med Hensyn til Wilster fremsender jeg indlagte Sang, 
til hvis Anbefaling intet Ord behøves. - —

Vi maa nu til at søge Onsild Kald. Jeg maa tilstaae, 
at det ikke har noget Indbydende for mig formedelst dets 
Nærhed ved Heden. —

«Valdemar Seier» har jeg nu læst ud, og den har 
virkelig interresseret mig, men ikke saa levende som W. 
Scott’s. — Wilster har nogle dejlige Romaner paa tysk af 
en Nordamerikaner, hvis Navn jeg ikke erindrer. Han priser 
dem som noget ganske herligt. Naar jeg i Sommer kom
mer hjem til Dig, skal jeg muligt medbringe en af dem, 
og den skulle vi da, siden den er paa tysk, læse sammen
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i ensomme øjeblikke f. Ex: nede i Haven. — Her falder 
det mig ind at spørge, om der er nogen smuk og god 
Have til Onsild Præstegaard ? thi det vilde meget bidrage 
til at finde sig i en ellers mindre behagelig Egn. O jeg 
tænker mig nu ret med Velbehag ind i det lykkelige hus
lige Liv, vi kunne haabe at nyde i en stille Landsby- 
præstegaard; jeg glæder mig til de Sysler, denne Stilling 
skal medføre; mine Ungdomsdrømme om denne Gjenstand 
ere i dette øjeblik levede op igjen af en lang Dvale, thi 
det Nærværende tillader mig saa lidet at tænke paa det 
Tilkommende, og det rolige Overlæg fremhæver mig som 
oftest Maleriets mørkeste Sider. Hvad ellers det præstelige 
Embede angaaer, da vil det ikke skade, om det endnu 
varer noget, inden jeg bliver kaldet, da de Forberedelser 
til det, som jeg har begyndt, ville bidrage meget til at 
danne mig for det. Men jeg troer og at kunne sige, om 
jeg endog blev kaldet i denne Dag, at jeg ikke gaaer slet 
forberede! til det, og at vel ikke mere end det første 
Halvaar behøver at betragtes som Prøvetid, hvilken efter 
mine Begreber burde gaae foran Embedets Tiltrædelse 
og ikke borttage nogen Tid af samme, Menigheden til 
Skade.-------

For mine Subskriptionsplaner gjør det mig ondt, 
skjønt jeg maa tilstaae, at jeg ikke er saa opsat som Du 
paa at faae Bogen udgiven. Jeg forudseer nemlig det 
kjedelige, tidsspildende Arbejde, som dermed vil være for
bundet. Skal den udgives, vilde jeg rigtig nok gjærne 
have dette Arbejde fra Haanden her og ikke gjemme det 
til Landsbylivet, hvor det vilde være end mere dræbende 
og vanskeligt formedelst Transporten.-------

Sorø d. 20de Marts 1827.
— — Med Forberedelserne til det præstelige Embede 

gaaer det ret fort. I denne Uge arbejder jeg paa en Præ
diken til Skjærtorsdag og agter at forelæse den i det homi- 
letiske Selskab. Jeg kan ikke sige Dig, hvilken velgjørende 

Daugaards Levned. II. 28
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Forandring denne ugenlige øvelse og disse dermed for
bundne Samtaler om gejstlige Materier har bevirket paa 
mig med Hensyn til Udarbejdelsen af en Prædiken. Jeg 
gaaer til Arbejdet med langt mere Dristighed og udfører 
det med mere Lethed end hidtil; det var virkelig at ønske, 
at det kunde fortsættes noget længere, dersom dette ikke 
skulde skee paa andre inderligere ønskers Bekostning. 
Blev jeg Præst i Pedersborg, da kunde det endnu fort
sættes længe og skulde fortsættes. — —

Ballet stod paa Gjæstgivergaarden. I den ene Stue, 
hvor vi spillede Kort, vare de tolv Apostle malede paa 
Væggene, hvorfor denne Stue fra Arilds Tid har været 
kaldt Apostelstuen. Ved den stærke Varme og den af 
samme foranledigede Sved paa Væggene udslettedes alle hine 
Billeder, saa at kuns en den næste Dag endnu var at see, 
hvilken et usikkert Sagn fortæller at være Judas. At det 
naturligvis giver Anledning til mange Commentarer, be
høver jeg vel ikke at sige Dig.-------

Sorø d. 6te April 1827.
----- Skolen fik Lov om Eftermiddagen, og skjønt 

jeg havde foresat mig at anvende de derved vundne to 
Timer til Studering, havde fremtaget mit Nye Testamente, 
opslaget Pauli første Brev til Korinthierne, udrustet mig 
med de til dets Læsning fornødne Lærdoms-Apparater, 
saa blev jeg dog befunden ustadig i mit Forsæt, da en 
Fristelse frembød sig, en Frister fremtraadte. Denne var 
Ven Wilster. Han opfordrede til den lange Tur Sønden 
om Søen, som vi pleje at gaae i det mindste een Gang 
Foraar og Efteraar, han udmalede det Vederkvægende ved 
denne Nydelse, hvilket jeg ogsaa nok selv indsaae; han 
talte til min Menneskekjærlighed, at jeg, om ikke for egen 
Helbreds Skyld, dog for hans, som haardt kunde trænge 
til denne Legemets Bevægelse, skulde følge ham — og 
snart sagde jeg Paulus og Korinthierne Farvel, og see os 
der i det dejligste Solskin, ad ret gode Veje, stundom
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gaaende uden om nogle af Nordmændene saakaldte Pudser, 
at fuldende denne Omvandring i halvtredie Time. — De 
senere Dage have endnu været smukkere og alt omkring 
den stolte Bygning, hvis øverste og derfor med Hensyn 
til Udsigten skjonneste Stokværk vi beboe, skabes nu til 
et jordisk Paradis. Ja, det er virkelig dejlige, fortryllende 
Landskaber, som Udsigterne fra vor Bolig tilbyder: om 
Morgenen, naar jeg vækker Disciplene, hensynker jeg 
stundom ved at see ud over den dejlige Sø mod Vesten 
ganske i en stille Dvale, og skeer det da, at Fiskerens 
trende Sandbaade enten drevne af Aarerne glide hen over 
den spejlglatte Søflade, eller med Sejl føres for Vinden 
hen gjennem Søens Kruser, da veed jeg ikke at tænke 
mig noget skjønnere Billede. I Aftes ved Solens Nedgang 
sad jeg saaledes ved mit Vindue og saae ud over den lille 
Flig af Søen, som jeg har Udsigt til over Skoven og 
Marken, og den stille Fred og det blide Præg, som hvilede 
over den skjønne Natur satte min Sjæl i den blideste 
Stemning; jeg læste paa min Præken til Skjærtorsdag, og 
da jeg ikke kunde see længer, hengav jeg mig alene til 
Betragtningen af Naturen og Livet; jeg overlod mig til 
blide og vemodige Betragtninger over vort Liv, elskede, 
gode Thrine! og til Drømme om en lykkelig Fremtid ved 
din Side. Saadanne lykkelige Drømmeøjeblikke ere ube
talelige. Jeg vaktes paa en behagelig Maade, da Wilster 
kom; jeg foreslog ham, om vi ikke skulde sladre i Stedet 
for at tale Latin, og han forsikrede mig, at han var 
kommen i samme Hensigt. Saaledes hensladrede vi Timen 
i Mørke, indtil Kl. 8 nogle Disciple, som jeg skulde læse 
med, gave mig andet at tænke paa. — —

Om en lille Forandring, som foretages med vort Op
dragelsesinstitut, har jeg nok slet ikke fortalt Dig. Hans 
Majestæt har allernaadigst befalet, at der ved Akademiet 
skal ansættes en Underoftiicer af Prof. Nachtigalls Skole; 
denne skal have Tilsyn med Børnenes Udvortes, deres Paa- 
klædning saavel som deres hele Holdning. Ideen skal være 
given af General Biilow og en vis Kammerherre Scholten,

28*



436

som ved et Besøg her i Vinter fandt, at man ikke vær
digede disse Gjenstande tilbørlig Opmærksomhed. Det er 
altsaa Adjunkterne, som derved faae en Næse, af hvilken 
jeg dog ikke tager meget til mig, da jeg al Tid har haft 
et vaagent øje med disse Gjenstande lige saa vel som 
med Undervisningen og gode Sæder, og jeg troer ogsaa at 
kunne sige, at det virkelig i det hele taget er gaaet meget 
godt, og at alle Disciplene have været holdte i en ret god 
Orden, enkelte ugudelige Unger undtagne, som ingen Ting 
kan være helt paa. Nu er den nye Person antagen; vor 
Kollega bliver han egenlig ikke men en Slags Assistent 
for Gymnastiklæreren og til Dels for os. Han hedder 
Jung, er gift, har staaet ved Kronens Regiment i Helsingør. 
Denne Ansættelse kunde naturligvis ikke være os kjær af 
tiere Grunde, men især af den, at det synes at ville blive 
vanskeligt for en Person af den Klasse at holde sig i Re
spekt hos Disciplene og uden denne vil han snarere gjøre 
Skade end Gavn. Men meget kjært har det været mig og 
mine Kolleger at erfare, at denne Jung skal være et sær
deles vakkert, ja endog dannet og belevent Menneske. 
Wilsters Broder, som er Officer og slet ikke interesseret i 
at rose Manden, giver ham det Vidnesbyrd, at han, der
som Felttegnet ikke forbød det, vilde foretrække hans 
Omgang for mange Officerers. I Gymnastik, Dans, Musik 
skal han være udmærket flink. — Ellers har jeg hørt, at 
man, idet man har fundet denne Ansættelse nødvendig, 
har med megen Berømmelse omtalt mine Bestræbelser for 
at holde alt her i god Skik, hvilket naturligvis maa være 
mig meget kjært.-------

D. 7de. Jeg gik i Gaar ind paa Kirkegaarden at 
see til mit Piletræ, min Rose og min Lilie paa Rousings 
Grav; der traf jeg Frøken Augusta Stemann i Færd med 
at gjøre nogle Anstalter paa hendes Bedstefaders Grav. 
Jeg bragte hende din Hilsen og har hendes til Dig igjen. 
Efter hendes Ord at slutte kunne vi endnu ikke saa snart 
vente vor Amtmand, og dog gjøres Afskedsgilde for ham 
i Randers; hvorledes hænger dette sammen?-------
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Sorø d. 14te April 1827.
— — I Søndags havde vi den sidste Concert i det 

musikalske Selskab. Den var særdeles dejlig, og indlagte 
Sang1) med en særdeles skjøn Musik til blev udmærket 
godt udført. En af Akademisterne sang først hvert Vers 
Solo; derpaa bleve de fire sidste Linier gjentagne i Chor. 
Frøknerne vare meget rørte; de græd. Ja, alle vare 
virkelig meget bedrøvede, jeg selv ogsaa. Det gjør os ondt, 
at denne Familie nu forlader os; den var dog et herligt 
Selskabeligheds-Baand, som vist vil blive savnet. — Samme 
Dag kom hans Excellence hertil; men i de første Dage 
havde jeg formedelst min Præken ikke Tid til at gjøre 
ham min Opvartning. Her er en Lejlighed til at tale om 
Prækenen. Du veed, den havde længere været færdig og 
forelæst i det homiletiske Selskab, men jeg havde ret fore
sat mig at lære den til Gavns udenad denne Gang, hvilket 
ogsaa lykkedes mig. Jeg fandt selv, at jeg holdt den 
ganske godt, og med Glæde har jeg erfaret fra andre 
Kanter, at jeg ikke har bedraget mig. Det er mig en 
sand Fryd at føle, at jeg bliver mere og mere færdig for 
hver Gang, jeg forsøger mig; Du maa ogsaa troe, kjære 
Thrine! at de Øvelser, vi Kandidater her anstille med 
hinanden, hjælpe meget betydeligt især til at berigtige 
mange Anskuelser og til at give større Dristighed.

Fra denne Samtale er Overgangen let til at tale om 
Udsigterne til Præstekald. — — Geheimeraaden (jeg talte 
med ham i Gaar i ’Enrum) ønsker mig vist alt godt og 
vil sikkert aldrig forurette eller tilsidesætte mig; men han 
vil heller aldrig foretrække mig for nogen kompetentere 
Medsøger. Indstillingen fra Cancelliet til Kongen skeer 
efter den strængeste Retfærdighed. Saadanne Grundsæt
ninger kan man ikke andet end ære og elske. Derfor 
maa vi bie med Taalmodighed, indtil Skjæbnen bliver mig 
saa huld, at jeg ingen farlig Medbejler faaer til et godt 
Kald; da faaer jeg det vist. Men denne Lykke maa vi

0 Formodenlig et Farvel til den Stemannske Familie.



438

bede vor Herre om, den kommer ikke fra Ministeren; og 
naar den da en Gang kommer, saa er det og Gud alene, 
vi have at takke derfor. Jeg kan ikke sige Dig, hvor 
højt min Agtelse for Stemann er stegen, siden han blev 
Minister. Det er uden Tvivl en stor Velgjerning for hele 
Landet, at han kom paa den Post. Det er ogsaa herligt 
at tale med en saadan Mand om sin Søgen, thi han 
spiser En ikke af med tomme Forhaabninger og Løfter 
men siger en god ren Besked.-------

Nu maa jeg fortælle Dig noget om de Festligheder, 
som Ministerens Nærværelse og forestaaende Afrejse har 
foranlediget. I Onsdags gav Dr. Sommer et stateligt 
Middagsmaaltid, hvortil jeg ikke var indbuden. Derimod 
var jeg i Torsdags tilstede ved et lignende, som Estrup 
gav, hvilket ogsaa var meget prægtigt. I Dag er det 
Ministerens Geburtsdag, og Gratulationerne ville uden 
Tvivl blive endnu meget talrigere, end de før have været. 
I Aften skal hele Byen illumineres. Jeg kommer der 
meget sildig i Aften, da jeg har en Tur for til Krebshuset. 
Hassager har nemlig ladet mig vide, at han i Dag rejser 
med Posten til Odense for at tiltræde en Informatorpost 
paa Christiansdal nær denne Stad. Ham maa jeg altsaa 
først træffe i Krebshuset og tale med en Times Tid, 
førend jeg kommer til Stemanns, hvilket først vil kunne 
skee Kl. 10 omtrent.-------

Fra Wilster havde jeg med sidste Post et lille Brev. 
Han underretter mig om, at Bogtrykker Seidelin, endskjønt 
der ikke er kommen mange Subskribenter, dog mener, at 
der maa begyndes med Trykningen. Elmenhoff har gjennem 
Boghandler Holm underrettet mig om, at Andresen1) og 
Skolebibliotheket have subskriberet. — — —

Uden Dato.
----- Jeg er i disse Dage ophængt med Forret

ninger2), og Aftnerne stjæles mig fra ved Invitationer til

x) Præst i Randers.
2) Udtryk laant fra Holbergs «Den Stundeslose.»
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Selskaber, som Konfirmationen foranlediger. I Aften skal 
jeg af Sted fjerde Gang. Dertil kommer, at der i Efter
middag er Samling i Bibelselskabet, at den nye Assistent 
ved den physiske Opdragelse er ankommen, og at denne 
Omstændighed foranlediger Sammenkomster for at træffe 
nødvendige Aftaler med Direktor. Ja, vor Pastoralfor
samling, som holdtes i Aftes, blev endog derved forstyrret. 
Netop havde jeg faaet min Tale forelæst (det var en Kon
firmationstale over de Ord i Jacobs Brev: holder Eder 
nær til Gud, saa skal han holde sig nær til Eder) og vi 
havde begyndt paa Dispositionerne, førend Direktor kom 
og delibererede med os en Times Tid. Saa kom Jung 
(den . nylig ansatte Assistent) for at gjøre sin Opvartning, 
og saa skulde jeg klæde mig paa for at gaae til Selskab 
hos Præsteenken Mdm. Monrad, hvis Søn blev konfirmeret 
i Søndags. Derfra kom jeg først Kl. 1272 i Nat.--------------

Nu tales her næsten om intet andet end om de ved 
Indvielsen forestaaende Festligheder, og det vil sandelig 
blive varme Dage for os. Kongen, fire Prinser, hele 
Statsraadet, Overhofmarschalken, Rektor Magnifikus, Bispen 
og Stiftamtmanden etc. etc. komme her den 20de Maj. 
Beskrivelsen over Festlighederne vil jeg spare, til de ere 
forbi, da jo let en Forandring kunde skee i dem. Kuns 
det vil jeg sige, at alle Eleverne skulle have ensformig 
blaa Dragt, Direktor fuld Galladragt, og alle vi Lærere 
samt Akademisterne Statsdragt, det er sorte Silkeknæbuxer 
og sorte Silkestrømper. Tænk Dig vor Nød og Forlegen
hed. Jeg har ikke Raad til at spilde ikke saa faa Rigs
daler paa en Dragt, som jeg kuns bruger maaskee denne 
ene Gang i mit Liv. Mine Kolleger ere i samme Ka
sus. — —

Om Gjerrild og en Del andre (Præstekald), hvoraf et 
ved Ribe og et ved Varde og et ved Kolding, har jeg nu 
Ansøgning inde, saa Du maa være belavet paa Nedsættelse 
i alle Jyllands Egne. Nu er ogsaa det Kald blevet ledigt, 
som Fogtmanns Fader har haft, og hvor denne gode Mand
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er født og opdragen, det hedder Sønder- og Nørre-Bork 
i Ribe Stift. —

Wilsters Kjæreste er nu kommen til Slagelse. Det 
frister ham endnu hyppigere end hidtil til Slagelser ej ser; 
men det gjør ham ogsaa usigelig lykkelig, og han trænger 
til Opmuntring, da hans Helbred endnu bestandig er 
mindre godt. Han er nu Magister, men kan ikke meget 
godt lide den Titel, hvorfor jeg imellem driller ham lidt 
dermed. — Løvspringet er nu begyndt, dog kuns med 
faa Træer; men vilde det igjen blive lidt varmt, da blev 
Skoven snart ganske grøn. Det vil dog smerte mig, 
kjære Thrine! en Gang at forlade disse skjønne Egne, 
især, hvis vi skulle ud til de nøgne Egne i Vestjylland; 
men Smerten vil vel snart gaae over, naar jeg tænker 
paa de mange andre Glæder, som jeg da skal nyde. Ja, 
jeg troer gjærne, at jeg strax var rejsefærdig og glemte 
Sorøs Yndigheder, naar den Tidende bragtes mig, at jeg 
var kaldet.

Efter Middag. — — Jeg har hørt, at man meget 
godt kan bruge Klædesbuxer. — Med Længsel venter jeg 
Brev fra Dig næste Post. Hils alle! At der vil blive en 
Glæde paa Nicolaj ved den Tanke, at jeg skal gjøre saadan 
Parade, begriber jeg; men «maaskee jeg og derfra kan 
komme ud med Pris» siger jeg med Peder Paars.-------

Soro Akademi d. 1ste Maj 1827.
Det skulde have været mig en stor Glæde, elskede 

Thrine! at besvare dit Brev strax med samme Post; men 
de Indretninger, som skulde træffes ved den nye Assistents 
Ankomst, krævede megen Tid, og de bleve næsten alle 
overdragne mig at besørge. Derfor fik jeg ikke et øjeblik, 
end sige en Time eller mere tilovers til at skrive til Dig. 
I Dag ere Jungs Funktioner begyndte, jeg har været oppe 
siden Kl. 4l/2 men tilbragt alle de dejlige Morgentimer 
lige indtil nu (Kl. 9) med at gaae omkring med ham i 
alle Huller og føre ham ind i sine Forretninger, dernæst
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med at rette nogle danske Stile, og nu forst er jeg kommen 
ret til Ro. Den korte Frist, jeg nu har indtil KL 10, 
skal jeg stræbe at bruge af alle Fingrenes Kræfter.-------

Du skal have Tak, fordi Du længes efter at hore mig 
præke, det viser, at Du venter noget godt deraf, hvilket 
jeg maaskee selv har givet Dig Anledning til — ved 
brammende Fortællinger om Folks altfor skaansomme 
Domme. Da jeg saaledes ligesom har lovet Dig noget 
godt, er jeg ikke fri for at være ængstelig ved Tanken om 
den forste Dag, jeg skal præke for Dig, hvilket vel vil 
blive min Tiltrædelsespræken enten til Gjesing eller — 
til et andet Sted. Gud give, jeg maatte som Prædikant 
tilfredsstille din Sjæls Fordringer! Det skal stedse være 
mine Bestræbelser, og derved vil Menigheden vist ikke 
tabe. Du skal gaae ret flittig i Kirke og al Tid sige mig 
din Mening om Prækenen bagefter; dette skal vistnok 
hjælpe mig meget til at opnaae det Maal, jeg saa inderlig 
gjærne vilde opnaae, nemlig at blive en velbegavet Præst. 
Du skal træde i Stedet for Hojberg og Kaalund, som nu 
ere mine Dommere i gejstlige Sager.------

Soro Akademi .d. 8de Maj 1827.
—-I disse Dage har jeg ligesom kunnet be

gynde at aande friere; det meste af de nødvendige Ar
bejder, som hvilede paa mig foruden det daglige Skole
arbejde, er afvæltet af Skuldrene.---------------------For dit
Brev ret mange Tak! Det var baade langt og indholds
rigt. Saadanne Breve ere en sand Vederkvægelse for den, 
der faaer dem; de Timer, som Brevskriveren anvender paa 
dem, maa derfor ikke fortryde denne.------- —

Mine Forventninger knytte sig nu ganske beskedent 
til Gjesing Kald; skjont dets Indkomster formedelst Tiende
akkorden ikke ere betydelige, saa ere de dog heller ikke 
aldeles ringe, og de have den Behagelighed, at de vistnok 
ere meget lettere at oppebære paa den i Akkorden be
stemte Maade end paa nogen anden; jeg troer, at det er
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lettere at studere ved dette Kald end ved de andre, hvor 
Agerdyrkning og Kornhandel kræver saa meget af Præstens 
Opmærksomhed og Tid.-------

Skoven rundt omkring os er nu saa yndig, at man 
ikke kan see den uden den inderligste Glæde. Aftensædet 
ved mit Vindue bliver mig nu dobbelt kjært. Skjønt jeg 
ofte vil philosophere for mig selv og indbilde mig, at jeg 
skal være lige glad, hvor jeg kommer hen, saa føler jeg 
dog, at jeg vil savne den yndige Natur, som her allevegne 
omgiver mig. Jeg glæder mig næsten endog over, at Du 
ikke har levet her med mig, da jeg frygter, at Du vilde 
lide ved Savnet, i Fald Skjæbnen henkastede os i en bar 
og nøgen Egn. Dog ønskede jeg gjærne, at Du skulde 
lære Sorøegnen at kjende selv, og dersom jeg nu ikke 
faaer noget af de søgte Kald, troer Du da ikke, atz.det 
var muligt, at Du kunde komme herover inden Sommer
ferien. ---------------------

Her arbejdes af alle Kræfter paa, at alt kan blive 
færdigt til hans Majestæts Ankomst. Daglig bliver et 
Stykke Mur færdig, en Plads ryddelig, og Bygningens og 
dens Omgivelsers Skjønhed udvikler sig saaledes mere med 
hver Dag. Det er godt, at Allerhøjstsammes Nærværelse 
forestaaer, thi ellers laa vel Arbejderne hele Sommeren 
over det, som de kunne gjøre paa mindre end en Maaned. 
Over Direktorens Galladragt skal Du nok faae Beskrivelse, 
naar jeg beskriver Dig hele Stadsen, hvilket naturligvis 
først bliver bag efter. Ellers undrer det mig, at Du ikke 
har hørt en Galladragt beskrive; af Nicolaj kan Du faae 
en saadan Beskrivelse. En afrundet Kjole med enkelt 
Krave og een Rad Knapper, hvid broderet Atlasses Vest 
med Skjød, hvide Silkestrømper, Kaarde ved Siden og 
Chapeaubas ere dens væsenlige Bestanddele. — —

Med vor nye Medhjælper gaaer det godt. Han hår 
forhen været Underofficer og har derfor et Greb paa at 
mønstre og bemærke de mindste Ting, som ikke let nogen 
studeret Person har, og gjør det med en Lethed og Fri
hed, som ingen af os Adjunkter var i Stand til. Derfor
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troer jeg, at Akademiet vil være ret godt tjent med ham. 
Ogsaa er det en stor Lettelse, og det fritager os for et 
ubehageligt Ansvar i Ting, som vi ikke kunde overkomme. 
Vil det vedblive at gaae saa godt som i den forrige Uge, 
saa gratulerer jeg virkelig Akademiet med denne Assistent 
ved den physiske Opdragelse, saaledes er hans Titel. Nu 
er han desuden Lieutenant.-------

, Wilster sender Dig indlagte smukke Sang. Jeg fik 
en Hilsen fra (hans Kjæreste) med ham i Gaar, om jeg 
vilde ombytte to Timer med ham paa Løverdag for, at 
han kunde faae en klækkelig Ferie paa tre Dage til at 
blive hos hende. Dette gjor jeg naturligvis med Fornøjelse 
at tjene de elskende Sjæle. Det er en vakker lille Pige 
hans Kjæreste. Hun lod mig tillige anmode om at af
lægge et Besøg i Slagelse. — —

Nu, kjære Thrine! hvad skal jeg nu føre paa Bane; 
Brevet skulde fyldes, jeg har endnu en halv Time at an
vende derpaa, men Materie fattes. Saa lad os tale om 
dine Geburtsdagspresenter. Det er jo ret herligt, at Du 
bliver saa godt forsynet med Sølvtøj, Præsenterbakker o. 
dsl.; vi have vel næppe nødig at sætte en Skilling paa 
disse Sager, naar vi skulle nedsætte os. Jeg tænker stedse 
paa Pastor Hassagers to Sølvskeer, et lille Spillebord, et 
Par Stole, som var de eneste Husgeraad, hvormed han og 
Kone begyndte i Veierslev Præstegaard. Hvor ganske 
anderledes ere vi ikke udrustede til en saadan Nedsættelse. 
Jeg længes nu ogsaa ret efter at begynde den. Det skal 
slet ikke fortryde mig men endog glæde mig, om jeg faaer 
Gjesing Kald. — — Men jeg er enig med Dig i, at det 
ikke er behageligt at modtage sligt af Tegnebørnene; det 
var smukt, naar Folk vilde komme til den Erkjendelse, at 
man er i Stand til at gjore Ofre uden at forlange Veder
lag derfor. Saa lykkelig har jeg derimod været. Jeg har 
opofret mangen nyttig Time paa enkelte Elever her, som 
stode tilbage; Forældrene have bevidnet mig deres Tak, 
men kuns enkelte have vederlagt mig med Foræringer af
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ringe Betydenhed, som jeg har frabedet mig for en anden 
Gang.-------—

Soro Akademi d. 14de Maj 1827.
Endnu er intet afgjort om de søgte Kald, elskede 

Thrine! — — Med næste Post maa dog upaatvi vielig 
Myginds og Gjesings Skjæbne vorde afgjort. Vistnok faaer 
jeg dette sidste, det aner mig. Efter de Tidender, som 
jeg har derom fra Jylland, kan jeg just ikke sige, at jeg 
seer dets Erholdelse med Længsel imøde; jeg kunde end
og ønske at være saa heldig, at det maatte drive mig 
forbi om just ikke som et Uvejr saa dog som en utidig 
Blæst eller Pladskregn. Men at tage Ansøgningen tilbage 
kan jeg ikke bekvemme mig til; det vilde og uden Tvivl 
være mig til Skade. Muligt er det og, at vi kunne komme 
bedre ud af det med dette Kald, end vi vente eller end 
vore Venner synes at bebude os. Du skal ret have Tak, 
kjæreste Thrine! fordi Du saa taalmodig hengiver Dig til 
Føjelighed mod min Bestandighed eller Forstokkethed, 
hvad jeg nu skal kalde det. Jeg har nu sat mig i Hovedet, 
at jeg ganske bestemt bliver kaldet ved denne Lejlighed, 
da hans Majestæt kommer herud, for at jeg kan takke 
ham med det samme. Man siger nemlig, at Statsministrene 
gjærne mage det saa, at ret mange Taksigelser kunne 
frembæres for Kongen ved saadanne Anledninger. Vor 
Direktor bliver, hedder det, Etatsraad, et Par af Lektorerne 
blive Professorer; saa slutter jeg saaledes, mon da ikke og 
en af Adjunkterne kunde komme i Betragtning til et Em
bede, som han i øvrigt er kompetent til at erholde. Men 
Du seer, at det hele grunder sig alene paa min egen 
Raisonneren og slet ikke paa noget, som jeg har hørt 
uden fra. —

I Fredags og Løverdags viste jeg nogle Fremmede 
om i Akademiets skjønneste Værelser. Du kan troe, at 
de ere meget smukke; det vilde bestemt glæde Dig at see 
dem, og bliver jeg ikke kaldet, da tager jeg for Alvor fat 
paa den Plan, som jeg forelagde Dig i mit sidste Brev,
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og skriver til min Svigermoder, da jeg nok veed, at hun 
er Fæstningen, som forst skal erobres, og at alt gaaer 
glat, naar hun først er vunden. Det vilde være mig en 
stor Fryd at føre Dig om i denne dejlige Bygning og i 
den skjonne Natur, som omgiver den. Over Solennitets
salen skal jeg give Dig en kort Beskrivelse. Lige for 
Hovedindgangen har man Thronen, ved hvis Fod to ud
mærket skjønne hvide Løver ligge. Paa Væggen ved hver 
Side af Thronen staae Kongerne Frederik den 2den og 
Christian den 4de, lige over for hvilke paa begge Sider af 
Hovedindgangen Frederik den 5te og Christian den 6te 
staae, alle i fuld Legemsstørrelse i Kroningsdragt. Den 
mindst heldige er i mine Tanker Christian den 4de. Den 
ydre Væg med Vinduerne har man til venstre, naar man 
vender sig mod Thronen; ved denne Væg staaer Taler
stolen. Lige over for er Kong Fredrik den 6tes Billede i 
samme Form som de andres. Dette har unægtelig hans 
Træk, men uendelig forskjønnede. Det er malet af Eckers- 
berg og er særdeles dejligt. Loftet er udmærket skjønt, 
i meget store Tavl med Kosetter. Gulvet er lagt af Fyrre
brædder, sonderskaarne saaledes, at de i Sammensætningen 
danne ottekantede Tavl. Væggene ere sirede med Pilastre, 
paa hvis Kapitæler Ugler af Gibs ere anbragte. Men 
denne Beskrivelse skal blot tjene til at give Dig Lyst til 
at see dette skjønne Værelse, ikke noget fuldstændigt 
Billede deraf.-------

I Søndags Morges Kl. 7 gik jeg til Slagelse. Det 
var klart Solskin, men koldt; Vinden havde jeg paa Ryg
gen; et ønskeligere Vejr til en Spadseretur kunde jeg 
næppe træffe. Lærkesang frydede mine øren hele Vejen. 
Man gaaer ret saa ganske i sine egne Tanker paa saadan 
en Tur; mit Sind var i den bedste Stemning, og jeg følte 
mig ret lykkelig. Kl. 10 kom jeg dertil; thi jeg forcerede 
ikke Gangen. Jeg besøgte naturligvis Wilster, som levede 
lykkelig ved sin Elskedes Side. — Kl. 11 gik jeg i Kirke 
og hørte en ung, noget pietistisk Prædikant ved Navn 
Østrup, hvis Prædiken jeg syntes, enkelte pietistiske Tale-
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maader og haarde Anskuelser undtagne, ret godt om. 
Eftermiddagen tilbragte jeg i stille Samtale med Wilster 
og Familie, og KL 6 begav jeg mig atter paa Vejen. 
Aftenvandringen var ikke slet saa behagelig som Morgen
vandringen, da jeg nu havde Vinden imod; men den gik 
derfor noget raskere og endtes paa halvtredie Time. Min 
Stemning var dog ikke mindre heldig end om Morgenen, 
og jeg var især oplagt til at udtænke Behandlingen af en 
Text, som jeg har valgt til en Brudevielse, som skal være 
færdig til i Morgen, og til at sysle med Phantasier om 
den kommende Tid. Var det ikke en smuk Tur: 2 Mile 
frem og lige saa langt tilbage paa een Dag, og dog var 
jeg ikke udmattet, næppe træt deraf. Saaledes kunde jeg 
og spadsere fra Mygind til Banders, dersom Herren vilde 
forunde mig dette Kald; men det have vi opgivet. — —

Wilster mener, at det er aldeles at gjore Regning 
uden Vært at troe, at Kongen i Anledning af sin Ankomst 
skulde uddele Præstekald, da det ikke vilde være passende 
at bevise nogen Naade, hvorved en her ansat Person bort- 
fjærnedes. — — I Onsdags deserterede en af vore Dis
ciple, men indhentedes efter 7 Miles Vandring og bragtes 
næste Morgen. —-------

Soro Akademi d. 26de Maj 1827.
Nu, kjære Thrine! skulde jeg holde mit Ord og give 

Dig en tro Beretning om Alt, hvad vi i de sidst forsvundne 
Dage have oplevet. Forud vil jeg sige, at denne Fest var 
saa skjon, som man kunde tænke sig og ønske sig den. 
Et heldigere Vejr (uden hvilket Festen vilde have tabt 
meget af sit glædelige Udseende) kunde vi ikke have faaet, 
om vi saa selv havde raadet for det. — —

Hans Majestæt ankom Søndag Aften Kl. 9 og steg 
af ved Akademiet, hvor Eleverne stode opstillede paa den 
brede Hovedtrappe i deres smukke ensformige Dragt. I 
Vestibulen vare alle Lærerne og en stor Del af Egnens 
Embedsmænd forsamlede. Direktionens Medlemmer mod-
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toge ham ved Indgangen; Direktor hilste ham med en 
kort, meget passende og vel fremsagt Tiltale, fremstillede 
ham derpaa alle Lærerne og nævnte dem hver især for 
ham. Det varede kun kort, da hans Majestæt ønskede at 
komme til Ro; Direktor viste ham derfor de ham bestemte 
Aftrædelsesværelser paa Akademiet og fulgte ham herfra 
over til hans Logi i Direktorboligen. — Nu blev Staden 
illumineret og Akademiet ligesaa; dette saavel som alle 
det tilhørende Gaarde med Begkranse. Foruden Kongen 
var hele Statsraadet kommen. Prinserne logerede en Mil 
her fra paa Frederikslund.

Næste Dag foregik Højtideligheden. Efter at Til
skuerne havde forsamlet sig i Kirken, ankom hans Majestæt 
og de fire Prinser, alle i Generalsuniform, ledsagede af 
Statsministrene og andre høje Herrer. Ved Kirkedøren 
modtog Estrup og Ingemann dem, gik foran dem med 
hvide Stave opad Kirkegulvet (det var en særdeles skjøn 
Procession) og Direktoren ledsagede dem til den kongelige 
Stol. Her blev nu afsjungen Psalmen: O store Gud vi 
love Dig o. s. v., som Disciplene i Forbindelse med nogle 
Sangere fra Kjøbenhavn udførte meget skjønt. Fra Kirken 
begav Forsamlingen sig til den af mig sidstleden beskrevne 
Sollennitetssal. Kongen og Prinserne kom fra det til 
Salen stødende Værelse. Da hans Majestæt havde taget 
Plads paa den for ham bestemte Throne, -som er et ud
mærket skjønt Kunststykke, begyndte Cantaten, hvorpaa 
Statsminister Malling holdt Tale, Direktor forelæste Aka
demiets Statuter; den anden halve Del af Cantaten endte 
Akten. Efter denne gav hans Majestæt Audients i sine 
Værelser, udnævnte vor Direktor til Etatsraad, Lektorerne 
til Professorer, lod sig alle Eleverne forestille. Fra denne 
sidste Præsentation c. Kl. 21/* gik vi tilbords med Dis
ciplene i et meget stort til den Ende oprettet Telt. Her 
indfandt Kongen sig, og han tillod, at man afsang et Par 
passende Vers af en af Wilsters gamle Sange og ledsagede 
disse af et: Kongen leve! og et tredobbelt: Hurra: Der
efter gik Kongen selv til Taffels, hvor to Akademister,
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hvilke han siden forærede skjønne Gulduhre, opvartede 
ham. Vi Adjunkter og andre Lærere spiste ved Marskals- 
taffelet, men hvad vi fik, kan jeg ikke erindre at fortælle. 
Skaaler bleve udbragte for Kongen og Kongehuset, Sorø 
Akademi, Statsministrene Malling og Stemann; de led
sagedes af Kanonskud. Efter Bordet lod hans Majestæt 
sig af Amtmanden, Kammerherre Stemann (som kom 
første Gang hertil med Kongen Søndag Aften) forevise 
Stadens Sprøjter. Denne Dag havde vi ikke mere at tage 
vare. Den følgende Dag var han i Skolen, hvor blandt 
andre jeg havde den Ære at examinere for ham i tredie 
Klasse; det varede kun meget kort. Fra Skolen gik han 
til Ridehuset, hvor Disciplene viste deres Færdighed i 
gymnastiske øvelser. Derefter spiste han Frokost, og havde 
jeg da den Ære tilligemed mine Kolleger at spise ved 
hans Majestæts eget Bord. Strax efter Bordet kjørte han 
bort. — Det havde været Glædesdage for os, skjønt vi jo 
ogsaa havde haft megen Uro derved; men ikke mindre 
havde de været glædelige for Stadens og Egnens Beboere. 
Her var en talløs Vrimmel af Mennesker, som bevægede 
sig bølgende om Akademiet. Eftermiddagen efter Ind
vielsen var Akademiet givet til Pris for Alle og Enhver, 
og var her da en Vandren og en Vrimlen op og ned, 
endog Adgangen til Taget og sammes Omgang, som i 
dette dejlige Vejr frembød den skjønneste Udsigt, stod 
Alle aaben. Tirsdag Aften til Onsdag Morgen havde vi 
Bal i de skjønne store Sale, som ved den brillante Oplys
ning toge sig fyrsteligt ud. Hans kongelige Højhed Prins 
Ferdinand beærede dette med sin Nærværelse og dansede 
hele Natten med største Liv.

Du seer altsaa, at det har været støjende Dage, som 
vi have oplevet. Nu er jeg ogsaa ret glad til, at de ere 
forbi og saa godt forbi. Der hændtes slet intet, som 
kunde vække nogen Mishag med vore Disciple eller nogen 
Bekymring' over dem. — Jeg havde den Glæde at logere 
min gamle Discipel Chr. Engelstoft, som kom her med 
sin Fader. Wilster, som maatte overlade Prins Ferdinand



449

sine Værelser boede ogsaa hos mig. Dette bidrog til at 
forøge Kommersen. — —

Præstekaldet blev der da ikke noget af.-Det 
var maaskee ikke rigtigt, at jeg ikke søgte Audients hos 
Kongen; dog lægger jeg ikke stor Vægt paa denne For
sømmelse eller troer, at den kan have nogen skadelig Ind
flydelse paa min Befordring. —

Klosterhistorien maa jeg nu snart til at begynde paa 
at lade trykke; Biskop Münter purrede mig meget for at 
skynde mig med den. — Det er forunderligt, hvorledes 
nogen kan tale om, at jeg skulde faae Pedersborg, som 
jeg slet ikke søger. Du seer heraf, bedste Thrine! hvor 
lidet man kan troe Rygter.

En stor Mærkværdighed ved de sidst forsvundne Dage 
havde jeg nær glemt at fortælle Dig, og den vil dog 
interessere Dig meget, elskede Thrine! da Du jo er en 
Veninde af Fædrenelandets Historie. Du veed, man har 
i lang Tid fremvist paa Kunstkammeret Ærkebiskop Ab
salons Hoved; man har næret Tvivl om dets Ægthed, og 
dels for at komme til Vished om denne Sag, dels for at 
erfare, om denne store Mand virkelig er begraven under 
den Ligsten, som ligger bag Alteret i Sorø Kirke, er 
Graven med Kongens Tilladelse bleven aabnet, og man 
har fundet hans Hjærneskal og mange Ben, Levninger af 
en Gyldenstykkes Bispekaabe, et Stykke af en Tøffel, en 
Kalk, hvori laa en stor Guldring med en Saphir, som 
vidner om, at den er fra tolvte Aarhundrede; desuden 
Levninger af en Tinglade, hvis tydelige Indskrift siger, at 
Absalon, Ascers Søn, som først stiftede dette Kloster, 
ligger der begraven. Graven havde ogsaa ganske den 
Façon, som murede Grave fra hin Tid have. Hvor de 
fundne Sager skulle gjemmes, er endnu ikke vist; dog 
bliver det sandsynligvis her i Sorø enten i Kirken eller i 
Musæum paa Akademiet. Men Benene ere naturligvis 
nedlagte igjen i Graven. Det falske Hoved, som var med
bragt hertil for at nedlægges ved Legemet, hvis det be
fandtes at være ægte, bragte man med sig tilbage.

Daugaards Levned. II. 29
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Hils nu paa det kjærligste alle vore gode Venner og 
Frænder; spørg Karen, hvorledes jeg skal sende Strøm
perne. Det er sandt, jeg maa fortælle Dig, at Alle vare 
enige om,: at denne Dragt klædte mig fortræffeligt, og det 
var deres fulde Alvor. I Sommerferien skal jeg en Gang 
lade mig see for Dig i denne Skikkelse. —

Lev vel, elskede, kjære Thrine!

Fra din Jacob Daugaard.

Sorø Akademi d. 4de Juni 1827.
Sidste Kollegialtidende ventede jeg med en vis Æng

stelighed, da jeg ganske vist havde troet at see de for 
Tiden ansøgte Kald bortgivne enten til mig eller andre. 
Min Forventning blev atter skuffet, og saaledes lever jeg 
igjen, elskede, ' kjære Thrine! i den gamle Spænding, 
maaskee til næste Søndag. Tanken om Gjesing svæver 
mig bestandig for og er forbunden med en vis Ængste
lighed paa Grund af de Efterretninger, jeg fra flere Kanter 
har modtaget om det.-------

For nu at komme til Gjenstande af en anden Art, 
da vil jeg begynde disse med at fortælle Dig, at jeg har 
læst «Fængslet i Edinburgh» og det med største Fornøjelse 
og Deltagelse for de paagjældende Personer. Dét er en 
udmærket herlig Roman; saadanné Karakterer, saadanne 
Scener af Livet, saadanne Sandheder! Jeg er ganske ind
taget af den, og vi skulle vel en Gang igjen læse den 
sammen, da jeg veed, at min kjære Thrine saa fortrinlig 
elsker den. Johanne Dearis er vistnok din Heltinde. Det 
er og en særdeles fortræffelig Karakter. Men at tale om 
det enkelte af denne skjønne Helhed tillader et Brevs 
snævre Grænser ikke. —

I Forgaars fik jeg Brev fra Bogtrykker Seidelin om 
min Klosterhistbrie. Kuns 41 Subskribenter have meldt 
sig. Et Tilskud af 300 Rigsdaler er nødvendigt for at 
faae den udgiven; dette haaber jeg at faae af Videnskabernes
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Selskab. Maaskee det første Hefte af den indsendes til 
Trykning med næste Agepost. For at gjøre dette komplet 
færdig til at bortsendes har jeg maattet anvende denne 
Ferie derpaa, og en Del af denne Uge skulde anvendes 
paa samme Maade, men nu kommer Dr. Sommer mig med 
Begjæring om at præke for ham paa Søndag, hvilken jeg 
nødig vil afslaae ham. Her er jeg for første Gang i den 
Fristelse at drage en een Gang holdt Præken frem. For 
to Aar siden prækede jeg ligeledes paa Helligtrefoldigheds- 
fest; jeg har læst den da holdte Præken igjennem og 
fundet den saadan, at jeg ikke vilde skamme mig over at 
have udarbejdet den. nu; derfor, da jeg haaber at de faa 
af Tilhorerne, som den Gang hørte den, have glemt den 
igjen, vil jeg lade staae til og tage den for paa ny.------

Nu veed jeg næsten intet mere at underholde min 
elskede Thrine med denne Gang; men Du vilde vist see 
surt til Brevet, dersom det ikke blev fuldt. Jeg vil derfor 
fremtage dit Brev og see, om der er intet enten at svare 
paa eller gjøre Anmærkninger ved. — Det lykkedes: strax 
ved dine første Linier maa jeg bemærke, at jeg ikke er 
enig med Dig om ikke at skrive, naar man ej er oplagt, 
som det kaldes. Man skal begynde dristigt derpaa; medens 
Pennen løber fort, bliver man nok oplagt. — — — Nu 
har Wegener siddet og sladret med mig næsten en hel 
Time, og derfor iler jeg med at slutte Brevet, hvis Maal 
nu ogsaa snart er fuldt.

Sorø Akademi d. Ilte Juni 1827.
Jeg har saa meget at tale med Dig om, elskede, kjære 

Thrine! saa at jeg ikke veed, hvor jeg skal begynde eller 
ende. Men det er dog bedst at begynde med det, som i 
disse Dage er mit Alpha og Omega, det gode Kald, vi 
have faaet. Vi kunne ikke fuldt takke den gode Gud, 
som har givet mig noget saa langt over min Forventning. 
Jeg frygtede for et ringe Kald, jeg var fattet paa at tage 
til Takke med et middelmaadigt, og nu faaer jeg et meget 

29*
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godt. Næst Gud takker jeg Geheimeraad Stemann, som 
vist ikke ved denne Lejlighed har haft mit Vel af Sigte. 
Det har glædet mig meget, at han i et Brev til sin Son 
i Gaar med Posten ytrede ham det ønske, at han strax 
vilde gaae op og gratulere forhenværende Adjunkt Dau- 
gaard, nu Sognepræst til Thorstrup og Home Menigheder, 
med at have ombyttet «Ferien med Møllestenen»» (saaledes 
kalder den gamle al Tid Præstekraven). Denne Kommis
sion udførte Kammerherren, men jeg var dog gaaet til 
Kirke, inden han kom, og havde allerede ved et Brev fra 
Chr. Engelstoft med Udskrift: S. T. Hr. Pastor Daugaard 
e. t. c. faaet den glade Tidende. Estrup kom ogsaa strax 
og glædede sig med mig, ligesaa Wegener og Kaalund; 
dette var et Kvarter , før jeg skulde præke. Du kan nok 
tænke, at dette adspredte noget mine Tanker, og virkelig 
var jeg slet ikke fornøjet med Prækenens Gang. Efter 
Tjenesten gik jeg op til Fru Biilow for at hilse paa Ge- 
heimeraadinde Giildencrone. Fru Biilov var meget vemodig 
ved at skulle miste mig. Hun fældede endog Taarer, da 
jeg har været hendes Carls tro Ven og Leder. Fra Fru 
Giildencrone skal jeg hilse Dig; hun venter vort Besøg, 
naar vi gjøre vor Afskedsvisite hos Comtesse Wedel. 
Derimod har Du vel heller intet at indvende. Derfra gik 
jeg til Kammerherre Stemann, som havde efterladt en lille 
Seddel paa mit Bord; jeg traf ham og Frue. De vare 
saa vakre og toge en saa oprigtig Del i vor Glæde, at 
jeg ikke kan beskrive Dig det. Det gjør de ellers alle. 
Lykønskningsvisiter strømme ind. Det er vel ikke ander
ledes hjemme hos Dig. Jeg haaber ogsaa, at Du er ret 
glad. Den Omstændighed, at vi komme langt bort fra 
vore kjære, maa ikke gjøre noget Skaar i vor Glæde, som 
tillige er en Ytring af vor Taknemlighed mod Gud. Vist 
nok kan jeg tænke, at især de kjære Mødre ere lidt ve
modige over denne lange Afstand; men de maa omstemme 
deres Tone og glæde sig. Jeg vil haabe, at Du vel har 
haft fat paa «Danske Atlas»» for at læse om vore Sogne. 
Hovedsognet, hvor vi skulle boe, ligger en Mil fra Varde
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ved Vardeaa; der er dejlige Enge, og ved Herregaarden 
Nørholm, en dejlig gammel Gaard, er det eneste Stykke 
Skov i mange Miles Afstand. Paa Præstemarkens Enge 
er der en dejlig Kilde, Set. Gjertruds kaldet. Kirkerne 
ere nok ogsaa smukke, hvilket jeg sætter megen Pris paa. 
Paa Nørholm siges at boe en vakker gammel Frøken; 
men en anden Relation siger, at der boer en herlig Mand, 
som hedder Rosenørn, Broder til Stiftamtmanden. Blot 
Præstegaarden var god; jeg længes meget efter at erfare 
noget om den. Med Posten skriver jeg nu til en Nabo
præst Thorkildsen, som blev Student med mig. Naar jeg 
erfarer noget derom, skal det ikke vare længe, inden min 
elskede Thrine hører noget om den. — Før i Somerferien 
kan jeg ikke tænke paa at rejse herfra. Da maa jeg først 
drage til Kjøbenhavn for min Klosterhistories Skyld og 
blive der en otte Dage. — —

D. 12te Morgen Kl. 7l/s.
— — Tænk dig min Forbauselse, da Tjeneren i 

Løverdags Aftes bragte mig en Pakke med svensk Udskrift 
til «Adjuncten Hogbaarne og Hoglærda Hr. Magister Dau- 
gaard.» Jeg vilde næppe troe, at det var mig ment, men 
Navnet betog mig enhver Tvivl, som de falske Titler kunde 
fremkalde. Begjærlig aabnede jeg, fandt først et svensk 
Brev, dateret Lund og underskrevet «Hr. Adjunctens 6d- 
mjukaste Tjener Wilhelm Faxe, Biskop i Lund.» Dets 
Indhold var, at denne lærde Mand havde i lang Tid ikke 
med saa megen Fornøjelse underskreven nogen Subskrip
tionsplan, som den ham til Hænde komne paa mit Arbejde, 
til hvilket han glædede sig meget, og for hvilket han paa 
egne og den skaanske Gejstligheds Vegne takkede mig i 
de forbindtligste Udtryk. Han sendte mig nogle Blade, 
skrevne med hans egen Haand, om et Kloster i Lund 
samt en Grundtegning af den Bakke, hvorpaa det har 
ligget; desuden tre Hefter af Landemodesakter e.t.c., som 
han troede, det kunde more mig at modtage. Jeg skal
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nu med det første skrive ham et Svar til og takke ham 
for den Interesse, han har vist mig, samt bede ham noget 
nedstemme sine Forventninger om mit Arbejds Lærdom. —

Jeg har i disse Nætter kun sovet lidet. De første 
Timer i Sengen hengaae med Betragtninger over den fore- 
staaende Virksomhed, som er saa meget forskjellig fra 
den, jeg nu har drevet i flere Aar. Gud give mig Lykke 
og Held til at forrette, hvad mit nye Kald paalægger mig 
saa godt, som det ved hans Bistand er lykkedes mig at 
skille mig ved det, jeg nu forlader. Vel er jeg ikke fri 
for at gjøre mig Bebrejdelser for adskillige Ting i min 
Embedsførelse; men det gode Vidnesbyrd, som alle en- 
stemmigen og, saa vidt jeg kan mærke, uskrømtet giver 
mig, maa overbevise mig om, at jeg har virket med Held 
og Velsignelse. Kan jeg en Gang om flere Aar faae et 
saadant Vidnesbyrd af min Menighed, da vil jeg hjærtelig 
glæde mig og takke den gode Gud og give ham i Yd
myghed Æren derfor. —

Christian Holten er da til samme Tid som jeg bleven 
befordret til Sognepræst til Selsø, hvilken Glæde! V2 Mil 
fra Lindegaarden!-------

Uden Dato.
Mange Tak, elskede, kjære Thrine! for dit Brev, og 

Gud velsigne Dig for den Tilfredshed, hvormed Du tænker 
paa din Fremtids Skjæbne. Det har ret fornøjet mig at 
læse, hvorledes Du raisonnerer Dig bort fra de vemodige 
Tanker, som først vilde paatrænge sig Dig. Med Guds 
Hjælp haaber jeg, at vi skulle blive lykkelige, og deri har 
Du fuldkommen Ret, at vi i Ensomhed kunne være ret 
meget for hinanden. Naar vor Herre nu vil give mig 
Lykke til at blive for min Menighed det, som jeg ønsker 
at vorde, saa fattes os intet, i det mindste kun lidet, til 
at være glade. Fuldkommen enig er jeg med Dig om, at 
vi ikke skulle gjøre os for store Tanker om Kaldet; det 
er altid bedre, at Forventningerne overgaaes. Det er slemt,
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at man har sagt Dig, at Præstegaarden er god; det er 
den ikke; jeg har endog snarere Grund til at troe, at den 
er meget maadelig, i det mindste Stuehuset. Udhusene 
ere nok nye, da de to tildels blæste ned d. 20de December 
1823, da vi havde den stærke Storm. Haven skal der
imod være ret god. Den forrige Præst var en Elsker af 
Havevæsenet og har forbedret den.-------

Mit Brev er meget uordentligt, thi jeg har umaadelig 
travelt. Desuden har jeg været meget forstyrret over den 
Omstændighed, at der intet Brev arriverede fra Biskoppen. 
Det er saa pinligt, inden man i tvivlsomme Tilfælde har 
taget en Beslutning. Nu har jeg taget denne, at jeg rejser 
til Kjobenhavn, lader det komme an paa, hvad Posten 
paa Mandag bringer, om jeg bliver ordineret i Roeskilde 
ved Landemodet tilligemed Holten, eller jeg først skal 
være saa lykkelig i Slutningen af September at kunne 
modtage den præstelige Vielse i Ribe. Men i Kjøbenhavn 
maa jeg absolut opholde mig en Uges Tid for min Kloster
histories Skyld. J. L. Bøggild har da faaet Fogtmanns 
Faders Kald. Det er en fire Mile fra os. Kaldet er ret 
godt. Over Nørholm hører jeg stedse de herligste Beskriv
elser; det er nok Vestjyllands Paradis.

Du undskylder denne Gang, haaber jeg, alt ved dette 
Brev, som er fuldt af Mangler. Hele Ugen har været an
vendt til at blade i de theologiske Systemer for Bispe- 
examens Skyld. — —

Wilster omtales ikke, fordi han desværre har været 
syg i Slagelse, siden jeg blev kaldet. Jeg har endnu ikke 
talt med ham siden men modtaget hjærtelige Lykønsk
ninger fra ham. — —

Sorø Akademi d. 15de Juli 1827.
- Jeg opholdt mig der (i Kjøbenhavn) i fjorten 

Dage, sysselsatte mig mest med videnskabelige Gjenstande 
og fandt ikke endda saa lidet, efter som Tiden var kort. 
Det Fundne vil, (da) det er øst af haandskrevne Sager,
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tjene til at forhøje Klosterhistoriens Værdi ikke lidet. 
Desuden stiftede jeg nogle literære Bekjendtskaber, som 
kunne i samme Henseende komme mig tilgode. En Kap- 
tain Jahn og en Dr. Michelsen, som arbejdede med mig i 
Geheimearkivet, vare meget forekommende og tjenstvillige 
imod mig. Professor Finn Magnussen udmærkede sig ved 
en synderlig Velvillie og Hjælpelystx). Med de indsamlede 
Skatte kjørte jeg i Søndags Morges Kl. 5 med en Sorø 
Bonde ------

Her omhandles for sidste Gang i denne Brevrække 
det Arbejde, hvis Udførelse havde ligget min Fader saa 
meget paa Sinde, og som havde udfyldt det meste af hans 
knappe Fritid i henved to af de Aar, da han virkede ved 
Sorø Skole. 1830 udkom Bogen «Om de danske Klostre 
i Middelalderen», som han kalder den, da han ingenlunde 
gjør Fordring paa at have givet en udtømmende «Kloster
historie» for Danmarks Vedkommende. Til de Studier, 
som maatte udkræves til Udarbejdelsen af en saadan, 
havde han savnet den fornødne Lejlighed. Kun faa og 
korte Besøg havde han kunnet aflægge paa Bibliothekerne. 
Det er efter trykte Kilder, han giver sin Klosterbeskrivelse. 
Saare liden Lejlighed havde været ham forundt til at ud
nytte Arkivernes haandskrevne Kigdomme. Da han fulgte 
til ham rettede Opfordringer, idet han bestemte sig til at 
lade Skriftet trykke, havde det, som han meddeler i For
ordet, været hans Hensigt at anvende sine Skoleferier, 
medens Bogen var under Pressen, til at øse af utrykte 
Kilder paa det store kongelige Bibliothek og i Geheime
arkivet. Men hans Forflyttelse til Præsteembedet i det 
fjærne Vesten hindrede ham i Udførelsen af dette Forsæt.

Faa Maaneder efter min Faders Død sendte jeg til

x) Etatsraad Thorkelins Anvisning omtales i Forordet til 
Klosterhistorien.
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flere, om hvem jeg vidste, at hans Minde var dem dyre
bart, en kortfattet Livsskildring af ham, trykt som Manu
skript. I Svaret fra en af hans Venner, hvis Aand og 
Lærdom han havde skattet højt, Pastor M. P. Teisen, den 
Gang Præst i Fanefjord paa Møen, havde jeg den Glæde 
at læse følgende Linier: «Han har i et Afsnit af Dan
marks Historie, som forhen var mørkt eller snarere uvej
somt, bragt Lys og brudt Banen paa Veje, som vare næsten 
ufremkommelige; han har ryddet saaledesop, at man efter- 
haanden kan finde bedre Rede i det. Kun eet Vers tager 
Hensyn hertil. Vel er det forholdsvis faa, for hvem 
denne hans Virksomhed er af Betydning; men den vil 
bevare hans Navn, saa længe der er dansk Historie. Jeg 
har gjennemstuderet hans Klosterhistorie efter hans Død.»

Estrup yder i en Anmeldelse i «Maanedsskrift for 
Literatur» (sjette Bind) Skriftet om de danske Klostre 
varm Anerkjendelse. Han mener dog, at Bogen let kunde 
give «en altfor ufordelagtig Forestilling om det danske 
Klostervæsen» og fremsætter, tilskyndet af sin ædle og 
retfærdige Aand, en Række interessante Bemærkninger i 
det ønske «at lede og mildne denne Forestiling». Det 
foranlediger mig til at udtale, at ogsaa Forfatteren til 
«Om de danske Klostre» har haft Villie til at vise Kloster
folkene Retfærdighed.

At Sekularisationen ikke gik for sig efter den stræn- 
geste Retfærdigheds Grundsætninger, udtales i Skriftet.

Beskyldninger mod Klosterfolk afvises, naar Anklagen 
ikke har fuldgyldig historisk Hjemmel.

Det kan læses mellem Linierne, at det glæder For
fatteren at meddele noget godt om dem t. Ex. om «den 
udmærkede Skribent» Næstvedmunken Olaus, der døde 
«mæt af Dage og gode Gjerninger.»

Om Forfatteren end antager, at en lærd Munk var en 
Sjældenhed, undlader han aldrig at anføre, naar, det er 
ham bekjendt, at nogen af dem har udmærket sig ved 
Lærdom eller Flid.

Forfatteren er ikke vis paa, om Saxo Gramaticus og
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Svend Aagesen have været Klosterfolk og kan derfor ikke 
tilegne sig dem for Klosterliteraturen. Han tør da vist
nok sige med Hensyn til den overvejende Del af de Skrifter, 
Munke og Kanniker have efterladt sig; «Vi modtage kun 
deres tørre Aarbøger og Krøniker med Taknemlighed og 
Glæde, fordi vi mangle bedre, hvilket man vistnok kunde 
have ventet af et saa talrigt Selskab, der levede i et saa 
herligt, sorgløst Otium.» «Vi ville», siger han, «førend 
vi nævne de vigtigste os bekjendte historiske Arbejder 
af Munkene, forudskikke Suhms Bemærkning, at Munkene 
fordum have skrevet meget, men at kun den mindste 
Del er kommen tit os.» Efter at have nævnet en Række 
af Skrifter, som have Klostermænd til Forfatter, tilføjer 
han: «Muligt, at der gives endnu flere, men allerede denne 
Liste giver os et tilstrækkeligt Begreb om, hvor meget 
vor i øvrigt hel mangelfulde Middelaldershistorie skylder 
Munkene,» men han vender dog «ved at betænke dette» 
tilbage til sin Paastand, at de burde have ydet noget 
mere og bedre. Her turde maaskee være Rum for et 
«hvis ikke»: hvis ikke blot efter Suhms Udtalelse den 
største men muligvis ogsaa den bedste Del af Klostrenes 
Bogavl er bortkommen, spredt for Tidsugunstens Vinde, 
glemt, maaskee tildels gjemt paa mørke Steder for en 
Gang at komme for Lyset. Men at Forfatteren til «Om 
de danske Klostre» er villig til at tage et saadant Forbe
hold, har han tilkjendegivet ved at forudskikke Suhms 
Bemærkning.

Med Hensyn til Spørgsmaalet, hvor vidt der har 
hersket Vellevnet i Klostrene, da har Forfatteren Henblik 
til Ordensregelen. Ikke enhver Ting, som stod i Strid 
med den, behøvede i sig selv, at være Overdaadighed. 
Ofte kunde vistnok Forskjellen mellem Levnet og Regel 
være betydelig. Naar der i Kong Christoffer den Andens 
og Dronning Euphemias Gavebrev til Sorø Kloster var 
bestemt, at der fire Dage om Aaret skulde gjøres alle 
Klosterboerne et prægtigt Gilde med sex Retter til Middag 
og fem til Aften, da synes en saadan Bestemmelse at
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forudsætte Overdaadighed. Da imidlertid de fattige uden
for Klosterporten skulde betænkes med det overblevne, har 
den store Oyerflodighed dog vel til Dels været beregnet 
paa at skulle være til Fordel for dem.

Naar Forfatteren omtaler Munkene som brugbare Folk 
til at sendes af Kongerne i Statsærinder; naar han nævner 
Klostrene som Herberger for Rejsende paa en Tid, da 
ingen andre saadanne gaves — som Steder, hvor syge og 
svage, gamle og trætte Mænd og Kvinder kunde finde Ly 
til at hendrage Livet eller dets Aften i Fred; naar han 
hævder Asylrettens Gavn til Trods for dens Misbrug; 
naar han glæder sig over Klosterfolkenes Bygningskunst: 
«Munkenes Kirker vare som Klostrene faste og ærværdige 
ved deres høje Piller og dristige Buer;»» naar han frem
hæver Dygtighed og Forstand hos flere Abbeder i Bestyr
elsen af Klostergodset og Omgangen dermed: da mener 
han med disse og flere Træk at meddele Kjendsgjerninger, 
som vare Klostrene til Ære. Vel muligt, at han, hvis 
Tid og Lejlighed havde tilladt ham at give sit Værk al 
den Fuldstændighed, han havde ønsket, vilde have betonet 
dette stærkere, stillet det i et fuldere Lys.

Jeg vender tilbage til min Fader, som jeg forlod hin 
Sommermorgen, da han med de paa sin sidste «Kilderejse» 
indsamlede Skatte gav sig paa Tilbagevejen med en Sorø 
Bonde.

Kl. 7 omtrent kom jeg hertil.
Wilster traf jeg ikke hjemme; han var i Slagelse og 

kom først næste Dag. Han er nu meget bedre, og det 
forekommer mig, som han har faaet et friskere Udseende. 
Han tager megen Del i min Glæde og i den tilkommende 
Pastorindes, hvem hans Hilsen og Lykønskning formeldes. 
— 1 det hele er det mig en stor Glæde at see, hvorledes 
alle interessere sig for mig og lægge mig deres Velvillie 
og kjærlige Deltagelse for Dagen. Men jeg kan ikke fore-
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stille mig, at Afskeden herfra vil have det mindste smerte
lige for mig, endskjont jeg efterlader saa mange gode 
Venner, hvis Omgang jeg dog vist vil savne. Men Tan
kerne om de nye Arbejder, som nu forestaae, om de nye 
Forbindelser, jeg nu skal indtræde i, sysselsætte og inter
essere mig saa meget, at jeg derover næsten glemmer det 
gamle1). Dog, at Du ikke skal troe, at jeg er bleven 
lunken i mine Lærer- og Opdragerpligter, fordi jeg snart 
skal forlade dem, da vil jeg fortælle Dig, at jeg i denne 
Uge har opdaget tre slemme Forseelser af tre af vore 
Drenge og i denne Anledning haft alvorlige Exekutioner. 
Jeg havde ellers haabet, at mit nærværende Embede skulde 
i den korte tilbagestaaende Tid være gaaet af uden des
lige ubehagelige Scener; men det kunde ikke skee.

Fra Pastor Hjort, min Formand, havde jeg Brev for
leden. Han gjendrev det Rygte, at Præstegaardens Stue
hus var i maadelig Stand, og provocerede i denne Henseende 
til min egen Dom, naar jeg faaer seet den. Hans Kone 
er syg og kan for det første ikke flytte fra Thorstrup 
Præstegaard.-------

Fra Holtens elskelige Familie har jeg mange Hilsener 
til Dig. Jeg blev ret bevæget ved Afskeden fra dette 
Hus.-------

Din Rejse til Comtessen er nok kommen hovedkuls 
paa. Formodenlig har den staaet i Forbindelse med Lande
modet. Det er slemt, at der er gjort et saadant Skaar i 
den huslige Lykke hos hende ved den ulykkelige Dames 
Nærværelse2). Tak for, hvad Du har meddelt mig om 
dette Besøg og om din Rejse. Men især ret inderlig Tak,

2) Det gamle har saa stærke Baand,
som holder os tilbage;
det ny har kun en Barnehaand, 
og kan dog bort os drage.

Chr. Wilster siger det i nedenstaaende Farvel til min 
Fader, hvis Stemning han i disse Linier har grebet.

2) Den i forste Bog omtalte Froken Urne.
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elskede Thrine! for dine Forestillinger og dine Planer for 
vor Fremtid. Du vil leve ene for at gjøre mig lykkelig, 
og jeg vil virke ene for din Lykke; jeg haaber, at Himlen 
vil begunstige vore gode Forsætter, og derfor smiler Frem
tiden mig ret imøde.-------

Den 21de Juli 1827 skriver min Fader til Amtsprovst 
Kruse: Igaar fik jeg Brev fra Biskop Kofod, som under
rettede mig om, at han har berammet min Ordination til 
Onsdagen den 22de August. Den 19de i det seneste skal 
jeg indfinde mig i Ribe. Jeg skal præke til Ordination, 
og til Text har jeg valgt Rom. 12,11 «Værer ikke lunkne 
i Eders Iver, men værer brændende i Aanden.» Den 26de, 
som er Ilte Søndag efter Trinitatis, har jeg tænkt at 
holde min Tiltrædelsespræken til Menigheden. Imedens 
jeg er her, samler jeg Materiale til disse tvende Bygninger 
ved idelig at tænke over de valgte Æmner og de Omstæn
digheder, hvorunder jeg kommer til at tale; men først i 
Thorstrup Præstegaard, hvor jeg agter at indtræffe omtrent 
den 7de August, skal den egenlige Udarbejdelse foregaae.» 
I dette Brev indsluttedes et til min Moder, hvoraf følgende:

Jeg længes nu ret efter denne nye Virkekreds, af 
hvilken jeg lover mig megen Lykke. I Gaar havde jeg 
en lang Samtale i et Selskab hos Direktor med Stats
minister Malling om Nørholm, hvor han har været. Han 
mindedes ikke rettere end, at daværende Etatsraad Teil- 
mann havde ladet sætte Orgel i sin Sognekirke, som er 
Thorstrup Kirke. Det skulde meget glæde mig, om det 
var saa; thi da er den vistnok ogsaa skjøn i det øvrige, 
og en skjøn Kirke er et ikke ubetydeligt Gode for en 
Præst, efter min Mening1)* I Gaar læste jeg de sidste 
Timer paa Skolen og tog et Slags Afsked med mine Dis
ciple foreløbigen, men examinere skal jeg endnu ved

x) Orgel er der ikke i Thorstrup Kirke. Skjøn kan den 
vel ikke kaldes, men den er lys og venlig, vel propor-



462

Examen. I mit sidste Brev ytrede jeg, at jeg slet ingen 
Vemod følte ved at skulle forlade Sorø; jeg er bleven 
revset lidt for denne Ytring; thi da jeg i Torsdags tænkte 
paa, at min Gjerning her var snart til Ende, paafaldt der 
mig en saa voldsom Følelse, at jeg brast i en lydelig 
meget stærk Graad her i mit enlige Rum, og flere Gange 
i disse Dage har jeg fældet Taarer. Jeg har ogsaa haft 
den Glæde at mærke, at mine Disciple nødig see mig 
forlade dem.-----------

Af et Brev, som jeg efter min Faders Død modtog 
fra en af hans Venner, Major Siemsen, som havde været 
hans Discipel i Sorø, meddeles følgende: «Førend sin 
Afrejse ønskede Deres Fader at tage særskilt Afsked med 
hver enkelt Dreng ved Akademiet, hvis Lærer han den 
Gang var eller havde været. Jeg var den Gang meget 
beskeden og tilbageholden, og da jeg derfor holdt mig 
tilbage, og jeg imidlertid var rykket op i en højere Klasse, 
hvor «Adjunkt Daugaard» ikke var Lærer, saa glemte han 
mig dog ikke, men lod mig ved en anden Dreng indbyde 
til at komme til ham før hans Afrejse for at tage Afsked 
med ham. Jeg har ikke glemt, hvor smukt han sagde 
mig Farvel ; det vaagnede i min Erindring, da jeg 18 Aar 
senere paa en Rejse i Jylland kom forbi hans Egn og i 
nogen Afstand saae Spiret af hans Kirke.«

Af Opdragelsesanstaltens Inspektionsbog for 21de Juli 
1827 har Hr. Rektor Hoff været saa venlig at meddele 
mig følgende:

tioneret, en kjøn Landsbykirke. Den er af hugne 
Kampesten, kun med Hvælving under Taarnet. An- 
nexet Hornes Kirke er mere anseelig og hvælvet.
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Idet jeg saaledes for sidste Gang fører denne Dagbog 
og lader Tanken gaae tilbage over de svundne Aars Gjer- 
ning, om hvilken den vidner, kan jeg ikke nægte mig den 
Glæde at takke de ædle, elskede Venner, som delte Ar
bejdet med mig og ved deres kjærlige Velvillie bidroge til 
at gjøre mig det let og kjært. Ogsaa kan jeg ikke und
lade her at tilstaae, til Ros for den Ungdom, som op
drages ved denne Stiftelse, at Mængden af den ved god 
og velanstændig Opførsel, beredvillig Lydighed, ved Hen
givenhed og Fortrolighed til mig har vundet min Kjærlighed 
og fortjener den. Det er derfor ikke uden vemodige 
Følelser, at jeg forlader et Sted, hvor jeg i næsten 5 Aar 
af mit Livs bedste Alder har virket under saa lykkelige 
Forbindelser og ikke uden Held, — Velgjerninger, for 
hvilke jeg ikke tilfulde kan takke den algode Gud! Mindet 
om de Glæder, jeg her har nydt, skal aldrig udslettes af 
min Sjæl, og det skal bidrage til at forøge mine kom
mende Dages Lykke. Mine Medlærere, som jeg muligen 
ikke skal være saa lykkelig mere at møde paa mit Livs 
Vej, ønsker jeg Himlens bedste Velsignelse paa deres videre 
Fremvandring her i Livet, og beder dem have mig i 
kjærligt Minde, og Stiftelsen veed jeg ikke at ønske noget 
bedre, end at den stedse maa have i sin Tjeneste Mænd, 
som ligne dem i Kundskaber, Lærerduelighed, sand Kjær
lighed for Disciplene og indbyrdes Enighed.

Daugaard.

Sit sidste Brev fra Sorø skrev min Fader den 31te 
Juli for Dagen efter at tiltræde Rejsen til Vestkysten. 
Det havde gjort et dybt Indtryk paa ham fra alle Sider 
at modtage Beviser paa Venskab og Hengivenhed. Han 
følte, at de Venner, han forlod, ret af Hjærtet elskede 
ham, og at deres Kjærlighed al Tid vilde være ham ufor
glemmelig. «Jeg kan ikke andet»», skriver han, «end føle 
den inderligste Glæde over alt dette, jeg kan ikke andet 
end takke den gode Gud*, som gav mig Kræfter til at
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virke og Lykke til mit Arbejde. Gud give, at jeg i Sand
hed maa have fortjent al den Godhed, man beviser mig.» 
Ved et Aftenselskab hos Dr. Estrups «sad jeg imellem 
Fru Engelstoft og Dr. Estrup ligefor en uforlignelig skjønt 
smykket Blomstervase, som Du vilde have seet med Hen
rykkelse. Kun Skade, at den betog mig Udsigten til min 
kjære Wilster.» — «Dejlige Foræringer har jeg modtaget. 
------- Du seer nu heraf, hvilke Sager, Du ikke behøver 
at anskaffe. Blot jeg kan faae Glassagerne hele til Thor
strup. Ved Middagsbordet, som jeg nu nylig kommer fra, 
overrakte Duxen mig et dejligt Gulduhr.» Endnu en skjøn 
Tur paa den elskede Sø, endnu en Excursion den 
sidste Eftermiddag med Disciplene. Den almindelige Stem
ning udtryktes i følgende Sang af hans elskede Ven 
Wilster.

Det falder altid tungt paa Sjæl 
En Afskedssang at kvæde; 
Naar Timen lyder til Farvel, 
Er Vemod strax tilstede.
Det gamle har saa stærke Baand, 
Som holder os tilbage, 
Det ny har kun en Barnehaand 
Og kan dog bort os drage.

Det gamle seer med Vemodsblik 
Paa sine kjære Minder, 
Og tænker paa den Tid, der gik 
Og paa den Fryd, der svinder. 
Det nye vinker mildt og glad 
Og lover tusind Glæder, 
Og spreder mangt et Rosenblad 
Paa Vej til fjærne Steder.

O du, som i saa rum en Tid 
I Soros Bøgelunde
Saa ærlig, fordringsfri og blid 
Har villet, hvad Du kunde!
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Du bringer Savn til fremmed Kyst, 
Men lad den Vished lindre, 
At her er mangt et ærligt Bryst, 
Som savner Dig ej mindre.

O du, som til hver Tid forstod 
At gavne ved at virke!
Dig Lykken smile huld og god 
Som Tjener i Guds Kirke!
Den Fryd, som kun et nøjsomt Sind 
Kan skabe og kan gjemme, 
Skal drage til din Vaaning ind 
Og blive hos Dig hjemme.

Og Ly bag Præstehavens Hegn 
Skal Fredens Blomster finde, 
Og som et fromt, et venligt Tegn 
Skal smile en Kjærminde, 
Der vinker Sjælen hen til dem, 
Hvis Blik ved Afsked tindre; 
Hvo Sorø haver haft til Hjem, 
Har meget at erindre.




