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Som en af sin Tids mest fejrede Kvindeskikkelser, hvis klassiske Skøn
hed i Forbindelse med hendes Sangkunst, mimisk-plastiske Dans og
Fremstillinger er bleven prist af Digtere i flere T ungemaal, vil Ida Brun,
Grevinde Bombelles, endnu tit og længe blive erindret. I dansk Digt
ning lyser hendes Navn som Sofienholms skønne Sangerske og Sylfide,

som den vingefavre Fugl fra Paradis i Baggesens poetiske Hyldest og

end mere i det levendegjorte Billede af hende i Bosentiden, som J. L. Hei

berg har givet i sit betagende Mindedigt. 1 den fremmede Litteratur har
A. W. Schlegel i klangfulde Strofer forherliget hendes berømte Attituder,

medens Lamartine i sin billedrige, melodiøse Harmoni „La voix

humaine“ har hyldet hende som Sangerinde af Verdensry.

En længst forglemt Sang, i hvis Foredrag Ida Bruns Stemme skal
have grebet Tilhørerne ved dens rene milde Klang og Inderlighed, be

gynder med Ordene: Ombra ado rata. Selv vil hun atter og atter blive
husket blandt les ombres chéries, hine venlige Skygger, om hvilke

det er sagt, at én af dem betyder mere end Tusinde af den levende Slægt.

Af

DET biografiske Portræt kræves der i første Række en Rede
gørelse for den Arv og Gæld, vedkommende har overtaget efter sine
Forældre og nærmeste Forfædre. En velunderbygget Paavisning i
saa Henseende vil, som nu almindelig anerkendt, være retledende
for Bedømmelsen og Forstaaelsen af Individets første Indstilling
overfor Livsfænomenerne, ja endog for dets hele senere Skæbne.
Goethe har først og tillige forstaaeligt for alle skarpt skelnet mel
lem nedarvede fædrene og mødrene Egenskaber. Ogsaa hos Ida
Brun gør dette Modsætningsforhold sig gældende, endog i stærkt
udpræget Grad. Hendes Moder har karakteriseret sit Ægteskab i
de Ord, at om nogen gennemstrejfede den hele vide Jord, vilde han
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ikke kunne finde to mere uensartede Væsener, Skæbnen havde knyt
tet sammen, end hende og hendes Mand. I Tilknytning hertil har
Ida Bruns Broder udtalt, at hans berømte Søsters Naturel „paa den
forunderligste Maade var sammensmeltet af begge hendes Forældres
diametralt modsatte Individualiteter“.
Ved Ægteforeningen mellem Constantin Brun og Frederikke Mun
ter blandedes gammelt hanseatisk Købmands- og Borgerblod fra
Lübeck og Wismar. I begge Slægter slaar Hangen til Studier igen
nem i et enkelt Led. Bruns Fader blev Læge og Dr. med., hans
Hustrus Fader valgte Præstegerningen. Hos Constantin Brun er
Købmandsaanden altbeherskende i en Forening af Talent og Flid,
saa at han, der begyndte med tomme Hænder, svang sig op til
at blive en af de rigeste Mænd i sit nye Fædreland. Dr. theol. Bal
thasar Münter endte ligesom Brun i København, hvor han blev Præst
for St. Petri tyske Menighed og Sjælesørger for den herboende, tysk
talende Kulturenklave. Han er kendt som Struensees Skriftefader
og fremtrædende Salmedigter i rationalistisk Aand. Tillige var Mün
ter en ivrig og nidkær Pædagog, der forstod at samle betydelige
Pengemidler til Gavn for Skoler og Fattige i sin Menighed. Med sin
udprægede kølige Forstandsretning og stærke Realitetssans blev han
i den store Handelsperiode greben af Spekulationslyst og en Stund
saa formuende, at han omgikkes med Tanken om at opgive sin gejst
lige Virksomhed og købe sig et Gods. Hans Hustru var en ubemidlet,
klosterlig opdraget Adelsfrøken af de thüringske Wangenheimers
Slægt, en verdensfjern og uvirkelig Skikkelse, der lod sig bære paa
Hænder. I dette Ægteskab fødtes fire Børn, blandt hvilke Sønnen,
Biskop Frederik Münter, en af sin Tids lærdeste Mænd, og som
Faderen udpræget Forstandsmenneske og skarplinet, og Datteren
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Frederikke, der, endnu i Svøbet, i Forældrenes Rejsevogn fra Thiiringerskoven til Danmarks Hovedstad tilbagelagde den første af sit
Livs mange Vandringer. Det af Naturen opladte, nyfigne og vide
begærlige Barn fik Lov til at være i Stue sammen med de Voksne
og lyttede spændt og tænksomt til Klopstocks, Gerstenbergs, Basedows og Niebuhrs vækkende Tale. Alt for tidligt slugte hun i Smug
Tidens følsomme Romaner. Faderen forgudede hende og lod den
sekstenaarige Datters første Digte og hendes naivt fortalte Indtryk
fra en Rejse til Tyskland trykke og indbinde med Guldsnit. Svær
meri og ulykkelig Kærlighed, endnu i Opvæksten, omsattes i hendes
stærke Fantasi i elegiske Stemninger og Udgydelser. Alt dette for
klarer Grevinde Reventlows Ord om den unge Pige: „Planten er god,
det er kun Jordbunden, den er vokset i, som man kan gaa i Rette
med.“ Broderens Venner, H. C. Sneedorf, Zoéga og den unge Tutcin,
var lige indtaget i den kønne Pige med den ædle Profil, den rige
Haarfylde og de talende Øjne. En Tid lang var hun i Uvished, hvem
af sine Bejlere hun skulde give Fortrinnet, indtil hun, paavirket af
et langt, ræsonnerende og uden Tvivl velment Brev fra Faderen,
der ikke undlod at lægge sta^rk Vægt paa, at hans forvænte Datter
helst maatte gaa ind til Velstand og trygge Kaar, bestemte sig til at
give sin Haand til den saa nær tyve Aar ældre Constantin Brun. At
denne kort før havde mistet sin Forlovede ved en brat Død og endnu
var præget af Sorgen, maatte gøre ham interessant i en sværmerisk
ung Piges Øjne. Efter at have gennemgaaet sine Læreaar i Handels
faget, havde han oparbejdet en indbringende Købmandsforretning
i St. Petersborg og var i 1777 bleven beskikket til derværende dansk
Konsul. Med sine 35 Aar havde han bevaret Ungdommens Friskhed
og Spændstighed og var afgjort tiltalende af Ydre, særmærket ved
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en vis nonchalant Overlegenhed. Hans strenge Pligtfølelse og Arbejdsalvor mildnedes ved hans djærve, tørre nordtyske Humor. Det
er betegnende, at han og Weyse, hvis Udtryksmaade, som man ken
der den fra Komponistens Breve, i høj Grad minder om Bruns,
tidligt fandt hinanden. Mærkeligere lyder det, men vist er det, at
Brun paa sine Rejser besøgte Klopstock i Hamborg og hyggede sig
med ham i en filistrøs Passiar, som Messiadens Sanger yndede det,
naar han var træt af den himmelske Hofetikette.
Kort efter sin Udnævnelse til den betydelige Stilling som Admini
strator for den vestindiske Handel med en komfortabel Bolig i
dennes Gaard i Amaliegade blev Constantin Brun en Sommerdag i
1783 viet til Frederikke Munter. Bryllupsrejsen gik til St. Peters
borg, hvor Brun skulde afvikle sine Sager. Aaret efter fødtes deres
første Barn, Sønnen Carl, Stamfader til den endnu blomstrende,
talrige Brunske Slægt, der indtil den Dag i Dag har fostret en Række
dygtige og begavede Mænd. I de følgende Aar deltog Frederikke
Brun ivrigt i det rige musikalske Liv, der dengang udfoldede sig i
Flovedstaden. I den ualmindelig strenge Vinter 1788, da hun fødte
Datteren Charlotte, blev den hidtil saa sunde og livsglade Kvinde
ramt af baade en Nervesygdom og en haardnakket Forkølelse, der
muligt skyldtes en Katarrh i det eustachiske Rør og havde Døvhed
til Følge. Senere genvandt hun ganske vist Hørelsen, men blev der
efter hjemsøgt af en med Aarene tiltagende Tunghørighed. For at
søge Lægedom mod disse Onder foretog hun i 1789 en Baderejse til
Pyrmont, hvorhen hun fulgtes af Baggesen, der i Labyrinthen har
beskrevet denne Del af sin Digtervandring. Paa en ny Rejse, som
hun efter sin anden Datter Augustas Fødsel tiltraadte i Efteraaret
1790 sammen med sin Ægtefælle, lærte hun i Lyon Digteren Friedrich
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von Matthisson at kende, der i sin klingre og spinkle Lyrik især dyr
kede det poetiske Landskabsmaleri. Den Paavirkning, han kom til
at udøve paa Frederikke Bruns senere Digtning, blev saa gennem
gribende, at den ofte kun er Efterklang af hans Poesier. Bekendt
skabet med den stille, blide Maaneskinsdigter fulgtes af et gennem
senere Samvær befæstet trofast Venskab af ideal Karakter. Gennem
Matthisson lærte hun paa Hjemvejen fra sin Rejse i Genf i April
1791 en nær Ven af ham at kende, den Mand, der skulde sætte de
dybeste Spor i hendes hele senere Tilværelse.
Carl Victor von Bonstetten, der tilhørte en af de ældste Slægter i
Schweiz, havde arvet Stamgodset Valeyres og beklædte den Gang
Stillingen som Landfoged i Nyon ved Genfersøen. Da Valgslægtskabet
mellem ham og Frederikke Brun sluttedes, var han en Mand paa 45
Aar og altsaa en Snes Aar ældre end hun, men i Besiddelse af en
umindsket aandelig og legemlig Vitalitet, Livskunstner og Kvindebedaarer, behagesyg og forfængelig. Ogsaa han var gift og havde lige
ledes to Børn. Det første Møde mellem ham og Frederikke Brun blev
afgørende, og allerede nu fulgte han hende i de følgende Uger paa
Vej og Sti. Dette Samvær indledede de mange fredløse Aar i hendes
Liv med alle Tanker og Længsler hos den Mand, der havde bjerg
taget hende. Hvorledes man nu vil dømme dette Forhold, om man
vil forarges, undskylde eller finde det efter Naturens Orden, maaske
ogsaa med Tvivl eller Afsmag henføre det til gamle Kærligheds
romaners Usandsynlighed — for hende var det bitter Alvor.
Som Erik Pauelsen har malet Frederikke Brun i Lunden paa
Sofienholm med Barnet paa Skødet, kommer den, hvem hendes
Skæbne er bekendt, gamle Længselsviser i Hu, om Agnete fra Holmegaard, om en, der længes igen og længes i alle sine Dage.
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Sommerdrømme, og herfra var det ogsaa, at hun som Brud tog Af
sked for stedse med den danske Bøgelund.
I Foraaret 1792 flyttede Frederikke Brun med Familie ud til sit
to Aar før erhvervede, den Gang endnu beskedne Landsted ved den
idylliske Bagsværd Sø, og her afventede hun sit tilstundende Mo
derskab. Ved Midsommertid boede Baggesen herude sammen med
sin Hustru, der, svækket efter sit første Barns Fødsel, blev omhyggelig plejet af Frederikke Brun, som til Gengæld fandt Adspre
delse for sine tunge Tanker i Digterens Vid og Skæmt. En ikke
mindre kær Sommergæst var Komponisten J. A. P. Schulz^ der i
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dette Aar havde købt sig et Landsted i FrederiksdaL Hans umiddel
bare, fordringsløse Væsen og store Vennesælhed gjorde ham afholdt
hos alle. Med sine folkelige, let i Øre faldende „Lieder zu singen im
Volkston“ og sin yndefulde Musik til Thaarups og Heibergs natio
nale Skuespil sang han sig saa at sige ind i det danske Folks Hjerter.
Han satte Melodi til flere af Frederikke Bruns Digte, og mange Aar
efter hans tidlige Død udtalte hun om ham: „Bedre Ven end Schulz
har jeg aldrig haft.“
Under Tonerne af hans glade Sange modnedes det Barn til Liv,
der fødtes ud paa Høsten den 20. September. I Daaben fik det
Navnene Adelaide Caroline Johanne, og kom til at lyde Kaldenavnet
Ida. Det var ogsaa Schulz’ Vuggeviser og folkelige Sange, der lullede
det spæde Barn i Søvn og vakte dets første musikalske Toneglæde.
Husets kvikke og kønne Kokkepige maatte med sin meget smukke
Stemme under Idas tidlige Børnesygdomme synge hende i Søvn med
Viserne af „Høstfesten“ og „Peters Bryllup“.
Frederikke Brun har selv udførligt og i Sammenhæng gjort Rede
for Datterens Udvikling og Opdragelse fra hendes spæde Barndom
og indtil hendes 18. Aar i et lille Skrift, der udkom 1824. Det er
knyttet til Moderens Ungdomserindringer med den for Frederikke
Bruns Udtryksform karakteristiske Fællestitel „Wahrheit aus Mor
genträumen und Idas ästhetische Entwickelung“. Medens hun i sine
egne Livsminder delvis har frigjort sig fra sin skruede Stil og Skrivemaade og evnet at give en Række illuderende Billeder og Stem
ninger fra sit Barndomshjem, dets Kreds og hendes Barndoms Kø
benhavn indenfor og udenfor Voldene, virker hendes Optegnelser
om Datteren ofte usmagelige ved deres affekterede Tone og hendes
højstemte Lovprisninger. Alligevel er Skriftet, som endog Julius
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Lange indrømmer, et intimt Aktstykke til Forstaaelsen af hin Tids
alders praktiske Æsthetik og ingenlunde blottet for Forstand og
Følelse. Det er tilegnet Fru de Staéls Manes og indledes med føl
gende Ord til Datteren: „Jeg lovede engang vor forevigede Veninde
at skrive Dine Talenters Udviklingshistorie, især fordi hun beun
drede deres tidligste Udslag allerede i Din første Barndom og fandt
de Grundsætninger, efter hvilke jeg har søgt at uddanne dem til en
harmonisk Helhed i Dig, mærkværdige, og maaske ikke unyttige for
de sjældent saa højtbenaadede Mødre, hvem der forundes Børn af
saadan Art. Senere opfordrede vor Ven C. V.von Bonstetten mig gen
tagne Gange skriftligt til at opfylde det Løfte, jeg havde aflagt i
hans Nærværelse. Jeg skal da forsøge, gennem Ordet at fastholde
det, der har Livets evige Gyldighed og at udvikle, hvorledes Dit
udkaarne pantomimiske Talent, bevinget af Musiken og næret af
Tegnekunsten, hævede sig til den Højde, der har gjort Dig til en i
sin Art enestaaende Fremtoning for alle dem, der har bevaret et
rent Sind i et rent Hjerte. Dit eget Liv vil jeg fortælle Dig.“
I Sommeren efter Idas Fødsel gæstede Lavater Sofienholm, og
til denne, af nervelidende og ulykkelig gifte Damer som Raadgiver
i Samvittighedssager meget benyttede „Sjæleven“, betroede ogsaa
hun sit Livs Ve og Kvide. „Denne dybe, bitre Kedsomhed ved
Livet; denne Sammenligning mellem den Mand, Gud gav mig og
den Mand, mit Hjerte valgte, maa ophøre, men hvorledes? Besvar
dette Spørgsmaal af Dit Hjertes Erfaring.“ Hvorledes Lavaters Svar
end har lydt, hvad enten det er gaaet ud paa, at hun som Hustru
og Moder skulde følge Pligtens og Ærens Bud eller ærlig skrifte for
sin Mand, til Skilsmisse har han næppe raadet. Hvad der er alminde
ligt og naturligt i vor Tid, greb man nødigt til, man bevarede ud19

adtil et vist ydre Skin, levede adskilt og mødtes formelt. Saalænge
Intimitetens yderste Grænse ikke overskredes, hvad Datidens i El
skovsleg raffinerede Intelligens skyede, følte den kvindelige Part sig,
for at benytte Frederikke Bruns egne Ord, som „den skyldfri skyldige“, et Udtryk, der gaar tilbage til Brosses Lystspil „L’innocente
coupable“.
I Slutningen af Aaret 1794 kom den anden, mere blodløse og ufar
lige af Frederikke Bruns schweiziske Venner F. v. Matthisson til Kø
benhavn og optoges af Fruen og hendes Mand som Telemak under
Menealos’ Tag. Han fik hende til at samle og udgive sine i forskel
lige tyske æsthetiske Tidsskrifter trykte Digte, der modtoges venligt
i Tyskland, og i Aarene 1795—1806 udkom i lire Udgaver.
Begrundet ved stærke Hovedpiner, nervøse Lidelser og Tung
hørighed tiltraadte Frederikke Brun i April 1795, som det hedder,
„efter sine Lægers indtrængende Raad“ en længere Rejse til Syden,
ledsaget af sine Børn Carl og Lotte, men „under tusind Taarer“
efterladende den treaarige Ida, der lige havde overstaaet en alvorlig
Børnesygdom.
Frederikke Bruns Oplevelser paa denne Rejse skal kun kort be
røres. I Karlsbad lærte hun Goethe at kende, om hvem hun har efter
ladt sig Optegnelser af virkelig psykologisk Værd, og i Jena Schiller.
I Lugano fejrede hun Gensynet med Bonstetten, som lod hende
glemme alle Sorger og Lidelser, og fortsatte derefter Rejsen til Rom,
hvor hun blev et halvt Aar i Samvær med Zoéga, Fernow, Carstens
og Angelica Kaufmann, og hvor ogsaa F. von Matthisson indfandt
sig. Efter længere Ophold i Neapel og paa Ischia og derefter i Florenz, hastede hun mod sine Længslers Maal, Bonstettens Gods
Valeyres, som hun naaede i Oktober 1797. Under dette lange Sam20

vær lærte Bonstetten helt at forstaa hende, der før kun — som han
udtrykker sig — havde været ham „en sød Gaade“, men nu var „de
forenede for evigt“. Snart talte hun om „det lange sørgelige Liv
uden ham“, snart holdt hun i intime Selvbekendelser Opgør med
sig selv uden dog at kunne overvinde Konflikten. I Februar kom
Brun for at afhente Hustruen og Børnene, og da blev hun „alvorlig
rørt og dybt rystet“. Der er ingen Tvivl om, at Brun endnu elskede
hende, og skønt han sikkert var vidende om, at Bonstetten var
hendes eneste Tanke, kunde han ikke bekvemme sig til et Magt
sprog. Selv besnæret af Bonstettens blændende Elskværdighed slut
tede han, maaske af Klogskab, et vist Venskab med sin Medbejler,
ja indbød ham endog at komme til Danmark. Der synes nu for
en Tid at være kommet Ro over Frederikke Bruns forpinte Sind.
I Maj 1797 gensaa hun Sofienholm, hvorfra Familien om Efteraaret flyttede ind i det paa Hjørnet af Bredgade og Dronningens
Tværgade liggende, senere Moltkeske Palæ, hvilket Brun Aaret før
havde købt af Enkedronning Juliane Maries Bo og ladet udstyre i
det Indre af den franske Arkitekt Ramée, som ogsaa senere ombyg
gede Sofienholm.
Den lille Ida fordybede sig straks begærligt i de af Moderen hjem
bragte Billedværker, særligt i Tischbeins Illustrationer til Homer
og hans Gengivelser af antike Vaserelieffer. Da Schulz i 1795 forlod
Danmark, blev det Weyses Fantasier, som vakte hendes medfødte
pantomimiske Talent. Kun syv Aar gammel fandt hun paa at im
provisere skønne, ædle Stillinger, hvis Forbilleder hun fandt i Mo
derens Bibliotek. En Dag sagde hun: „Moder, jeg danser, men véd
ikke, hvad jeg danser. Sig mig, hvad jeg skal danse.“ Moderen for
talte hende Sagnet om Orfevs og Eurydike, og hun fremstillede da
21

Orfevs, der søger sin Hustru. Weyse, der ledsagede hendes panto
mimiske Stillinger paa Klaveret, var ikke mindre henrykt end den
lykkelige Moder.
Bonstettens Besøg i Danmark fremskyndedes af Begivenhederne
i Schweiz. I Januar 1798 udbrød Revolutionen, som ved Direktoriets
Hjælp gjorde Ende paa den gamle helvetiske Forbundsstat. Ved
Franskmændenes Besættelse af Bern i Marts maatte den som Ari
stokrat mistænkte daværende Syndikus i Tessin forlade Byen og
søge Ly paa Valeyres, som han fandt besat af franske Dragoner.
Han var nu 53 Aar gammel og havde udspillet sin politiske Rolle,
hvorfor han fandt det behageligst at vende sit Fædreland Ryggen
for en Tid. Efterladende Hustruen med en lille Søn begav han sig
med sin ældste 16aarige Søn Carl og sin tro Tjener Abraham afsted
til Danmark, som bl. a. ogsaa hans Landsmænd og Venner Mallet
og Reverdil havde fortalt ham om. I Maj ankom han til København,
modtaget med ubehersket Glæde af Frederikke Brun. I de tre Aar
han tilbragte her, havde han om Sommeren sine bestemte Værelser
paa Sofienholm ud mod Søen og boede om Vinteren i Palæet i Bred
gade. Han færdedes i Hovedstadens fornemme Kredse og levede sig
ind i dansk Aandsliv. En Tid tænkte han endog paa varigt at bo
sætte sig i København og fik udvirket Indfødsret for sig og Sønnen,
der 1801 indtraadte i Livkorpset. I sin ubegrænsede Egoisme og
Leven i Nuet glemte han mere og mere alt, hvad der bandt ham til
Fædrelandet. Han følte sig ganske hjemme i det Brunske Hus, legede
som den gode Onkel Blindebuk med Børnene, blandt hvilke Ida var
hans Øjesten, men helst sad han i sin Venindes Salon og læste, sid
dende paa en Skammel, højt for hende af begges Yndlingsforfattere.
Intet Under, at Bonstetten i Breve til Schweiz priste sin mageløse
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Vært som den mærkeligste Mand i Evropa, „mere storladen end og
mere højsindet end nogen Konge“. Beklageligt for Bonstettens
Eftermæle er det, at hans seneste og kyndigste Biograf og Landsmandinde hævder, at han ved sit Ophold i det Brunske Hus vel
var optaget af sine Følelser for Frederikke, men ogsaa betænkt paa
sin egen Fordel. I Aaret 1800 malede Jens Juel et her gengivet,
ypperligt Portræt af ham, i hvilket man særlig fæstnes ved hans
stærke, næsten udfordrende Blik. Han udfoldede her en ret betyde
lig Forfattervirksomhed, væsentlig af nationaløkonomisk Indhold,
og hans Rejsebeskrivelser fra Sælland og Skaane har endnu en vis
Interesse for danske Læsere. Under hans Tilsyn udgav Frederikke
Brun sine „Prosaische Schriften“ 1799—1801, omhandlende hendes
Rejseminder. Som gammel Mand bekender han, at de Aar, han til
bragte i Danmark, var de lykkeligste i hans Liv. Han blev som en
anden Fader for Ida, fulgte hendes Udvikling med Opma'rksomhed
og lod det aldrig mangle paa Bifald og Beundring, naar hun traadte
Dansen. Ved Sørgefesten for de 2. April 1801 Faldne dansede Ida
første Gang for en større Kreds og henrev alle Tilskuere. Kort efter
besluttede Bonstetten sig til at vende hjem, skønt Forholdene i hans
Fædreland ikke bedrede sig. Som Afskeden na^rmede sig, blev Frede
rikke Brun atter angrebet af Nervetilfælde; et Ophold i Syden var
atter nødvendigt, og midt i Højsommeren forlod hun med Ida Dan
mark i Bonstettens Følgeskab, hvilket maatte give Anledning til
Skumlerier.
Hvorledes Brun var til Sinds efter dette, ved man ikke, men sik
kert var han bleven træt af den ubeskedne Gæst, og han lod sig
forlyde med, at Hustruens Bortrejse kom ham tilpas, fordi han saa
mere uforstyrret kunde bygge paa Sofienholm. F. Brun var en Tid
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Gæst paa Valeyres og fik sin Ven overtalt til endnu samme Aar at
flytte til Genf, hvor han henlevede de sidste tredive Aar af sit Liv.
Her tilbragte de Vinteren sammen, og i de lange Aftener læste Bonstetten højt af Iliaden og Odysseen, medens Ida legede med Dukker,
„men Ordet gik som Billede over i hendes Sjæl“. Moderen læste for
Barnet af Bibelen, men tillod hende ikke at forsøge mimiske Frem
stillinger efter denne, end ikke af Patriarkernes Historie, for ikke
at krænke det Hellige. Derimod gav Frederikke Brun efter for Fru
de Staëls Bønner om, at Ida maatte blive kla'dt ud som Pallas
Athene, og det vakte alles Beundring og Smil, da den niaarige Pige
i diminutiv Majestæt sænkede sit Spyd for Tilskuerne og derefter
forsvandt bag Tæppet for kort efter at vise sig som den Blomster
gaver uddelende Hora, et Genminde fra Opførelsen af Schulz’ Opera
Dronningen i Golconda.
Sommeren tilbragte Moder og Datter paa et Landsted mellem
Lausanne og Court, hvor den idylliske Fred afbrødes af oprørske
Bønder, som drog hærgende omkring. I August blev Frederikke
Brun af Bonstetten paa Coppet ført sammen med Datidens navn
kundigste Kvinde, Mad. de Staël, hvem hun havde Aands- og Smags
idealer tilfælles med. De sluttede straks en af de i Tiden saa moderne
„Sjælepagter“ og mødtes i deres Krav om Hjertets Ret for Kvin
den; ogsaa Fru de Staël havde levet adskilt i en Aarrække fra sin
Ægtefælle, og for Tiden var Benjamin Constant hendes Yndling.
Fru de Staël beskæftigede sig meget med Ida, hvis mærkelig tidlige,
aandelige og legemlige Udvikling satte alle i Forbavselse. En Dag
fremstillede denne pantomimisk Andromake, hvem man bringer
Hektors Rustning. „Man kunde efter hendes Dans have skrevet et
rigtigt Drama.“
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Samværet mellem de to Damer var denne Gang kun af kort Varig
hed, da Frederikke Brun agtede at tilbringe Vinteren i Rom, hvor
hun, atter ledsaget af Bonstetten, ankom i Oktober og flyttede ind
i Villa Malta, „Huset med de poetiske Aner“. Her kom hun i Be
røring med Nabofamilien, Wilhelm v. Humboldt og hans Hustru,
til hvilke hun følte sig knyttet. For første Gang blev Ida, undrende
maalløs, ligesom Mignon stillet overfor antike Marmorbilleder, der
ganske betog hende. I Malerkunsten vragede hun med et mærkeligt
Instinkt al Farveglans og Manér og kaarede af egen Drift sine Ynd
linge, Francia, Perugino, Fra Bartolomeo og Garofolo, hvis Billeder
hun selv opdagede i mørke, støvede Kroge.
Under dette sit andet Ophold i Rom kom Frederikke Brun i Be
røring med Thorvaldsen^ den endnu unge og ukendte Kunstner med
de store Løfter. Det er bekendt, hvorledes hun i et afgørende Øje
blik i hans Liv ydede ham en Hjælp ved at lade Modellen til hans
Jason støbe i Gibs, saaledes at den blev reddet for Ødelæggelse. I
Marts 1803, da Statuen var færdig i Formen og skulde hugges i
Marmor paa Bestilling af Rigmanden Thomas Hope, gav Frederikke
Brun en Fest i sine Stuer til Ære for Thorvaldsen og „Jasons Gen
fødelse“. Under en pantomimisk Dans, hvor Ida lagde al sin Ynde
og Udtryksfuldhed for Dagen, satte hun uformodet en Lavrbærkrans paa Thorvaldsens Hoved. Endnu som den med Æresbevis
ninger overøste, verdensberømte Mester udlod han sig med, at intet
havde grebet ham mere end denne første Krans, der raktes ham.
Frederikke Brun fortæller kønt om et Møde, hun og Datteren
havde med Thorvaldsen en Foraarsmorgen i Villa Pinciana. Med
sine stærke Arme løftede han Ida op, og mere med Blikke end med
Ord løste han Moderens indiske Shawl fra hendes Skuldre og dra26

perede Datteren dermed, idet han beskedent fremsatte sin Anmod
ning: „kuns nogle Stillinger“. Ida opfyldte hans Ønske ved at give
en Række Attituder til bedste, som han lidt i Afstand opmærksomt
fulgte med sit Kunstnerblik.
I Rom lærte Ida at spille Klaver og lettere italiensk Musik, men
bedst gengav hun de romerske Folkesange, som hun hørte sunget
ved Foden af Monte Pincio, i en for Salonen tillempet Form. Efter
at have tilbragt otte Maaneder i Rom fulgte Bonstetten Fru Brun
og Børnene over Alperne til Augsburg. I Jena besøgte de Goethe
paa Slottet, hvor den børnekære Digter modtog „die reisende Dame“
i en Sal med naturhistoriske Mærkværdigheder. Da Ida ængstelig
nærmede sig en udstoppet, afrikansk Tiger, vaagnede Goethes digte
riske Skaberaand, idet han satte hende op paa Dyret og grupperede
hende med Shawler i stadig nye og henrivende Stillinger som
Ariadne med Tigeren.
Efter Hjemkomsten var Weyse Idas eneste Lærer i Musik. Han
bragte hende saa vidt i Sangen, at hun, da kun elleve Aar gammel,
kunde synge Bravourarier af Mozart, bl. a. af „Cosi fan tutte“.
Sammen med Søstrene lærte hun at tegne efter Antiken, og Moderen
læste for hende af Homer, Æneiden, Sofokles og Ovid. Særlig følte
hun sig draget af Apulejus’ Psyche og fremførte som „paaklædt
Venus“ til Weyses Akkompagnement hele Fabelen.
I de to Aar, Frederikke Brun tilbragte i Hjemmet, var hun dels
syg af nervøse og rheumatiske Lidelser, og dels et Bytte for den
usalige Udvé, hvis Maal var Gensynet med den Mand, der evigt og
altid beskæftigede hendes Tanker. Ufred og Uhygge bredte sig i
Huset, og da Aarsagen hertil ikke kunde forblive skjult for hendes
Omgivelser, blev ogsaa de tidligt aandeligt udviklede Børn indviede
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i denne Konflikt, hvad der afgjort maa bebrejdes Frederikke Brun.
Tristheden i Huset oplivedes af Idas mimiske Præstationer og Dans.
Steffens, der 1804 var Gæst paa Sofienholm, omtaler det beundrings
værdige Talent, hun havde udviklet i sin Ungdoms første Blomstring,
den sælsomme legemlige Smidighed forenet med den højeste Ynde,
der allerede da var Genstand for alles Beundring. Et andet Vidnes
byrd om Ida Bruns tidligt dragende Magt over sine Omgivelser og at
Moderens Beundring for Datteren deltes af andre, er nogle Udta
lelser af Georgette Duerest fra samme Tid. „Med 13 Aar digtede
hun fortryllende Vers i flere Sprog, som hun talte saaledes, at man
ikke kunde gætte, hvilket der var hendes Modersmaal. Med sin stolte
og smukke Skabning havde hun et mærkeligt Talent til, i sjælfulde
Pantomimer at kunne udtrykke de heftigste Lidenskaber og tillige
til Fuldkommenhed at kunne gengive alle Afskygninger. Hendes
Stillinger og Lader var ædle og rige paa Ynde. Canova har flere
Gange bedt hende om at staa Model for sig.“
Som Constantin Brun tog Tingene, vel udfra Holbergs Betragt
ning, at Kærlighed nu éngang er saa stærk en Passion, ansaa han
det for bedst, at Hustruen atter gik paa Rejse.

Denne

Gang fulgt af Døtrene Augusta og Ida begav Frede
rikke Brun sig afsted i Efteraaret 1805. Det nærmere Maal for Rej
sen var Bonstettens og Fru de Staëls By, det fjærnere den evige
Stad. Efter et Kurophold i Schlangenbad ankom hun i November
til Genf, hvor hendes Hjertensven og hendes Aandssøster modtog
Moder og Børn med aabne Arme. Til Adspredelse for sig og sine
Gæster lod Fru de Staël i denne Vinter i sit Hus indrette en lille,
improviseret Scene og optraadte selv i Hovedrollerne i nogle af sine
Yndlingsdramaer, Voltaires „Merope“, „Alzire“ og „Zaire“, Racines
„Phèdre“ og et bibelsk Optrin, Hagar i Ørkenen. Ejendommelig
hederne ved hendes Spil bundede først og sidst i hendes Karakter
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og inderste Følelse. Alle Overgange fra den mest beherskede Tale
til de uvilkaarligste Udbrud af Smerte var hos hende prægede af
Harmoni, understøttet af hendes prægtige Holdning og yndefulde
Arm- og Haandbevægelser, hvortil kom en aandelig Snarraadighed
og Smidighed, og hendes Diktion støttedes af en aldrig svigtende
Hukommelse.
Fru de Staëls mimisk-plastiske Færdighed maatte blive af stor
Indflydelse paa Ida Bruns Udvikling i denne Retning, og der blev
hyppigt appelleret til dennes nu vaagnende Talenter. Af Hensyn til
Idas sarte Helbred vilde Moderen nødigt lade hende tage Del i Op
førelserne, men maatte dog tilsidst give efter for Fru de Staëls ind
trængende Anmodninger. Det var især i et Tableau, forestillende
den genoplivede Kanefore — hos Grækerne Navnet paa de unge
Piger, der i Athen bragte Gaver i flade Kurve til Ofringerne i
Templet — og i en Scene af Ovids Althea, hvor Ida optraadte sam
men med Fru de Staël, at hun vakte alles Beundring. Som Akkom
pagnement hertil tjente Motiver af Bendas Operaer „Medea“ og
„Ariadne“ og Marscher og Koraler af Yogiers „Hermann von Unna“.
Andre af hendes Attituder var inspirerede af Psyché- og Niobemythen. Som Dansens Muse og som Vestalinde havde Ida Betin
gelser for at yde noget skønt, ægte og for hende ejendommeligt,
men at man lod den trettenaarige Pige forsøge sig som Bacchantinde, tilmed Lady Hamiltons uovertræffelige Glansnummer, kan kun
betegnes som en grov Smagforvildelse. Fru de Staëls Gæster var
som fortryllede af dette Vidunderbarn, hvis Øre og Øje opfangede
alt. August Wilhelm Schlegel glemte Æsthetiken, ligesom den senere
Statsminister Dom Pedro de Souza og Benjamin Constant slap deres
politiske Drøftelse, naar deres „chère petite“ viste sig.
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I et mere æsthetisk og beskrivende end egentlig poetisk beaandet
Digt, tilegnet „Gratiernes Yndlingsdatter“, har A. W. Schlegel givet
„en versificeret Udsigt over hendes Repertoire“ med skarp Opfat
telse af Fænomenerne, og som derfor ogsaa er det værdifuldeste Akt
stykke til Forstaaelse af Ida Bruns koreografiske Kunst. Det aabner
Rækken af de Hyldningsdigte til Ida Brun paa tre forskellige Sprog,
der i Bogens Slutning gengives uforkortede og i deres oprindelige
Skikkelse.
Som en Slags Kommentar til Digtet indledes dette af Schlegel med
følgende Ord:
„Ida Brun er yngste Datter af den almenskattede Digterinde
Friederike Brun; hun er en elskværdig Pige paa endnu ikke seksten
Aar, som besidder uforlignelige Anlæg til at kunne yde noget virke
lig fuldendt indenfor den ideale Dans’ Omraade. Benævnelsen „ideal
Dans“ giver dog intet helt tilsvarende Begreb om hendes Talent,
thi i vore bedste, fremstillende Danse er der endnu stadigt alt for
meget betydningsløst og som kun viser legemlig Smidighed. Mdselle.
Brun indskrænker sig ikke blot til mimisk Plastik eller til udtryks
fulde og tillige malerisk skønne Stillinger, i hvilken Kunst flere
Damer i de senere Aar har høstet almindelig Beundring. Hun lægger
dramatisk Sammenhæng i alle sine Fremstillinger og udfolder efter
hinanden de forskellige Grader af Følelser og Lidenskaber i deres
Skiften og deres Overgange. Dog er det paa den anden Side ikke
blot Pantomime; thi alle hendes Bevægelser er musikalske, det vil
sige, de forholder sig til det blot naturlige Spil af Lader og Bevæ
gelser, som Stemmens Svæven i Sangen til den almindelige Tale.
Tillige lader hun sig akkompagnere af Musik, mere dog for i Al
mindelighed at angive Tone og Stemning, end for at binde sine Be31

vægeiser til et bestemt Spand af Tid. Naar Udtrykket har naaet en
vis Højde, dvæler hun nogle Øjeblikke i samme og lader Beskueren
i det stillestaaende Maleri betragte den udtryksfulde og forædlede
Sandhed i hendes Bevægelser, Skønheden i Stil og det heldige Folde
kast i Klædebonnet. Rent festlige Handlinger forstaar hun at iklæde
den højeste Ynde, som heller aldrig forlader hende, end ikke, naar
hun vil fremstille de dybeste tragiske Lidenskaber i deres mest
rystende Dristighed og Dybde i Udtrykket. Hendes Kunst er forud
for hendes Aar; en saadan Evne til Anelse i det sarteste jomfruelige
Sind maa afgjort opfattes som en rent genial Indskydelse. En tidlig
Rejse til Italien i en Alder, hvor sædvanlige Børn endnu ikke hver
ken har Blik eller Sans for den skabende Kunsts Vidunderværker,
har først fremlokket denne herlige Spire, og en for alt Godt og Skønt
modtagelig Moder sørger vedvarende for dens gunstigst mulige Ud
vikling. Forfatteren af nærværende Digt, der i Genf jawnligt havde
Lejlighed til at beundre det, han har forsøgt at skildre, priser sig
lykkelig ved at kunne yde Gratiernes Yndlingsdatter sin Hyldest.“

Som Schlegel i den germanske Verden bidrog Fru de Staël til at
sprede Ida Bruns Berømmelse i Frankrig og viden om i Evropa ved
at skænke hendes Kunst en udførlig Omtale i sin 1811 udgivne,
meget læste Bog De l’Allemagne, hvori det hedder: „Skulpturen
maa i Almindelighed miste ved at Dansen ganske bliver forsømt.
Det eneste Fænomen i denne Kunstart i Tyskland er Ida Brun, en
ung Pige, hvis Stilling i Samfundet udelukker hende fra Kunstner
livet. Hun har af Naturen og gennem sin Moder faaet et vidunderligt
Talent til, ved simple Attituder at fremstille de mest rørende Male
rier eller de skønneste Statuer; hendes Dans er kun en Række Mester32

værker, der glide hen forbi Øjet; hvert enkelt kunde man ønske at
fastholde for stedse. Det skal siges, at Idas Moder i sin Fantasi har
undfanget alt, hvad hendes Datter forstaar at male for Blikket. Jeg
har set den unge Ida, da hun endnu var et Barn, fremstille Althea,
rede til at lade den Brand brænde ud, til hvilken hendes Søn Me
leagros’ Liv er knyttet. Uden Ord udtrykte hun en Moders Smerte
og Sjælekamp ved at tage den frygtelige Beslutning. Vel bidrog
hendes Aasyn og Blik til at lade forstaa, hvad der foregik i hendes
Hjerte, men den Kunst, hvormed hun varierede sine udtryksfulde
Stillinger og draperede sig, den Purpurkaabe, hun var iklædt, frem
bragte i det mindste lige saa megen Virkning som selve hendes
Fysiognomi. Ofte dvælede hun ikke længe i den samme Attitude,
og ingen Maler vilde i hvert enkelt Tilfælde nogensinde have kunnet
opfinde noget bedre, end det Billede, som hun improviserede. Et
saadant Talent er enestaaende. Dog tror jeg, at hun snarere vilde
slaa igennem i Tyskland ved den pantomimiske Dans, end ved den, i
F rankrig skattede, der kun bestaar i Legemets Ynde og Bevægelighed.“
Frederikke Bruns lykkelige Samvær med Fru de Staël maatte til
hendes store Beklagelse afbrydes af klimatiske Hensyn. Den skarpe
Nordenvind, der tit blæser i Genf ved Foraarstide, angreb Idas Hals
og Bryst, hvorfor Moderen valgte at flytte til det lune Céligny mel
lem Coppel og Nyon. Snart efter kom Bonstetten, der lige havde
mistet sin Hustru og nu trængte til sin Venindes Trøst. Her boede
en af Tidens yndede franske Romanforfatterinder Mathilde Cottin,
„meget styg, men i Stand til at indgyde stærke Passioner“. Ida
glædede denne syge Sjæl med en Række pantomimiske Fremstil
linger af hendes følsomme Roman „Mathilde“, som hun kunde uden
ad, og hermed fik hun ogsaa inddraget den moderne Litteratur i sin
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kunstneriske Idéverden. Med den indtrædende Vinter (1806) blev
Ida farligt angrebet af en paa Egnen grasserende katarrhalsk Nerve
feber og svævede endog mellem Liv og Død, indtil hun først lang
somt kom sig ved et Kurophold i Hyéres.
I Foraaret besluttede Frederikke Brun sig til at rejse med Børnene
til Rom, der for hende var og blev alle Længslers Stad. Bonstetten,
der nu uhindret kunde tilfredsstille sin Rejselyst, fulgte dem der
hen. Vejledet af Zoéga gennemstrejfede han Kampagnen for at sted
fæste de i Æneidens seks sidste Bøger omhandlede Lokaliteter. Disse
Studier satte Frugt i hans vistnok betydeligste Arbejde, Voyage en
Latium (1805). Hun havde den Glæde at genfinde næsten alle sine
Venner fra sit forrige Ophold her, Wilhelm og Caroline von Hum
boldt, med hvem hun denne Gang sluttede et nært Venskab, og som
omfattede Ida med moderlig Ømhed, Angelica Kaufmann, Canova,
Zoéga, Thorvaldsen og den trofaste J. L. Lund. I de Aar, Frederikke
Brun denne Gang tilbragte i Tiberstaden, samlede hun hos sig ved
tvangfri Modtagelsesaftener alle sine Landsmænd i Selskab med
fremmede og indfødte Kunstnere, Videnskabsmænd og Skønaander,
hvilket i høj Grad bidrog til at vinde Romernes Interesse for frem
med Aandsliv og Kunst.
Under sit Ophold i Rom blev Ida Brun Vidne til et mærkeligt
Afsnit i dets Historie, Pavedømmets Fald og Pius VII.s Bortførelse
fra Kvirinalet, som Frederikke Brun har gjort Rede for i et lille
Skrift, der er af blivende Værd for den nøjere Kendskab til disse
Begivenheder. I sin livfuldt skrevne Bog „Römisches Leben“ har
hun formaaet at give et anskueligt Billede af Stadens Fysiognomi
og yde rammende Karakteristiker af mange betydelige Mænd og
Kvinder, som hun her i hine Aar er kommet i Berøring med.
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I Rom optraadte Ida denne Gang sjældnere i det mimiske Fag,
kun for Moderens snevreste Kreds, men var naaet til større Virke
lighedspræg gennem den vaagnede indre Bevidsthed. Baade for
Canova og Thorvaldsen var hendes Attituder ikke blot en Øjenlyst,
thi utvivlsomt har hun ogsaa ydet begge Momenter til kunstnerisk
Inspiration. Thorvaldsen optog gennem Øjet i sin billedskabende
Hukommelse selv Bevægelsesmotiverne i hendes Fremstillinger, om
han end ikke har fæstnet dem ved Hjælp af Rids eller Tegninger,
som i hvert Fald ikke er bevarede. Gerne vilde man i en af hans skøn
neste Statuer, den unge Pige der træder Dansen i sin hvide Uskyld
og friske Ynde, se Genminder fra Ida Bruns Skikkelse. For hendes
Skyld ødslede han med sin Tid, eftersom han altid var rede til at
ledsage hendes Sang og Dans med sit Guitarspil, i hvilket han havde
opnaaet stor Virtuositet. I saadanne Stunder havde han rig Lejlig
hed til at indprente sig hendes Træk og Legemsstillinger i deres skif
tende, flygtige Forvandlinger.
Intet i Idas forskellige Kunstydelser var ifølge Moderens Ud
talelser afgrænset eller isoleret. Af de tre Kunstarter, hun dyrkede,
gled Tegning og Musik umærkeligt for Øjet synligt over i Eurythmien, der er et Resultat, spiret af begge.
En sen Eftertid evner kun at danne sig et saare ufuldkomment
Begreb om Ida Bruns efemere og af Tidssmagen prægede Kunst,
der paa samme Tid skulde opfattes baade af Øje og Øre. Det rige
Billedstof, tilmed fra fremragende Kunstneres Haand, der formaar
at give Nutiden et vist Begreb om Skønheden og Mangfoldigheden
i Lady Hamiltons mimisk-plastiske Fremstillinger, savnes for Ida
Bruns Vedkommende. Af C. H. Kniep, kendt som Goethes Ven fra
Neapel, er bevaret enkelte her gengivne Rids af hendes Attituder,
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særligt illustrerende hendes Draperinger og Foldekast. Piroli vides
at have tegnet dem efter Hukommelsen, men disse Forsøg kendes
ikke mere, og de sikkert mange Portrættegninger af hende, som
hendes danske Beundrer, J. L. Lund, har udført, er spredt for alle
Vinde. Havde Ida Brun levet i Radiofoniens, Person- og Tonefil
mens Tid, vilde man med Udbytte have kunnet paakalde Inter
essen baade for de Øjebliksbilleder, hun fremtryllede og for hendes
vokale Ydelser. Det samme gælder hendes berømte Forgængerinde
i den mimisk-plastiske Kunst, Lady Hamilton, der ligesom Ida Brun
var i Besiddelse af en skøn, af italienske Sanglærere uddannet
Stemme, en Sopran, hvis Fylde og Skønhed særlig anerkendtes i
hendes Foredrag af Handelske Arier.
Denne skønne Eventyrerske, ogsaa kendt under Navnet Emmy
Harte, var et Gadens Barn fra London, først misbrugt af en brutal
Skipper, siden gift med den brittiske Gesandt i Neapel, Sir William
Hamilton, gennem hvem hun vandt Dronning Caroline af Neapels
Gunst og Fortrolighed, og tilsidst Søhelten Lord Nelsons Elskerinde.
Lady Hamilton, om hvem Goethe har sagt, at hun i sin Art sikkert
var den ypperste Skabning i Verden paa sin Tid, vandt sig et næsten
evropæisk Ry ved sine, af de den Gang kendte antike Statuer, Bas
relieffer og Vaser paavirkede Attituder. Selve dette Ord forklares i
det franske akademiske Kunstsprog som mimisk-plastiske Stillinger,
der udtrykker Handling eller Stemning, en bevæget Sindstilstand
eller betydningsfulde Øjeblikke, ledsaget af Recitativ eller Deklama
tion. I denne Betydning anvender Goethe Ordet kort før Aarhundredets Udgang. Attituden er sikkert opstaaet som et Udslag af
Datidens stærke Følelsesaffekter og mødes i dens nyklassicistiske
Strømning ved at hente sine Forbilleder i antik Kunst og Digtning,
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som ogsaa de tre navnkundigste Damer i denne fortrinsvis mimisk
plastiske Genre søgte til.
Med et ringe ydre Apparat formaaede Lady Hamilton, Aarhundredets største Illusionskunstnerinde, at give et skønhedsmættet
og livstro Udtryk for de forskellige Grader af alle menneskelige
Lidenskaber, i staaende, siddende eller knælende Stillinger, i Fag
ternes og Minernes Spil, fra den heftigste Affekt til stivnet, marmor
agtig Ro, skabende Billeder kaleidoskopisk af den mest illuderende
Virkning, det ene følgende det andet, og voksende ud af dette. Sær
lig betagende var hun i Fremstillinger som den domsforkyndende
Kassandra, den kogiende, besnærende Circe, hvor det kattekillingagtig indsmigrende i hendes Væsen kom frem, den varselsfulde,
grublende Sybille, den bønfaldende Andromake og den dæmoniske
Ariadne. Som Iphigenie i Genkendelsesscenen med Orestes har
W. Tischbein fremstillet hende i et Maleri, hvortil han først havde
gjort en her gengivet Tegning, som han forærede Frederikke Brun,
i hvis Efterslægt den endnu lindes. Ogsaa som Jeanne d’Arc og den
bodfærdige Magdalene, den sejrrige og den angergivne Kvinde, vakte
hun Beundring.
Lady Hamilton blev en inspirerende Model for Datidens Kunst
nere indenfor Historie- og Figurmaleriet. Romney, Vigée le Brun
og Angelica Kaufmann og andre har malet og tegnet hende saa ofte
i alle mulige Stillinger og Scener.
Frederikke Brun lærte Lady Hamilton at kende i 1796 i Neapel
og skildrer hende som en prægtig Bakkantinde, fuldkommen skabt
i alle Former. Ved en Koncert, som hendes Mand gav til Ære for
Lord Sussex, henrev hun alle ved sin Sang, hvilken hun ledsagede
med yndefulde Bevægelser, svarende til de skiftende Stemninger.
40

Frederikke Brun, der havde ganske særlige Betingelser for at kunne
anstille en Sammenligning mellem Lady Hamiltons og Datterens
Kunst, vokal og mimisk, svigter paa dette Punkt.
Hans von Bulows bekendte Dogme, at i Begyndelsen var Rythmen, kan finde Anvendelse paa Ida Brun. Rythmen var hende med
født, kun i den levede og aandede hun i det Samspil mellem Linjer,
Toner og Proportioner, som Datiden og Frederikke Brun selv be
nævner Eurythmi, Fællesmærket for den Kunst, hvis Ypperstepræst
inde hun var.
Mellem Lady Hamiltons og Ida Bruns Kunstydelser maatte der
selvsagt være en indre Væsensforskel. Den store Tillokkelse, som den
skønne Kurtisane udøvede særlig paa Mænd, skyldes ikke alene hen
des straalende Skønhed og smidigt plastiske Legeme. Hendes kun let
antikiserede Stillinger, instruerede og, saavidt muligt, censorerede af
hendes kunstelskende og kultiverede Ægtefælle, virkede saa stærkt,
fordi de var et fuldblods og ægte følt Udtryk for Selvoplevelser, der
opsteg fra hendes Sjæls Dyb til Nuets Overflade lig farvespillende,
hastigt bristende Bobler. Man maatte se hende som Bacchantinde,
i Dithyrambens Henrykkelse, løsende sin kastaniebrune Haarfylde
hengive sig til sanseberust Ekstase, som lod ane, at hun i sit bevægede
Liv havde blusset i alle Lidenskabens fysiske og psykiske Affekter.
Ida Brun var derimod, ligesom Angelica Kaufmann i sin Sfære,
en Kunstvestalinde, ætherisk bleg, der baade sang og agerede, hvad
hun aldrig havde oplevet, kun anet og drømt. Hvorvidt hendes
Livs første og vistnok eneste Forelskelse i hendes sekstende Aar har
gjort hendes Fremstillinger mere livsvarme og stærkere pulserende,
er vistnok tvivlsomt. Det sanseligt æggende, det spirituelt sensitive
synes hun ingensinde at have udstraalet, thi almindeligt og vistnok
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med Rette opfattedes hun almindeligvis som en anerotisk Natur. Lig
et inspireret Medium bag lette Flor, lig et skønt Drømmesyn fra
Hellas, som en Aabenbaring fra Poesiens sunkne Stad lyste hun
for sin Samtid.
I et af sine aandfulde Essays har Julius Lange stærkt understreget
det unaturlige i Attitudens Oprindelse og Væsen. Den stiller efter
hans Mening Kunstens Forhold til Livet paa Hovedet; der er noget
bagvendt i hele dens Væsen. Det naturlige er, at Statuen repræsen
terer Menneskelivet, ikke at Menneskelivet repræsenterer Statuen.
Pygmalions Ønske, som det er udtrykt i Schillers Digt, nemlig, at
den skønne Skabning maatte blive levende, er unægtelig naturligere
end den omvendte Bestræbelse, at faa det levende Menneske til at
staa stille som en Statue. Lady Hamilton og Ida Brun kunde i deres
Skønhed gøre Attituden tiltrækkende, men den er æsthetisk i den
Betydning, at den sætter Æsthetik i Stedet for Kunst. Julius Langes
Kritik er af ren teoretisk Art og rammer særlig hos Ida Brun Enkelt
fremstillinger, som staar den statuariske Kunst nær, men berører
ikke hendes Fremførelse af sceniske Optrin, tilmed ofte hentede fra
musikalske Storværker og den nyeste æsthetiske Litteratur, og som
er nærmere beslægtet med de tegnende Kunster.
Det maa erindres, at Moderen, som et uundværligt Led i Datterens
Kunstbestræbelser, sørgede for at holde hendes Tegneundervisning
vedlige. I Rom var J. L. Lund hendes Lærer sammen med den senere
saa berømte Billedhugger Rauch, hos hvem hun særlig tegnede efter
Antiker og levende Model. Herigennem fæstnedes i hendes Bevidst
hed Skønhedslinjerne i de rythmiske Bevægelser og Foldekast, den
tankefulde Stilling, Armenes dvælende Buer og Hændernes følelses
bestemte, talende, blomsterbægeragtige Udfoldelse.
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I den pantomimiske Dans har Ida Brun naaet det ypperste, det
højeste. Den moderne Bevægelse, der betegner sig som Kallistheni,
et System af æsthetisk Legemsopdragelse, omfattende Gang, Dans
og rythmiske Bevægelser, som forenede skal virke til Smidighed,
Kraft og Ynde, er i Slægt med hendes Kunst. I Genf har Professor
i Harmonilære ved det derværende Konservatorium E. J. Dalcroze
bragt ogsaa Eurythmien til Ære paany gennem sin Indøvelse af
legemlige harmoniske Bevægelser til Musikakkompagnement som
Middel til at udtrykke disse i de saakaldte gesture songs.
Begge disse Retninger vil kunne se hen til Ida Brun som deres
fælles høje og vel uovertræffelige Forbillede.
Selv om man paa Forhaand vil tage Afstand fra Frederikke Bruns
højstemte Beundring for Datteren og lovlig selvtilfredse Stolthed
over at have gennemført hendes kunstnerisk-æsthetiske Opdragelse,
vil det ikke kunne nægtes, at hun har sat alt ind paa maalbevidst
at løse denne Opgave, der for hende stod som en hellig Pligt. For
Sangens Vedkommende i alt Fald kunde hun med Rette tilskrive
sig sin Del i de Triumfer, Datteren i sit senere Liv høstede. I alle
store Byer, i hvilke hun og Ida opholdt sig i længere Tid, sørgede
hun for at skaffe Datteren de bedste Lærere, der kunde faas. I
italiensk Sprog og Litteratur undervistes hun af en saa anset Dyg
tighed som Pielro Giuntotardi med det Resultat, at selv de mest kri
tiske Italienere roste hendes sjældent ægte Udtale. I Pisa lærte hun
Klaverspil af Domkapelmesteren Marcuori, der ogsaa bibragte hende
Elementerne i Kompositionslære. Det var dog især under sit fleraarige Ophold i Rom, at Moderen først rigtig blev klar over Dat
terens Sangtalent. Her havde Tidens musikalske Lidenskab og
Kunstbegejstring hjemme, og Opera, Kammermusik, Kunstsang og
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Instrumentation naaet en blændende Højde. I Rom fik Ida Bruns
Sangstemme en progressiv og systematisk Uddannelse af de mest
ansete Lærere i Byen, deriblandt den berømte Luigi Confidati. Gluck
var og blev hendes Yndlingskomponist, af hvis Operaer Alceste,
Orfevs og Eurydike og Iphigenie i Tauris hun sang Partier. Ved
Siden heraf dyrkede hun ogsaa de typiske neapolitanske Tonemestre
som Paesiello, Zingarelli og Cimarosa. Hun førtes frem til at synge
„canto alto sfogato“, der naar op i de højeste Regioner. For første
Gang sang hun imod Slutningen af sit Ophold i Rom for en større
Kreds Partier af Cimarosas „Sagrifizio d’Isacco“. Hendes Stemme
udmærkede sig ved en sjælden blød Klang og Fylde, og Frederikke
Brun fortæller, hvorledes de gamle Musikere fra San Pietro med
hvide Haar og vaklende Skridt kom for at høre den unge danske
Piges herlige Sang. Som hendes ypperste vokale Ydelser nævnes
„Benedictus ille qui venit“ af Mozarts Rekviem og Pergolesis den
Gang saa yndede, følsomme „Stabat mater“.

Frederikke Brun afbrød sit aarelange Ophold i Rom ved at til
bringe Vinteren 1808—09 i Florenz, hvor hun sluttede sig nøje til
„Firenzes Dronning“, Grevinde Louise Albany^ Enke efter Præten
denten Charles Edward, den sidste Stuart, men nok saa meget be
kendt som Digteren Alfieris Elskerinde. Ogsaa Bonstetten kendte
Grevinden, der i 1811 foreslog ham et Parti mellem hans ældste,
da eneste Søn og en af Frederikke Bruns Døtre, helst Ida, „der
danser og synger saa henrivende“. Hertil bemærker han, at der
under Sønnens Ophold i København saa ofte i Spøg var bleven
drøftet en saadan Mulighed, at man tilsidst havde faaet Afsmag
derfor. „De har Ret,“ tilføjer han, „at undres over, at jeg ikke har
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tænkt paa de to unge Damer. Men min afdøde Hustru paa den ene
Side, og Brun paa den anden Side har forhindret enhver Tilnær
melse mellem mine Børn, hvad der ofte har bedrøvet mig.“
Man har en tysk Vise om den unge Pige, der efter gammel Over
tro paa Sancta Barbaras Dag plukker tre Roser fra en Gren, hvor
med hun paakalder ligesaa mange Bejlere. De kommer ogsaa inden
Aaret er til Ende; en er kun smuk, en kun ung og en kun rig.
Da Ida Brun var nær det syttende Aar, meldte sig den første
Bejler, en Amerikaner, syv Aar ældre, John Iznard Middleton, varmt
anbefalet Frederikke Brun af Fru de Staël, hos hvem han havde
tilbragt Sommeren 1808, som en Mand med Aand og Kundskaber
og af en nobel og paalidelig Karakter. Han drev arkæologiske Stu
dier, som faa Aar senere satte Frugt i hans store Værk „Grecian
remains in Italy“.
Idas Møde med Middleton fuldbragte, for at tale i Moderens Sprog,
hendes Omskiftning fra Puppe til Sommerfugl. Hun skulde nu selv
opleve, hvad hun, næppe tolvaarig, ubevidst havde fremstillet i et
mimisk Billede: Psychés Vinger, der røres af Flammen.
Frederikke Brun var paa dette Tidspunkt fuld af Uro og Uvis
hed, idet hun hver Dag kunde vente et kategorisk Budskab fra sin
Mand om, at hun, eller i hvert Fald Døtrene, skulde vende tilbage
til Danmark. At skilles fra Børnene kunde hun ikke tænke sig, og
at skulle ombytte Sydens Sol med Danmarks Kulde, Blæst og Rusk
var for hende ensbetydende med en Dødsdom. I moderlig Stolthed
over sit Livs Øjesten havde hun sat sig til Maal at faa Ida rigt og
fornemt gift, i en fortsat Eksistens som kosmopolitisk Salonstjerne.
Ida kendte kun altfor godt Moderens ærgerrige Planer i saa Hen49
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seende, og fra Hjemmet tidlig klar over et Fornuftgiftermaals varige
bitre Følger, vilde hun nu hævde sit Hjertes frie Valg og plejede sin
lidenskabelige Forelskelse i Middleton ved Brevveksling og Stævne
møder bag Moderens Ryg. Under et Sommerophold i Albano i 1808,
hvor den unge Amerikaner daglig var sammen med Moder og Datter,
kom det til, at han fremførte sin Erklæring, der besvaredes med et
bestemt Afslag. Om Middletons Stilling og Forhold i hans Hjem
land kunde man kun indhente usikre Efterretninger paa anden
Haand; før eller senere maatte han vende tilbage til Amerika, og Idas
Bosættelse dér vilde være ensbetydende med evig Skilsmisse fra Mo
deren, Fædreland og Veninder i et Land, der var blottet for hver
Form af Aandskultur. „Den amerikanske Ulv“ blev vist Vintervejen.
Det kom nu til heftige Scener mellem Moder og Datter. Ida
„rasede af Kærlighed“, holdt sig og Middleton for Martyrer for
Moderens Egenkærlighed og Despoti og skrev til Faderen om han
vilde kalde hende hjem. Frederikke Brun hævdede for sit Vedkom
mende, at dette Forhold havde forhærdet Datterens hidtil saa myge
Sjæl og gjort hende lunefuld, bitter og forstemt.
Halvandet Aar gik hen under denne Kamp. Idas heftige For
elskelse i Middleton har vistnok været hendes Livs eneste store Pas
sion, som dog ifølge hendes Natur forholdsvis hurtigt forflygtigedes.
Ida Bruns anden Bejler var Grev Lazzaro Brunetti fra Massa Carrara, hvem hun havde lært at kende under sit Ophold i Florenz
1808—09, og som fattede en virkelig inderlig og trofast Kærlighed
til hende. Frederikke Brun kom til at holde af ham som af en Søn
og fandt ham „skøn som Antinous, høj, stolt indesluttet, men op
fyldt af indre Glød“. Skønt han var fattig og fra sit 18. Aar havde
været let angrebet af Brystsyge, fastholdt Fru Brun sin Yndlings52

plan om at give sin Datter til ham, som den eneste hun undte Perlen
blandt sine Børn, endnu efter at ogsaa den næstældste Datter Au
gusta i 1812 var bleven gift med den liflandske Adelsmand og Gods
ejer Gustav von Rennenkampfj og havde forladt Landet. Ida gen
gældte Brunettis Kærlighed, dog uden Passion, men tryg i Bevidst
heden om at være elsket af ham. Paa Hjemvejen til Danmark saas
de sidste Gang i Milano i Sept. 1810, men han vedblev i Aarevis
endnu efter Idas Bryllup (i 1816), da han af Metternich var bleven
forflyttet til Statskancelliet i Wien, at staa i Brevveksling med Mo
deren, der aldrig glemte ham, ligesom Datteren stedse bevarede
ham i kært Minde.
Den tredje af Idas Bejlere i Italien var Greve Ludvig Lebzeltern^
ligesom Brunetti østrigsk Diplomat, og paa den Tid kejserlig Chargé
d’affaires ved det pavelige Hof indtil Pavedømmets Fald. Heller
ikke han slap Haabet om at vinde Ida Bruns Haand og ventede
kun paa en Forfremmelse, der kunde gøre ham det muligt at skabe
hende et Hjem og en Stilling, der var hende værdig.
Paa femte Aar havde Frederikke Brun nu levet fjernt fra Hjem
met og sin Mand, stadig under Paaskud af, at hendes Helbred ikke
taalte det barske nordiske Klima. Ingen vil fortænke Constantin
Brun i, at han omsider anvendte et Magtbud overfor hende. Efter
saagodtsom den meste Tid at have været i Selskab med Bonstetten,
havde hun i Efteraaret 1808, foranlediget ved Breve fra Manden,
maattet slippe sin trofaste Ridder, der vendte tilbage til Schweiz.
I Juni Aaret efter kaldte Brun Datteren Augusta hjem fra Rom og
lod derefter stille sin Hustru et Ultimatum, der gik ud paa enten
at vende hjem straks eller at forblive i Rom, aflagt med en aarlig
Pension af 2000 spanske Daler mod til Gengæld at give Afkald paa
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Ida. Hendes Venner i Rom raadedc hende til at vælge det sidste,
men da hun ikke kunde bekvemme sig til at slippe sit Hjertebarn,
bestemte hun sig til at forlade den evige Stad. Med tungt Hjerte
brød hun op den 12. August 1810, sammen med Datteren, ledsaget
paa Rejsen hjem af deres tro hengivne Ven, Maleren J. L. Lund.
Frederikke Bruns og Bonstettens Veje mødtes ikke senere, men
en flittig, ingensinde afbrudt skriftlig Udveksling af Tanker og Fø
lelser bevarede den aandelige Forbindelse mellem dem, indtil han,
tre Aar før hende, i 1832 afgik ved Døden, 86 Aar gammel, aandslivlig og rørig til det sidste. Bonstettens Breve til Frederikke Brun
blev i Udvalg, i to Bind, udgivet 1829 i Frankfurt a. M. af deres
fælles Ven F. v. Matthisson. Udover de mange trivielle Hjerteudgy
delser og ligegyldige personlige Afsløringer rummer Brevenes stærkt
brogede Indhold et Tidsbillede af Værdi, man ellers vilde savne.
Velgørende er de talrige Vidnesbyrd om Bonstettens trofaste Følelser
overfor „det kære, gamle Danmark“ og den Hjertelighed, hvormed
han modtog de mange Danske, der i Aarenes Løb gæstede ham og
for ham gjaldt som Venner.

Da

IDA BRUN og hendes Moder efter fem samfulde Aars Fra
værelse atter satte Foden paa Københavns Grund, fandt de Hoved
staden sørgelig forandret baade i dens ydre og indre Fysiognomi.
Om Englændernes Overfald paa Byen mindede endnu stadigt de
sønderskudte Kirker og talrige forkullede Tomter. Tabet af Flaaden
havde tilintetgjort Danmarks stolte Orlogsmagt, det før saa rigt
pulserende Liv i Havnen var lagt øde, Handel og Industri lammet,
og mange af de store, gamle Handelshuse var gaaet fallit. Blandt
de faa Pengemamd i Byen, der havde opretholdt deres Kredit, var
Constantin Brun, takket været hans kloge og forsigtige Pengespeku
lationer og strenge Sparsommelighed. Under Frederikke Bruns Fra55

værelse var den ældste af Døtrene, Charlotte, Aaret før hendes
Hjemkomst bleven gift med August Vilhelm Pauli, hanseatisk Mini
sterresident i København og Søn af Bruns tidligere Kompagnon.
Styret i Huset havde imidlertid været ført af Bruns ugifte Søster,
der ikke slap det før Alderdommen omsider nødte hende dertil. Fru
Bruns Gensyn med sin Mand kan næppe have været synderlig
hjerteligt, og Svigerindens Holdning overfor hende bidrog til at
fjerne Ægtefællerne yderligere fra hinanden.
Det skal siges til Frederikke Bruns Ros, at hun overfor saamange
forstemmende Erfaringer, som hun delvis selv havde forskyldt, ikke
sluttede sig inde i Bitterhed og Menneskeskyhed, men tværtimod
holdt Sind og Sans aabent. Hun samlede nye Venner til de gamle
ved fra nær og fjern at drage betydelige og værdifulde Mennesker
til Huse. Med sin talentfulde og skønne Datter som Ledestjerne
skabte hun, hvem Mad. de Staël med Rette har betegnet som En
hedsmærke og Arnelue, et Hjem, hvor unge, lovende Begavelser
fremelskedes og modnedes i Omgangen med Landets betydeligste
Mænd og Kvinder. Hun gjorde ikke Forskel paa sine Gæster; ved
hendes Bord bænkedes Side om Side med Statsministre og fremmede
Diplomater unge, verdensfremmede Digtere og stille Forskere. Med
Forkærlighed førte hun heterogene Naturer sammen, og saadanne,
hvem Bitterhed og Uvilje holdt fjernt fra hinanden, thi hun ejede
i sjelden Grad Evnen til at mægle og forsone. Hun var Verdens
borgerinde i bedste Forstand, der ikke kendte til nationale For
domme, og var og blev hendes Tale- og Skriftsprog fortrinsvis tysk,
kender man fra hendes Mund og Pen ikke noget Ord, der hæver
Tyskerne paa Danskernes Bekostning. Danmarks Skæbne laa hende
først og sidst paa Sinde, som det fremgaar af dybe, varme Ord, hun
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har udtalt i dets Trængselstider, i 1801 og 1807 som ved Norges
Tab, og for dets retfærdige Sag brød hun med sin nærmeste Aands
veninde Mad. de Staël. For dansk Digtning, Historie, Kunst og
Folkeminder viste hun en Opladthed og Forstaaelse, der i høj Grad
gør hende Ære.
Hendes Svagheder og Fejl er aabenbare, til Dels havde hun dem
tilfælles med adskillige af de bedste blandt hendes Samtidige. Anek
doterne, der tager Sigte paa hendes Overfølsomhed, har overgroet
hendes Minde som Ukrudt. Ikke alle hendes fysiske Skrøbeligheder
var plejede eller uægte. Alle, der af egen Erfaring eller fra sine Om
givelser kender Tunghørighedens Livsbyrde, der gør verdensf ravendt,
ensom og mistænksom, vil anerkende hendes støtte Kamp for at op
fange Livets Toner omkring sig gennem Øje og Hjerte og at bevare
sin Frejdighed og sit troskyldigt velvillige Sindelag mod alle.
Men glemmes bør det heller ikke, at Constantin Brun, den for sin
egen Person saa nøjsomme Mand, til Opretholdelsen af den kostbare
Husførelse, som hans Frues „Liebe zur schônen geselligen Menschheit“ krævede, ydede rundelige Midler, tilmed i Pengekrisens Tid.
Maaske smigrede det den iøvrigt ganske usnobbede Mand, der var
begyndt som Læredreng og endte som Geheimeraad og Ridder af det
hvide Baand, at se de kongelige Herskaber, Hofmænd, Ministre og
Diplomater færdes i hans Sale, og at være Vidne til den Hyldest, de
ydede hans skønne Datter. Efter Bordet trak han sig tilbage til et Ka
binet for at spille et Parti Whist eller hyggede sig i en Krog, hvor
han gav Udtryk for sin Uvilje mod Hustruens æsthetiske Sommer
fuglejagt, mod Verdens Daarer i Almindelighed eller skaffede sig Luft
for sine idelige Klager over Tiderne. Hans paradoxale Indfald og
Udfald gav Gæsterne rigt Stof til Anekdoter, som gik Byen rundt.
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I dette straalende Milieu og med disse mærkelige huslige Kon
trastvirkninger som Baggrund dansede Ida Brun sig i Livet ind.
Sofienholms Sangerske havde fyldt sit syttende Aar, da hun kom
hjem fra Syden, for nu at kaares som Skønhedsaabenbaringen og
Kunstidealet for den Kreds, hun drog til Huse. Hvad ingen af de
Kunstnere, der har gengivet Ida Bruns Træk og Skikkelse, evnede,
at bibringe Eftertiden en overbevisende Forestilling om det Trylleri,
hun udøvede hos alle, der kom hende nær, det er lykkedes J. L. Heiberg i hans velkendte Digt. I Lys og Varme stiger her frem af Lun
dens Skygge Billedet af den unge Pige i hendes fejre Ynde. Upaavirket af vælsk Berømmelse og Smiger, fordringsløs og troskyldig
indladende hilser hun Husets Gæster:
Da mødte dem et Syn paa disse Steder,
Og alles Blikke fængsledes med Magt:
En ung og ædel Skikkelse dem træder
I Møde, hyllet i den hvide Dragt;
En blegrød Rose, som end Duggen væder,
Er tit i Haarets gyldne Fletning lagt.
Et mildt Velkommen byder hun de mange,
Der søge hendes Fjed i Havens Gange.

Thi hun var smykket alt med Dafnes Kroner,
De bragtes af Europas første Mænd,
Hvem hendes Minespil og Ord og Toner,
Til undrende Begejstring reve hen.
Og hendes Pris blev hørt fra Digtertroner,
Og mange Tungemaal forkyndte den;
Berømtheds Krans, Tribut fra fjerne Lande,
Var slynget om en attenaarig Pande.
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Blandt alle kunstneriske Gengivelser af Ida Brun s I aar øverst
Thorvaldsens Buste, udført i 1810 før hendes Afrejse fra Rom, ud
hugget i Marmor paa Faderens Bekostning og udstillet paa Charlottenborg i 1815. Den er præget af Mesterens nøje Fortrolighed
med hendes Fysiognomi, og Frederikke Brun, hvis karakteristiske,
miinterske Familieprolil genfindes i Bustern af Datteren, betegner
den som meget lignende. Originalen findes nu paa Thorvaldsens
Museum, skamket hertil af Kammerherreinde Brun i 1902. Blandt
malede Portræter af Ida Brun i hel Figur kendes nu kun det, i Maj
1811 fuldførte, meget dekorative Billede af J. L. Lund (her gengivet
i Farver som Titelbillede). Hun er fremstillet siddende paa Palatin
under et Træ paa en Travertinblok, over hvilken er bredt et rødt
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Shawl; bag hende ses en antik Marmorsarkofag, til højre i Bag
grunden Kolossæum og Kirken Sta. Maria in Cosmedin. Billedet var
udstillet paa Charlottcnborg i 1812 og „behagede meget“. Ligheden
fandt Frederikke Brun umiskendelig, om ikke slaaende. „Hun synes
at være selve Erindringen, der har samlet sin lille Kurv fuld af
Minder, Blomster og Frugter og kaster endnu et sidste Afskedsblik
over Rom.“ Hvad Romney var for Lady Hamilton, blev J. L. Lund,
om end i mere beskeden Stil, for Ida Brun, idet han, bevidst eller
ubevidst, i Beundring for dette sit kunstneriske Skønhedsideal over
førte hendes Træk i mange af sine Kompositioner. Et Studiehoved
efter hende, vistnok fra 1810, er ligeledes gengivet her. Endvidere
har den wurttembcrgske Portræt- og Landskabsmaler Philip Pried63

rieh Hetsch (Fader til Arkitekten G. F. Hetsch) i Vinteren 1802—03
i Rom malet et Billede af den da tiaarige Ida Brun. Hun er frem
stillet i en Attitude, iført et nedringet, blaat Klædebon og har det
flagrende Haar opsat i græsk Frisure og omvundet med et Pandebaand. Med udstrakt Arm bekranser hun den paa en Søjle staaende
Buste af Moderen, udført i 1796 af den meklenborgske Billedhugger
Johan Jürgen Büsch. I Baggrunden ses i Morgenrøden Kolossæum
med Cypresser og Pinjer. Frederikke Brun havde adskilligt at ind
vende mod Billedet. Portrætet mindede mere om Søsteren, den fyl
dige og smilende Augusta, end om Ida, „hvis Aand i Smilet var
flygtig som Ætheren“. Hetsch havde dog med Held oplivet den
kolde, døde Buste. Billedet vil en moderne Smagsdommer sikkert
finde ret affekteret.
Naar ingen af de nævnte Kunstnere har formaaet at give et virke
lig livfyldt Billede af Ida Brun, er Skylden ikke alene deres. Ud
over de Øjeblikke, hvor hun gav sig saa ganske hen i Rythmen, i
Dansen og Attituden, var hun hverdagsagtig og prosaisk, og der
fattedes hendes ret indolente Natur virkelig dybere Interesser.
„Naar hun har sunget sin Arie,“ siger Charlotte Schimmelmann,
„ligger Herrerne i Dusinvis for hendes Fod, men hun flagrer som
en Gudinde over deres Sfære, skønt hun ellers er fordringsløs og
god, hjertensgod, men ganske fremmed for alt og alle her.“ Oehlen
schläger omtaler hende i sine Erindringer som en yndig Pige, blond,
hvid, velskabt som en Nymfe, med et ovalt, regelmæssigt, haarfagert
Hoved og et Ansigt, hvis muntre Venlighed gjorde Indtryk paa alle,
skønt hendes blegblaa Øjne ikke funklede med Ild. For Poesi havde
hun ikke megen Sans, skønt hun gerne lo af lystige, og skønt hun
sang dejligt, var hendes Smag for Musik aldeles efter den nyeste
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Mode. Oehlenschlåger betegner hende som „undinekold“, hvormed
stemmer Lôw von Steinfurths Indtryk af hende som marmoragtigt
virkende („die marmorne Ida“).
Denne Blanding af ydre Anstand og streng Moralitet, Talentfuldhed og Umiddelbarhed, som Ida Brun forenede i sin Person, gjorde
hende i høj Grad yndet af Dronningen, der allerede i Maj 1811 til
bød hende Stillingen som Hofdame hos sig, men blev mødt med et
Afslag. Den unge og ret egenraadige Dame, der kunde siges selv at
have sin Hofstat, vilde ikke opgive sin Uafhængighed, sin Kunst
og sin Kreds.
Musiken var først og fremmest, efter Oehlenschlågers Ord, den
Genius, der paa Sofienholm sammensmeltedc det hele. I de fem Aar,
Ida Brun indtil sit Giftermaal tilbragte herhjemme, modnedes hen
des Talenter under de gunstigste Betingelser. Foraldrenes Hus var
med Weyse, Kuhlau og Schall som Korførere Midtpunktet for det
rige musikalske Liv, der paa hin Tid pulserede i Hovedstaden. Dan
sen og Attituderne kom ogsaa til deres Ret. Det bebrejdes Frede
rikke Brun af Grevinde Schimmelmann, at hun nødte Datteren til
anstrengende Fremstillinger, saa at denne var ved at græde. Her
imod hævder Moderen, at hun netop holdt Ida tilbage fra at op
træde i nervepirrende Scener og kun efter indtrængende Bønner fra
Grev Schimmelmanns og Grevinde Münsters Side indvilligede i, at
Datteren gav sin Glansrolle som Galathea til Bedste for dem.
Ida Bruns saakaldte „Hofstat“ af jævnaldrende unge Piger har
som medvirkende dels ved hendes Tableaux-vivants, dels i hendes
musikalske og sanglige Fremførelser deres Plads i Helhedsbilledet
af hendes Ungpigedage. Den af Ida Bruns Veninder, der kom hende
nærmest i rythmisk Sans og musikalsk Nemme, var den kun et Aar
66

FREDERIKKE BRUN

yngre Mariquitta Dreyer, Hun og hendes Søster Sophie var Døtre
af den 1810 afdøde danske Gesandt i Madrid Geheimeraad C. Dreyer
i dennes hemmelige Ægteskab med en Spanierinde, og begge fødte
i Aranjuez, men opdragne i Paris. Kongen, der følte sig forpligtet
til at drage Omsorg for de forældreløse Piger, betroede deres Op
dragelse til Fru Brun, der ogsaa tog dem i Huset. Efter hendes
Fremstilling havde Mariquitta Dreyer et smukt og udpræget syd
landsk Ydre og var af Naturen en Blanding af spansk, lad og
skødesløs Grandezza og fransk Livfuldhed og Frivolitet samt i Be
siddelse af megen Forstand, men hjerteløs i sit Koketteri. Mariquittas Passioner var skiftevis Theater, Musik og Dans. Hendes Sans
for Antikens rene Linjer uddannedes af hendes og Idas fælles Lærer
J. L. Lund.
Ida Bruns anden nære Veninde var Jasmine Blicherolsen, hvis
Fader havde repræsenteret Danmark i Spanien og Berberiet, hvor
hun voksede op. I Paris var hendes medfødte Evner for Dansen
blevet uddannede af saa berømte Lærere som Talma og La Rive.
Hun var en klassisk skøn Skikkelse, der udførte de forskellige Na
tioners Danse med den største Smidighed, Ynde og Korrekthed.
Sammen med Ida Brun dansede hun Bolero, Seguidilla og Fandango
og lærte af hende til Gengæld italienske Danse som Tarantellaen
og Saltarellaen.
De tre unge Piger kappedes om at yde det bedste paa Dansens,
Mimikens og Deklamationens Omraade i Scener af Racines „Britannicus“ og „Phèdre“. I deres Bestræbelser fandt de en udmærket
Støtte og Opmuntring i Weyses ypperlige Akkompagnement. Ogsaa
Kuhlau var en Beundrer af Ida Bruns Talent, dog færdedes han
mindre hyppigt i det Brunske Hus, fordi han ikke yndede Weyse.
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I Anledning af de Amatørkoncerter, der i Vinteren 1811—12 af
holdtes i de Conincks Gaard (Store Kongensgade 70), hvortil kun
en sluttet Kreds havde Adgang og som dirigeredes af Koncertmester
Schall, skrev Kuhlau i „Allgemeine musikalische Zeitung“ en Be
retning om, hvorledes det gik til ved disse Opførelser: „Efter den
ofte fortræffelig udførte Symfoni af en stor Mester hører man under
tiden Variationer og deslige af Kirmair og lignende ganske ubetyde
lige Komponister blive klimprede paa Fortepianoet o. s. v. En Dillettantinde, Datter af en herværende højt anset Mand, forskønner
Koncerten i ualmindelig Grad ved sin herlige, udtryksfulde Sang;
men hun har ogsaa været otte Aar i Italien og uddannet sit smukke
Talent under de bedste Mestre.“ Ikke længe efter tilegnede Kuhlau
Ida Brun sine „Sei canzoni“ Op. 9.
De Schall’ske Koncerter ophørte med den følgende Vinter, men
Konferensraad Brun, der var musikalsk interesseret, opfordrede
Selskabets Medlemmer og andre Dyrkere og Yndere af Musik til at
deltage i Koncerter, som paatænktes afholdt den kommende Sæson.
Nye Impulser for sin Sangkunst fik Ida Brun i 1813 gennem Tenor
sangeren Gaétano Piantanida fra Bologna, senere Professor ved Kon
servatoriet i Milano. Han blev her Vinteren over og gav en Kon
cert paa Theatret samt optraadte som Romancesanger. Frederikke
Brun beretter, at han bestyrkede Datteren i hendes Forkærlighed
for ældre italiensk Tonekunst ved at synge og spille for hende.
I sin Dans havde Ida Brun en glødende Beundrer og utrættelig
Vejleder i den da 80aarige, men endnu ungdommeligt kunstnerisk
begejstrede Balletmester Galeotti, der som Komponist i sit Fag havde
kulmineret med den stadigt yndede Ballet „Lagertha“. Galeotti var
herhjemme den sidste Repræsentant for den gamle italienske Ballet69

skole med dens pantomimiske Teknik, der tilstræbte baade Stem
ning og Virtuositet i Dansen. Til Ære for deres kære Maëstro im
proviserede Ida og hendes Veninder et Balletoptrin forestillende
Anakreon som Gratiernes Lærer.
Tilfældet medførte, at Ida Brun i sine Attituder fik nye Impulser
gennem de Besøg, den mimisk-plastiske Kunstarts ivrigste Dyrkere
paa hin Tid, Fru Hendel-Schütz og hendes Elev, Baron G. A. Seckendorfi, kort efter hinanden aflagde i København.
Den excentriske Baron var i den Grad bleven grebet af denne
Moderetning, at han havde opgivet sin Stilling som hertugelig Kam
merdirektør i Hildburghausen for udelukkende at rejse rundt og
optræde som Mimiker, Kallistheniker og Deklamator, skønt hans
Forbillede og Lærerinde havde frakendt ham baade Anlæg og Talent
paa dette Omraade. Under det paatagne Navn Patrick Peale op
holdt han sig i April og Maj 1811 i København, hvor han som Reci
tator høstede Bifald i Roller som Wilhelm Teil, Lord Leicester og
Macbeth, men vakte Forargelse ved sine mimiske Fremstillinger af
Kristi Lidelser paa Oliebjerget og Himmelfart, hvilke Smagsforvil
delser Frederikke Brun kritiserede meget skarpt. I Slutningen af
1812 indfandt sig selve Mad. Hendel-Schütz, en lille, trind, men vel
proportioneret Kone paa 40 Aar, der i sine fire Ægteskaber havde
født en halv Snes Børn. En af hendes mest beundrede Pantomimer
var Maria Stuart, der tager Afsked med sine Kammerjomfruer før
Henrettelsen. I det Brunske Palæ optraadte hun i Glucks „Iphigenie
i Tauris“ sammen med Ida, der udførte Titelrollen og henrykte alle
ved sit Recitativ af Fortællingen om Drømmen og sit Foredrag af
Sangen: „Cette nuit j’ai revu le palais de mon père“. Fru HendelSchütz var Præstinden, der ledede hende.
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Sofienholm, til hvilket Mindet om Ida Brun fortrinsvis er knyttet,
havde i hine Aar et i alle Maader sydlandsk Præg. Selve Villaens
Ydre med sine hvide Mure, de grønne Skodder for Vinduerne, Ha
vens Anlæg og Vækster, Mulæslerne, der græssede foran Huset, —
alt fik den besøgende til at tænke paa Italien. Dette Indtryk for
stærkedes, naar man traadte over Tærskelen. Væggene var prydet
med Malerier, der mest forestillede italienske Motiver. Italiensk
Sang og Musik spillede en fremtrædende Rolle i det daglige Liv.
Italiensk var Talesproget mellem Frederikke Brun og Minma Zoéga,
Arkæologens Datter, der levede som Barn i Huset og lige til sin Pleje
moders Død gjorde Honnør for Gæsterne. Hun var en køn, sortøjet
Romerinde med et fint, stille Væsen, omend tankefattig og ikke fri
for Faderens Kynisme. Ogsaa i Samtaler med Diplomater fra hin
sides Alperne benyttede F. Brun sig af det italienske Sprog.
Mange af de Lyststeder i Københavns nærmere og fjernere Om
egn, der nævnes i Tidshistorien og Guldalderdigtningen, er enten
ikke længer til eller har mer eller mindre mistet deres oprindelige
Karakter. Sofienholm er dog, takket være den Familie, der ejer det
i andet Slægtled, bleven bevaret næsten uforandret fra Ida Bruns
Dage, baade som Bygnings- og Stemningsminde, Huset, Parkanlæget og de nærmeste landskabelige Omgivelser. Villaens to øvre
Etager og Sidefløje stammer fra Ombygningen i 1802. Bevaret er
den skønne Lindeallé, den efter det engang saa berømte Badesteds
Promenadegang opkaldte Pyrmonter Allé, der i 1817 blev studset
i Toppen og alle Grene flettede sammen over et Lægteværk for at
danne en Buegang i Lighed med Vinhaverne i Italien. Uforandret
er ogsaa det saakaldte norske Hus for Enden af Alléen, som ved
1810, sammentømret af Fyrreplanker, tilhuggede og numererede,
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færdigt lige til Taget, førtes herned med Skib fra Norge, ikke uligt
et amerikansk Blokhus, hvori et Værelse med Bjælkeloft, et Kabinet
og et lille Køkken. Fra den stejle Terrasse, paa hvilken Huset rejstes,
omgivet af en tæt og dunkel Krans af Weymouthfyrrer og Birke,
har man Udsigt over Søen med bøgeklædte Strandbredder og Bugter.
Ida Bruns Rolle i Digterstriden mellem Baggesen og Oehlenschlåger danner et særligt Kapitel i hendes Livs Historie.
Som Professor ved Universitetet i Kiel kom Baggesen, for at re
præsentere dette, i November 1811 til København. Frederikke Brun
modtog den vidtomvandrede, graanede Digter med uforandret
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Hjertelighed. Hans farvespillende Temperament og aandelige Smi
dighed tog hende atter fangen, og efter Gensynet skrev hun endog,
at han forekom hende at være et finere Hoved end Oehlenschlager,
der i daglig Omgang ikke virkede oplivende. Baggesen var tilmed
efter hendes Mening blevet mere solid og eftertænksom. Medens
Parnassets fortabte Søn, som Charlotte Schimmelmann kalder ham,
saavel hos denne sin tidligere saa varme Velynderinde som næsten
overalt i København, hvor han satte Foden, fandt en kølig Mod
tagelse, stod det Brunske Hus ham altid aaben, saaledes ogsaa, da
han et Aar senere, i December 1812, vendte tilbage til København.
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Ida Brun blev den gamle Harpespillers Sanggudinde. Han aabnede Rækken af sine Hyldestdigte til hende med et allerede i 1806
forfattet, den Gang rigtignok til Sofie Ørsted skrevet Digt „Lille
Signe“, som han med enkelte væsentlige Ændringer og Tildigtning
af to Begyndelsesvers gav en ny Adresse og Overskrift: „Den gamle
Anakreon til den unge Psycarion“. Det saa først Lyset i Focrsoms
poetiske Lommebog, der udkom i Decbr. 1812, og optoges i hans
„Poetiske Epistler“ (1814) med Tilskriften: „Til Frøken Adelaide
Brun“. De ny tilkomne Vers lyder saaledes:
De Toner i din Sang og Spil
Du hented himmelfra,
Som i sit Tempel lytted til
Selv Roms Cicilia —
Det Edens Spirers Tryllerie,
Du robed alt som Noer,
Og dets nu modne Harmonie,
Hvorpaa du selv ei troer —
Ilvad hvert et Blomst og Smigerblad,
Som strøes i dine Fied,
Dig daglig lærer udenad,
Og som du dog ei veed —
Den Hellas Kunst, som hæved sig
Til Idealers Rang
Og som er dansk Natur hos dig —
Fortier Harpens Klang.

Til dette Digt slutter sig et andet med Overskriften „Immanuel
til Ida“, hvori Stroferne:
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Tilgiv den gamle Sanger, hvis hans Hierte,
Paa hvilket Livets Hammer tidt faldt tungt,
I Hvirvlen, dine Toners Flugt det lærte,
Og Flammen, som dit Smil uskyldigt nærte,
Af Glæde over dig blev alt for ungt!

Da Baggesen efter et Ophold paa Antvorskov vendte tilbage til
København, satte Ida Brun atter hans Digterfantasi i Bevægelse.
Hans Digt „Paradisfuglen“, dateret 15. Marts 1813, hører i rythmisk
Henseende til de ypperste, han har skrevet, med den prægtige Op
takt, der søger sin Mage i sproglig Virtuositet:
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Skiønne hovedlyse, hiertevarme,
Vingefavre Fugl fra Paradiis!
Sig, hvordan forvildte du dig arme
Ned til Støvets Ørk og Livets lis?
Hvordan kunde du det Ly forlade,
Hvor i Ætherdufte du dig svang
Mellem Lysets Rosenlundes Blade,
Mens omkring dig Søsterengie sang.

Imidlertid havde det spændte Forhold mellem Baggesen og Oehlenschlåger tilspidset sig. Medens andre i Skrift og Tale uddybede
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Kløften mellem dem, var Frederikke Brun ivrigt beflittet paa at
hidføre en Udsoning mellem de stridende Parter. Heri søgte og fandt
hun Bistand hos den da 22aarige Johan Ludvig Heiberg, der ind
førtes hos hende af sin Moder og lidt efter lidt blev som Barn af
Huset, hvor han baade mundtlig og skriftlig aldrig benævntcs andet
end „l’enfant“. Frederikke Brun kom ham nærmere ved at begge
læste deres Digte højt for hinanden, og hun benyttede den unge
Digter til at oversætte hendes tyske Poesier. Hvad der stærkest drog
ham til denne nye Bekendtskabskreds, var hans hastigt opblussende
Følelse for Flusets med ham næsten jævnaarige Datter, der tilmed
lod ham ma^rke, at hans ridderlige Hyldest ingenlunde var hende
ligegyldig. Ogsaa af Mariquitta Dreyer var han yndet, og hun lagde
ofte et godt Ord ind for ham hos Ida. Intet Under, at Heiberg følte
sig lykkelig i disse Omgivelser. Frederikke Brun gjorde sig Anstramgelser for at aabne ham en Løbebane i diplomatisk Tjeneste, maaske
i den Hensigt, at han derved vilde have lettere ved at vinde Idas
forvænte Haand.
Skønt Baggescn baade som Digter og Menneske afgjort indtog
den første Plads i Frederikke Bruns Hjerte, vilde hun dog nødig
gaa glip af Oehlenschlågers Besøg i Huset, hvorfor hun gav sin
Portner Besked om at melde sig ikke hjemme for Baggesen, naar
Oehlenschlåger var paa Visit hos hende og omvendt.
Gennem en tysk Digtecyklus, der blev oversat af J. L. Heiberg,
søgte Frederikke Brun at mægle mellem de to kamplystne Digter
rivaler og deres Publikum. Hendes Trilogi, som er mere velment
end poetisk beaandet, fremkom i Maj 1814 i Tidsskriftet „Athene“,
ledsaget af en egen Sonnet af Heiberg, hvori han med overdreven
Beskedenhed takker for det Hverv, den danske Sappho havde over80

draget ham. Oehlenschlåger takkede i en spøgefuld Romance Digter
inden for de til ham rettede, smigrende Ord; men han fandt dog
hverken den Gang eller senere Romancen værdig til Offentliggø-

JENS BAGGESEN

relse. Derimod hævede Baggesen sig til virkelig digterisk Flugt i
sin velkendte Hyldest til Heiberg som den, der én Gang skulde
Sangdømme den paa Jorden førte Krig
Imellem Baggesen og Oehlenschlåger.

Digtet optoges i det af Baggesen udgivne Ugeblad „Skuddagen"
og optryktes senere i „Gengangerbrevene", men samtidig udkom
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hans hvasse Kritik af „Hugo von Rheinberg“, der bragte Oehlenschlåger i Harnisk.
Til Ida Brun som Sangerkampens „Angelo grazioso“ sigter Stro
ferne i Heibergs Digt:
Og Danmarks Digtere, de to, de store,
Som i usalig Tvedragt skiltes ad,
I deres Sange kan dog Verden spore,
At her forsvandt Uenighed og Had.
Til Hendes Fane de dog begge svore,
For Hendes Fod de lagde Hver sit Blad,
Og Hende nær, ret som ved Orpheus’ Strænge
Det Stridende foreente sig saa længe.

Saalænge Ida Brun levede i sine Forældres Hus, vedblev dog Oehlenschlåger at fejre hende og Moderen med en poetisk Hilsen paa
deres Mærkedage, saaledes i 1814, da han skrev sin „Vexelsang mel
lem Sophienholms Genius og Digteren i Anledning af Idas Fødsels
dag 20. September“, hvori hentydes til Muligheden af hendes Bort
rejse:
Sophienholm! hvi mørkner du din Himmel,
Hvi har din Sol den grønne Dal forladt.

Fra det følgende Aar findes blandt Frederikke Bruns Papirer
endnu et Poem af ham til hendes Fødselsdag, men ikke længe efter
afbrød han Forbindelsen med Huset, særlig fordi der i et Digt af
hende, „Der erwachte Adler“, var hentydet til den lange Hvile, han
havde undt sig, inden han atter styrede sin Flugt mod Solen.
Til Trods for al den Dyrkelse, der blev Ida Brun til Del, meldte
der sig, mærkelig nok, hverken af det danske Aristokrati eller blandt
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de fremmede Diplomater, der til Stadighed færdedes i det Brunske
Hus, nogen Frier til den skønne Haand, som Thorvaldsen værdigede
at modellere og mejsle i Marmor. I Heibergs Drama „Psyches Ind
vielse“ (1817) møder man overalt Ida-Psyche fra Rosentiden i let
antikiseret Iklædning, saaledes i Stroferne:
Som den tændte Fakkel lokker til sit Baal hver Sommerfugl,
Saadan en Tilbederskare om sin Skjønhed samler hun,
Men som Beiler tør dog Ingen tale Frierordet ud.
Denne Skjæbne heel betænksom gjorde mig og sorrigfuld;
Thi hvortil den høie Skjønhed, naar hun aldrig bliver Brud------For stor en Skjønheds Gave Du fik; deraf maa komme
Dit Vanheld. Thi naar Somme
Kan ingen Frier have, da de er altfor stygge,
Saa er din Feil: du er for smuk, min Psyche.

Langt om længe, da Ida Brun var nær det 24. Aar, og Moderen
begyndte at nære alvorlige Betænkeligheder for hendes Fremtid,
mødte op fra et fremmed og fjernt Land den Bejler, der fæstede
hende. Ligesom Brunetti og Lebzeltern var han østrigsk Diplomat,
hverken ung, smuk eller rig, men kunde smykke sin udkaarnes Isse
med en Grevindekrone.
Louis Philippe Greve de Bombelles, der som Kejseren af Østrigs
Afsending kom til København i Novbr. 1813, tilhørte en gammel
og anset fransk Adelsslægt. Hans Fader Marc-Marie de Bombelles
var Gesandt i Regensburg, hvor Sønnen fødtes den 1. Juli 1780, og
kom derefter i diplomatisk Mission i Venedig. Da han ikke vilde
slutte sig til Revolutionens første Magthavere, indtraadte han som
Emigrant i Condés Hær og blev af Ludvig XVI. betroet med for83

skellige Sendelser, bl. a. til København. Sønnen blev opdraget af
Dronning Caroline af Neapel, tjente indtil Statsomvæltningen som
Lieutenant i det neapolitanske Kavalleri og ansattes derefter i det

JOHAN LUDVIG HEIBERG

kejserlige Kancelli i Wien. Skattet af Metternich blev han betroet
med det vigtige Hverv at tilbyde Kong Frederik VI. Kejserens Mæg
ling i Spørgsmaalet om Norges Afstaaelse. Det var hans første For
søg som Diplomat, og i Danmark opfattede man ham som en Hjæl
per i Nøden. Hjemvendt efter Fredsslutningen i Kiel var han til
Stede ved de Allieredes Indtog i Paris og var den, der overbragte
Greven af Artois den hvide Kokarde i Kejserens af Østrigs Navn.
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I Maj 1815 blev Grev Bombelles akkrediteret som Gesandt i Kø
benhavn, hvor han modtoges venligt af Kongen, der ved hans Til
trædelsesaudiens ytrede, at han ansaa alle Østrigere som sine Børn.

ADAM OEHLENSCHLÄGER

Sin første Visit hos Frederikke Brun indledede han med Ordene:
„Madame, modtag mig, som Deres Konge har gjort det.“ Da han
kort efter traf Ida Brun i et Selskab, sagde han til hende: „Frøken,
jeg anholder om Deres Haand, gæt for hvem?“ — Ida lo og svarede,
da han nævnede hendes trofaste Beundrer, Lebzelterns Navn: „Den
Herre har jo aldrig gjort Kur til mig, men derimod til min Søster
Augusta.“ Bombelles skrev da til Lebzeltern, at Ida Brun endnu
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var fri og forekom ham allerkærest, men Brevet naaede ham aldrig.
Under sine stadigt hyppigere Besøg indyndede Bombelles sig hos
Fru Brun ved sin foregivne eller virkelige Kærlighed til tysk Litte
ratur, og hos Datteren ved sin utrættelige Hyldest, sit franske Ga
lanteri. Skønt han var tolv Aar ældre end hende, forstod han med
sin Godmodighed og Oplagthed til Skæmt og Løjer at oplive den
Tomhed og Kedsomhed, der plagede hans Tilbedte. En Vinteraften
sprang han bag paa hendes Vogn, da hun kørte hjem fra Selskab,
og stillede sig an som Tjener, da hun steg ud.
J. G. Rist, der i 1814 i Paris sammen med ham var Medlem af
Likvidationskommissionen, betegner ham som elskværdig og aandrig paa gammelfransk Manér, uudtømmelig i Ordspil og Vittigheder,
distræt og fornem. Oehlenschlager omtaler Bombelles som en langt
fra smuk Mand, bleg, meget koparret, med en hæs Stemme, men et
godt Hoved, lystig og overgiven.
Kort efter Nytaar 1816 deklareredes Forlovelsen mellem Grev
Bombelles og Ida Brun. Begge havde, som Moderen skriver, lidt
meget før Afgørelsen, han havde et blødt Hjerte under en ru Skal
og elskede Ida ømt og inderligt, men de var jo unægtelig store Kon
traster. Den udadtil glimrende Fremtid, Giftermaalet aabnede Dat
teren, blev afgørende for hendes Valg, som hun traf med Ro og
Overlæg, forstemt over at ingen herhjemme havde bejlet til hende.
Fra hine for det Brunske Hjem saa bevægede Dage er bevaret
et hidtil utrykt, meget karakteristisk Brev fra Kamma Rahbek til
Hanne Langberg om et Nytaarsbesøg, som hun efter Gudstjenesten
i Frue Kirke aflagde sin „grandiose“ Veninde Frederikke Brun. Til
Trods for den store Væsensforskel mellem dem forstod Fru Brun
at skatte den lille, vævre Frue fra Bakkehuset, hvem hun havde
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givet Kælenavnet „Bocca mela“ — Honningmunden, den italienske
Betegnelse for et af Plinius omtalt Insekt. Kamma Rahbek skriver:
„Da jeg kom ud til Bruns, møder den sorte Tjener mig i For-

GREVE LOUIS PHILIPPE DE BOMBELLES

gemakket med et Brev i Haanden, som jeg skulde haft Dagen i
Forvejen, og hvilket indeholdt en Indbydelse til at spise der om
Middagen i Selskab. Han blev da meget lykkelig over, at jeg kom,
bad mig indstændig, ikke at sige Fru Brun, at jeg ikke havde faaet
Brevet før og slæbte mig lige ind i Salen, hvor næsten hele Selskabet
var forsamlet. Men det er meget naturligt, at jeg, saa nødig jeg end
vilde volde den stakkels Sorte Fortræd, maatte vise Fru Brun hen-
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des Brev uaabnet, thi det var dog ikke rimeligt, at jeg i en Sirtses
Kjole, som jeg havde taget paa, for ikke at fryse i Kirken, vilde
tage i Selskab dér. Hun derimod vilde ingenlunde give Slip paa mig,
og paa alle mine Forestillinger, at det var Synd, Petersens Karl og
Heste, som havde holdt ved Kirken under Gudstjenesten, nu skulde
holde saamange Timer til, svarede hun blot: saa kan Du lade dem
køre og blive her i Nat, saa kører jeg og Ida Dig selv ud i Morgen
Middag, og Fru Reinhardt [Zoologen Reinhardts Hustru] beklagede,
at Æselet ikke var der [F. Brun red for Motionens Skyld paa Æsel
i Frederiksdals Skove], for at jeg ved dets Hjælp kunde komme
hjem. Men da dog nu Resultatet blev, at jeg maatte blive, saa kan
Du tænke Dig, at jeg skjulte al min Daarlighed med Dit Tørklæde,
som rigtignok hjalp mig, men hvorved jeg blev umaadelig hed, thi jeg
havde desuden indvendig fra pakket mig umaadeligt ind. Jeg blev
da endelig trukket op til Højbords ved Siden af Fru Brun og Grev
Bombelles, den østrigske Gesandt, som hun i Forvejen havde gjort mig
kjendt med, og som behagede mig særdeles vel. Du har vel sagtens
hørt, hvad Rygtet fortæller ham angaaende i denne Tid, men har Du
ikke hørt det, kan jeg (unter uns) sige Dig, at han er forlovet med
Ida, og at man blot venter paa Brev fra det kejserlige Hof, for at de
klarere Mariagen. Det fornøjede mig usigeligt, i ham at finde en saa
godmodig, interessant Mand, og at han behandlede mig som om han
havde kendt mig længe. Det fejlede kun, at han skulde kaldt mig
Bocca-mela, men det sker vist ogsaa næste Gang vi samles. At jeg for
resten ikke blev hele Sviren ud, kan Du let tænke, da Du nok ved, at jeg
er medlidende imod Kudske og Heste, men det var kun efter megen
Strid, at jeg fik Lov at komme afsted, og det gjorde mig ogsaa selv
ondt, at forlade saa interessant et Selskab, da jeg nu engang var i det.“
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Som de to andre Søstre fik ogsaa Ida Brun 35,000 Rdlr. i Med
gift, saaledes at Constantin Brun i Løbet af et Par Aar havde
maattet udbetale til Døtrene en samlet Sum af over 100,000 Rdlr.
Ud fra sit realistiske Livssyn kunde han ikke føle sig særlig im
poneret af den fornemme Forbindelse, hans Datter havde indgaaet,
og gav sit Hjerte Luft i sine sædvanlige Klager over de daarlige
Tider: „Menneskene her gider næppe leve mere. Den ene drukner
sig, andre styrter sig ned fra Rundetaarn, andre skyder sig, og atter
andre hænger sig. Der er hverken Glæde eller Humør. Papirpengenes
Selvbedrag har for det meste ødelagt alle Menneskers Velstand.
Himmelen tilgive de Fæhoveder.“
Brylluppet, der maattc paaskyndes, fordi Bombelles hvert Øje
blik ventede at blive kaldt fra København, fandt Sted 4. Februar.
J. P. Mynster holdt Vielsestalen paa Tysk. Henvendt til Bombelles
udtalte han: „De vil ikke glemme det Land, hvor den skønneste
Lykke opblomstrede for Dem. De vil ikke glemme de Kære, ved
hvilke Deres Idas Hjerte altid vil hænge. De ved, at Deres Brud
var denne Kreds’ Pryd, Glæde og Kærlighed. De kender den Øm
hed, hvormed hendes Forældre, Sødskende, Veninder, hvormed alle,
der kom hende nær, sluttede sig til hende.“
I Bryllupsmiddagen deltog Brudens talrige Familie, deriblandt
Biskop Munter, paa Diplomatiets Vegne var kun mødt Statsminister
N. Rosenkrantz, endvidere Greve og Grevinde Schimmelmann, den
sidstnævntes Broder, Baron Herman Schubart, der havde kendt
Brudgommen som Lieutenant i Neapel, og Grev Hardenberg.
Bonstetten ønskede Fru Brun og Datteren til Lykke paa den
ham egne Maade, at tage Tingene lystigt. „Ved Idas Forbindelse
tænkte jeg kun paa Eders Adskillelse, og for at sige Sandheden,
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skulde hun og hendes Lige helst overlade andre det vulgære Giften
sig. Men for at blive ved Jorden, har Ida handlet ret, naar hun,
som hun siger, og føler, at Bombelles er hende værdig. Hoflivet er
nu engang hendes Sag, fordi der tilkommer hende en stor Skueplads,
og hun har Stof og Karakter nok i sig, til at forblive at være Ida
Brun. I Dresden vil hun atter kunne leve for den Kunst, som hun
alene tilhører sammen med Dig.“
Grev Bombelles havde netop samme Dag modtaget en Depeche
fra Mctternich, der paaskyndede hans Afrejse til Dresden for at til
træde Gesandtskabsposten ved det sachsiske Hof, saa at „den stak
kels Ida ikke vidste hvorhen“, men modtog Tilbud fra Grevinde
Schimmelmann om et Værelse for Bryllupsnatten i Palæet ligeoverfor det Brunske.
Kong Frederik VI. bevidnede Bombelles ved Afskedsaudiensen
megen Velvilje og tildelte ham Dannebrogordenens Storkors.
Umiddelbart efter Vielsen forlod Bombelles København i streng
Vinterkulde uden sin Hustru, da han ikke vilde udsætte hendes
sarte Helbred for den haarde Sejlads over de med Drivis fyldte
Belter. Først ved Foraarets Komme skulde hun følge efter og holde
sit Indtog i det nye Hjem i Dresden, som han imedens vilde ind
rette. I de sidste Uger før sin Afrejse var Ida Bombelles’ Hjerte
kulde, som Frederikke Brun klagede over, efterhaanden tøet op. De
havde lange Samtaler om Fremtiden, og Datteren brast i Graad,
naar Moderen kærtegnede hende. En af de sidste Dage sang Ida
endnu en Gang for hende Stroferne: Benedictus ille qui venit.
Den 7. Maj indskibede Ida Bombelles sig til Travemiinde for, led
saget af sin Søster Charlotte og Svoger Pauli, at mødes med sin
Mand i Gotha. Om Morgenen ganske tidligt gik hun ind i Moderens

91

Soveværelse for at tage Afsked med hende, der imod Sædvane sov
fast, hvorfor hun ikke nænnede at vække hende, men listede sig
tyst og med taareblændede Øjne ud af Stuen.
„Nu er de alle borte,“ skrev Frederikke Brun i sin Smerte til
Bonstetten, „adskilt fra Ida, mine Øjnes Lys, min Sjæls Melodi.“
Hele Fru Bruns Kreds delte med hende Savnet ved Datterens
Bortrejse, særlig J. L. Heiberg, der fra nu af kun blev en sjælden
Gæst i Huset, og Baggesen, som gav sine Følelser Udtryk i et stem
ningsfuldt tysk Digt, dateret 6. Maj:
Um den Jüngling auf der Unschuldwiese
Spielt ein Vöglein aus dem Paradiese,
Sang den Himmel ihm zur Erd’ hinab;
Aber jenseits seiner Heimat Grenze
Flog davon das Vöglein mit dem Lenze,
Und der Jüngling nahm den Wanderstab —

Digtet blev oversat paa Dansk og offentliggjort med Overskriften
„Den døende Harpeklang“ i Majheftet af „Danfana“.

Ida

BOMBELLES var ligesom sin Moder en kosmopolitisk Natur,
der slog Rødder overalt, hvor hun blev plantet hen. Hun opnaaede,
hvis hun ikke allerede var det, at blive en evropæisk Berømthed.
I Dresden blev hendes Hus Midtpunktet for Hoffets, Aristokratiets
og Kunstelskernes dramatiske og musikalske Interesser. Ogsaa Bombelles havde kunstneriske Aspirationer. Han ledsagede sin Hustrus
Sang paa Klaveret og optraadte endog i franske Skuespil, som op
førtes paa et Amatørtheater. Ægteskabet formede sig harmonisk, om
end barnløst, ligesom Ida Bombelles’ to andre Søstres. Selv har hun
næppe følt det som et Savn, at hun aldrig blev Moder. Køreture,
Visiter, Middagsselskaber, som Diplomatlivet fører det med sig, men
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især Koncerter og musikalske Soireer, hvor alt samlede sig om hen
des Sang, udfyldte Tomheden i hendes mærkelig primitive Sjæleliv.
Bombelles’ Beundring og Hengivenhed for sin fejrede Hustru
holdt sig. Hans hyppige diplomatiske Rejser, hvor hun ikke kunde
følge ham, og hendes altid skrøbelige Helbred, der nødvendiggjorde
Ophold ved Badesteder, især Karlsbad og Teplitz, bevirkede, at
deres Veje nu og da skiltes.
Et livfyldt Billede af Ægteparret i deres Samlivs første Tid giver
et Brev fra Grevinde Therese Chotek til hendes Veninde Baronesse
du Montet, skrevet 18. Aug. 1816 i Badestedet Teplitz:
„Jeg maa fortælle Dig om Bombelles og Hustru,“ hedder det, „og
ganske særlig om Mad. Ida, hvis Bekendtskab vi har gjort. De har
tilbragt otte Dage her og er afrejst i Gaar Aftes. Jeg har ikke kunnet
genkende Ida i det Billede, Mad. de Staël har givet. Det er en god
og nydelig lille Dame, der har Aand, men er uden Verdenskund
skab. Det var nær ved, at vi i de første Dage af hendes Ophold
her havde troet, at dette Naturel og denne Naivitet var paataget,
men vi er snart blevet udrevne af vor Vildfarelse; hun rykker ud
med alt, hvad der farer hende gennem Hovedet, og ofte paa en
meget pudsig Maade. Hun gør Indtryk af at elske alle ved det første
Møde; to Timer efter sin Ankomst kyssede hun min Tante, Prin
sessen af Clary, født Prinsesse af Ligne, paa Skulderen og kaldte
os alle „min søde“ eller „min Skat“. Hun var ogsaa henrykt over
de Mænd og de unge Mennesker, som hun aldrig havde set før;
hendes Ugenerthed overfor dem kom nær op ad daarlig Tone, men
hvorom alting er, hun er et saa godt Barn, at man tilgiver hende
Manglerne ved hendes Opdragelse. Hendes Mand, Louis de Bom-
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belles, tilbeder hende, men retter ofte paa hende, og hun er da altid
henrivende sød. Dog maa man frygte for, at hendes Mands idelige
Tilrettevisninger ikke en skønne Dag trætter en ung Kvinde, der
hele sit Liv har været ombølget af Beundringens Virak. De omfavner
hinanden lidt vel meget for Verdens Øjne, det anser de for at være
naturligt og umiddelbart. Hun har uheldigvis en ung Kvindes Fri
modighed uden at have den Tilbageholdenhed og Blyhed, der, efter
min Opfattelse, aldrig burde være skilt fra denne Egenskab. Grev
de Bombelles fortalte mig med Taarer i Øjnene om sin Lykke.
Hun er rig paa Talenter, men han siger, at det er hendes Hjerte,
der stundum leder hende paa Vildspor, men det er umuligt at
have et bedre. Ida har et meget svagt Helbred, hun har Nervelidel
ser i stor Stil. Vi har i fuldt Maal nydt alle hendes Talenter, hun
har en prægtig Stemme og en henrivende Metode, da hun har
haft de bedste Lærere i Italien. Vi vilde ogsaa meget gerne se
hende udføre sine Pantomimer eller snarere Stillinger; vi havde paa
vort Theater en smuk Charade, nemlig Agamemnon. Den første
Scene foregik i et Serail; Sultaninderne lader deres Slavinder
komme for at forlyste dem. Grevinde Bombelles draperede sig
yndefuldt med et Shawl; hver Attitude var et virkeligt kunstnerisk
Billede, et bedaarende Tableau; hun forskønner sig da overordent
lig og er opfyldt af Ynde. Hendes Bevægelser er blide, hendes Stil
linger betagende, hendes Arme skønne; men naar hun har forladt
Scenen, bliver der afgjort intet tilbage af hendes Yndigheder, hen
des Gang er vulgær, og hendes Holdning ret almindelig, og man
har Møje med at overbevise sig om, at det er det samme Men
neske, som et Øjeblik før har fortryllet ens Blik og fremkaldt en
sand Begejstring. Vor Charade Agamemnon lykkedes fuldkomment.“

95

I det følgende Aar — i 1817 — sang Ida Bombelles ofte i Grev
inde Lulu Thiirheims Salon i Juli i Karlsbad og i August i Franzensbrunn sammen med Felix Woyna. „Man fatter ikke,“ skriver Grev
inde Thurheim, „at saamegen Færdighed ikke er andet, end blot
og bar Instinkt; hun synger guddommeligt og har en klassisk Hold
ning, langt mere end Lady Hamilton, og alt dette yder hun, uden
at vide, hvad hun gør. Hendes Talenter og livfulde Stemning lader
en glemme Manglen paa Forstand og Dannelse. Snart var det hendes
Magelighed, snart hendes Atlaskes Sko, der hindrede hende i at tage
Del i vore Spadsereture. Ingen kan være mere enkel og godmodig
af Naturen end hun er det. Hendes barnlige Munterhed, hendes
Oprømthed river os alle med. Samværet med hende udøvede en vel
gørende Indflydelse paa os. Snart græder hun, snart vil hun trøste,
til andre Tider snakker hun intetsigende Tøjeri og fjaser. Hendes
glade Sind, hendes drilske Fjanten savner vi uendeligt, og hun efter
lader en Følelse af Tomhed.“
Om det mærkelige Sammentræf mellem „Sangens Dronning“,
Angelica Catalani, der i Sommeren 1818 gav en Koncert i Karlsbad,
og Grevinde Bombelles, som benyttede Brøndkuren her, fortæller
Diplomaten og Publicisten F. von Gentz:
„Jeg oplevede netop en ret interessant Scene hos Fyrst Schwarzenberg, hvor vi havde spist til Middag i stort Selskab. Grevinde
Bombelles sang overordentlig smukt og henrev os alle, netop som
Døren gik op, og Mad. Catalani traadte ind. Grevinden vilde nu
paa ingen Maadc synge videre, men Mad. Catalani nødte hende,
med megen Elskværdighed, til at fortsætte med Sangen, hvad hun
ogsaa gjorde, og den skønne Ida vandt mere og mere sine Tilhørere
for sig. Blandt disse var ogsaa Goethe, der var ganske henrykt. Han
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udtalte de første smukke Ord, han endnu har sagt i Karlsbad: „Vi
er nærmere beslægtede med disse Toner, det er det tyske Hjerte,
der klinger os i Møde.“ Grevinde Bombelles, der selv var bleven
betaget af det Indtryk, hun havde gjort, sang nu ganske bedaarende
og foredrog sluttelig, akkompagneret af sin Mand paa Klaveret:
„Kennst du das Land“. Alle Tilstedeværende følte sig grebet. Goethe
havde Taarer i Øjnene. Men nu begyndte Mad. Catalani at blive
ilde til Mode, hun blegnede og paastod, at hun følte sig utilpas. Med
et slog Stemningen om til Gunst for hende, skønt Aarsagen til dette
Ildebefindende kun var et Anfald af Skinsyge. Alle Herrer og Damer
— kun ikke Feltmarskallen (Fyrst Schwarzenberg), Goethe og jeg,
der forholdt os nevtrale — bestormede hende med Bønner om at
synge. Hun sang, stærkt altereret, en italiensk Romance, men kun
spædt og næsten nøgternt.“
Det mærkelige Møde mellem Mad. Catalani og Grevinde Bom
belles blev endog, til Frederikke Bruns store Misfornøjelse, omtalt
i tyske Blade, meget i Strid med Virkeligheden. Gentz’ Fremstilling
bekræftes af Goethes Udtalelser i Breve fra hine Dage til Storhertug
Carl August og Knebel, hvor han meget køligt betegner Mad. Catalani
som et sjældent Natur- og Kunstprodukt, og han ytrer rent ud, at
naar man havde hørt hende én Gang, kunde det være nok dermed.
I et, den 14. August i Divaens Stambog nedskrevet Impromptu, har
Goethe ydet Mad. Catalani en flov og intetsigende, eller som han
selv kalder det, „forlegen“ Ros.
Bonstettens Breve til Fru Brun fra samme Aar strømmer over af
Ida Bombelles’ Berømmelse, som kommer ham for Øre fra Udlæn
dinge, der har hørt hende synge og lært hende at kende. Selv skyede
hun Hoflivet, men var altid en Forgrundsfigur i fyrstelige Sale, og
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hendes frie Væsen blev kun udlagt til det gode. En Diplomat, der
kendte alle Hoffer, skrev begejstret til Bonstetten, at han endnu
aldrig havde set Magen til hendes Fremtoning. Hele Wien beundrede
og skattede hende, særlig Hoffet. Hun havde sunget og spillet Paésiellos Pazzo d’amore for den kejserlige Familie, alle var rørte til
Taarer, alle var henrykte.
I Aaret 1821 blev Grev Bombelles fra Dresden forflyttet som
Gesandt ved det storhertugelige toskanske Hof i Florenz, „Middel
alderens Athen“, Diplomaternes og Poeternes Stad, hvor franske,
engelske og russiske Aristokrater og Skønaander som Regel gjorde
Ophold paa Vejen til og fra Rom. Her residerede paa hin Tid Stor
hertug Leopold IL, den eneste duelige og frisindede af Datidens ita
lienske Suveræner, der især var beflittet paa at fremme Folkeoplys
ning, Retspleje og human Forsorg i sit Land. Her modtoges Ida
Bombelles venligt af den nu næsten syvtiaarige Grevinde Louise af
Albany, hvem Frederikke Brun og hendes Datter, som nævnt, havde
lært at kende under deres Vinterophold i Florenz 1808—09. Den
fornyede Tilknytning gav Anledning til, at der veksledes flere ven
skabelige Breve mellem Idas Moder og Grevinden. Klimaet og Livet
i Florenz tiltalte Ida Bombelles i lige Grad. En Diplomat, der i
1827 gensaa hende her efter ti Aars Forløb, var overrasket over den
store Forandring, hun havde undergaaet. I Wien var hun blevet
altfor svær, og lidt tung af Væsen, det var ikke mere Ida Brun,
det var Grevinde de Bombelles; hendes Former kunde ligesom ikke
lade hendes Ynder trænge igennem. Nu var det igen Ida Brun i
hele Glansen af sin Ungdom og sine Talenter.
Den skønneste digteriske Hyldest, der i fremmede Tungemaal er
bleven Ida Bombelles’ Talent til Del, ydedes hende af Alphonse de
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Lamartine, der i Aarene 1826—28 var fransk Chargé d’affaires ved
det toskanske Hof i Florenz. I sine „Harmonies poétiques et religieuses“ (fjerde Bog, fjerde Sang) har han i Hymnen „La voix humaine“ i sølvklingende Rythmer og ophøjede Billeder, der vanske
ligt lader sig overføre til et fremmed Sprog, prist hendes Sang. Den
er for Digteren en Bekræftelse af Ordene, at Harmonien er Himlenes
Sjæl, i den udklinger Sfærernes Toner i Verdensrummet, den kendes
i Klodernes lysende Skrift, der som flammende Noder af Gud selv
er bleven strøet over Himmelbuen. Strengen af Guld dirrer under
Sangerskens Fingre, Tonerne drysser fra hendes bævende Læber
snart som Krystalkorn og snart som haarde Perler, der genklinger
mod Metal.
Ogsaa paa Prosa har Lamartine tolket Ida Bombelles’ Pris i Kom
mentaren til sit Digt, som i knappe, monumentale Sætninger, lig en
Forkyndelse, taler til Samtid og Eftertid om hendes ædle Frem
toning og fuldendte Kunst: „Hendes Skønhed var græsk, hendes
Aand italiensk, hendes Stemme himmelsk. I sit Talent var hun paa
Højde med sin Tids ypperste Sangerinder. Hun havde allerede i sin
Barndom, ene og alene gennem Indskydelse, skabt en ny Kunstart
gennem sine Attituder. Hun gengav ved en Stilling, et Minespil, en
Drapering Personerne i de store historiske Scener. Hun fik Statuerne
til at leve og skælve. Hendes vidunderlige Skønhed fuldendte Trylle
riet. Det var den tavse Poesi. Og naar hun talte var det et Udtryk
for idel Godhed/'
I Vinteren 1828—29 høstede Ida Bombelles stærkt Bifald ved
sin Udførelse af Sangpartier i den da lige udkomne, nu forlængst
forglemte Opera i to Akter, Phédra, komponeret af John Fane Lord
Burgersh, senere Jarl af Westmoreland. fra denne Tid omtrent har
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man et Portræt af Grevinde Bombelles i Selskabsdragt, efter Moden
i 1829, der vel viser hende som Salondamen, men tillige det af
mange fremhævede blide og indtagende Blik, som hun bevarede
ualmindeligt længe.
Om hendes senere Aar som Diplomatfrue er der kun lidet at be
rette. I Modsætning til Moderen var hun som Brevskriverinde kne
ben og knap i sine Meddelelser selv til sine nærmeste. Ifølge Søsteren
Fru Paulis udtrykkelige Paabud blev hendes efterladte Brevskaber
brændt umiddelbart efter hendes Død. De faa Breve, der kendes fra
hende, er holdt i en pludrende, naiv elskværdig Tone. Samtidens
Memoirer og Breve, trykte og utrykte, strømmer over af beundrende
Ord om hende; de virker dog kun som trættende Gentagelser. I 1831
gensaa hun ved et Besøg i København sine Forældre for sidste Gang.
Ida Bombelles var efter Moderens Sigende blevet ret svær, men hun
havde bevaret sin prægtige Stemme og det barnlige Udtryk i An
sigtet. I de følgende ti Aar ledsagede hun sin Mand i hans forskel
lige diplomatiske Missioner og senest fra 1837 som Gesandt ved den
helvetiske Forbundsstat med Bolig i Bern og Luzern.
Moderen døde i 1835, og Aaret efter fulgte Faderen hende, næsten
halvfemsaarig, i Graven, og hun blev nu fremmed for Danmark.
I 1840 fik Grevinde Bombelles Besøg af sin Broder, som fandt
hende aldeles uforandret, bortset fra Aarenes hærgende Virkninger,
lige barnlig, lystig og overgiven, uendelig godmodig og elskværdig
jovial, „stundum un peu cochon,“ „hendes Mage findes ikke saa let.“
Hendes diplomatiske Omgang fandt Carl Brun meget flov med Und
tagelse af den franske Ambassadeur Mortier, der døde kort efter.
Af Naturen godmodig og magelig, med sit „elskværdigt barnlige
Miinterske Gemyt“, vant til at blive baaren paa Hænder i sin Barn-
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dom og Ungdom, og senere til Stadighed sygelig, lærte Ida Brun
aldrig at træde paa Jorden og var uskikket til at optage en Kamp
med Livets Virkelighedskrav. Hun kunde derfor prise sig lykkelig
ved i sin Ægtefælle at have fundet en Støtte, om hvilken hun kunde
ranke sig. Bombelles havde snart lært, at ethvert Forsøg fra hans
Side paa at indblæse hende en ny Aand, var frugtesløst. Uforandret
ridderlig og hensynsfuld vaagede og værnede han om hende, føjede
hendes Luner og var øm for hendes legemlige og sjælelige Skranten.
Under et midlertidigt Ophold i Wien døde Grev Bombelles pludse
ligt den 7. Juli 1843 netop som hans Velynder, Fyrst Metternich,
havde overdraget ham Gesandtskabsposten i Florenz, som baade
han og hans Hustru længtes tilbage til. Der er ingen Tvivl om, at
Ida Bombelles har følt Tabet af ham som et Livsforlis med Savn og
Smerte. „Ved min kære Mands Død,“ skriver hun, „har jeg mistet
alt hernede, og mit sørgelige Liv er blevet mig en Byrde.“

Grev

BOMBELLES var med sine mange gode Egenskaber en
daarlig Økonom, og han efterlod sit Bo i saa slet Forfatning, at
hans Brødre og Enke gik fra Arv og Gæld, men hver især af dem
gjorde af Hensyn til hans Eftermæle betydelige pekuniære Ofre for,
saavidt muligt, at tilfredsstille hans Kreditorer. Hans Enke gav Af
kald paa den Arv, der ifølge en Kontrakt mellem den afdøde og
hendes Forældre tilkom hende, men forbeholdt sig som Særeje den
i Ægteskabet medbragte Medgift og sit Udstyr, beregnet til 56,000
Rdlr. Renten af denne Sum i Forbindelse med en Pension efter hen
des Mand som kejserlig Geheimeraad udgjorde hele hendes frem
tidige aarlige Udkomme. Hendes Broder rejste i August ned til
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Luzern for at ordne hendes Sager og „søge hende anbragt i en regel
bunden Livsstilling“. Det drøftedes mellem dem, hvorvidt hun
skulde flytte til København, men Planen opgaves, navnlig fordi hun
kort efter fik et Tilbud fra Hertuginde Marie Louise om at tilbringe
Vinteren hos hende i Parma som Gæst.
Endnu samme Efteraar fulgte Grevinde Bombelles Indbydelsen.
Hertugindens Residens var tillige Hovedstaden i Erkehertugdømmet Parma, der sammen med Fyrstendømmerne Piacenza og Guastalla ved Wienerfreden var bleven tillagt Kejser Napoleons Gemal
inde. At Ida Bombelles blev knyttet til Hertuginden, maa tilskrives
hendes afdøde Mands ældste Broder, Grev Charles de Bombelles, der
nærede megen Hengivenhed for Svigerinden og som gennem sit
hemmelige Ægteskab med Marie Louise var bleven den indflydelses
rigeste Mand i Landet.
Kejser Napoleons Enke var, med sit stærkt erotiske Tempera
ment, kort efter Hertugen af Reichstadts Fødsel bleven forelsket i
sin Overhofmester, Greve Adam Neipperg, med hvem hun i 1822
indgik morganatisk Ægteskab og havde Sønnen, Fyrsten af Montenuovo. Ved Neippergs Død i 1829 modtog Grev Charles Bombelles,
der den Gang tjente som Officer i den østrigske Hær, et Tilbud fra
Fyrst Metternich om, paa Kejser Franz II.s Vegne at overtage den
ledige Post som Overhofmester hos dennes Datter. Hertil krævedes
efter Metternichs Opfattelse en Mand, som kunde retlede Marie
Louises svage Karakter, forestaa hendes Hofstat og styre hendes
Statssager. Bombelles, hvis Opgave nærmest maatte være at røgte
Neippergs politiske Arv, kom, uden at have tilstræbt det, til at nyde
den samme Gunst som sin Forgænger, idet han, med det østrigske
Kejserhofs Indvilgelse i 1834 blev Marie Louises tredje Gemal. Denne
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mærkelige Forbindelse maa for saavidt kaldes heldig som Bombelles
i hele sin Færd optraadte som en klog og retsindig Leder af Staten
Parmas uden- og indenrigske Anliggender. Han besatte de forskel-

GREVE CHARLES RENE DE BOMBELLES

lige Departementer med dygtige og hæderlige Mænd, og det skyldes
fortrinsvis ham, at der i Landet oprettedes en Række nyttige In
stitutioner og velgørende Anstalter. Som Søn af den fromme Bi
skop af Amiens var han en ivrig Beskytter af de religiøse Kongregationer og Sammenslutninger og derfor Genstand for Carbonariernes
Had. Endelig havde han en gunstig Indflydelse paa Marie Louises
frivole Naturel, om hun end lige til sin Død vedblev at være lige105

gyldig overfor en Regentindes Pligter og kun var optaget af Fester
og Rejser. For hende var Bombelles til at begynde med „et heldigt
l und“, men senere en Helgen. I politisk Henseende var han Østriger
og Franskmand paa samme Tid, men af Sindelag vedblev han stedse
at være en Søn af Emigrationen.
Den bekendte tyske Novelleforfatter F. Hackländer, der i 1843,
netop samme Aar Grevinde Bombelles kom til Parma, havde Fore
træde hos Hertuginde Marie Louise, fortæller, hvorledes hun til
Stadighed tilbragte Formiddagen i Residensslottets højre Fløj, og
Aftenen med Musik og Theaterforestillinger i den venstre Fløj. Naar
hun kørte Ture udenfor Byen, plejede hun at stige ud af Vognen
og spadserede Arm i Arm med Bombelles. En Lakaj førte en vægtig
Rulle med Penge hos sig, som uddeltes rundeligt blandt Fattige og
Trængende. Hendes høje Skikkelse var ubeskrivelig mager, hendes
Træk slappe og dybt furede. Den stærkt nedhængende habsburgske
Underlæbe vansirede yderligere hendes natten tandløse Mund. Der
var intet Spor mere tilbage af den yndige østrigske Prinsesse, om
hvem Napoleon paa deres Bryllupsdag havde ytret, at hun var hen
rivende og frisk som en Rose.
De to jævnaarige Svigerinder fandt saa stor Behag i hinanden,
at Ida Bombelles bestemte sig til at tage blivende Ophold i Parma.
Hertuginden var for hendes naive Menneskeopfattelse kun den
„englegode Majestæt“, og hun var stadig i hendes Na^rhed. Begge mød
tes i deres musikalske Interesse, ogiøvrigt hjalp Ida Bombelles Marie
Louise med at fordrive Aftenernes Kedsomhed ved at spille Billard,
Trictrac, Skak og Dam med hende og var i hendes Følge, naar hun
om Sommeren benyttede Badene i Ischl eller opholdt sig paa sin Som
merresidens Sala ved Parma. Marie Louise omtaler kun en eneste
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Gang Grevinde Bombelles i de Breve, der foreligger trykt, nemlig i
Januar 1846: „Grevinde Ida Bombelles er paa sit Værelse og i sin
Seng, lidende af en Halskatarrh efter at vi er vendt tilbage fra Sala.“

HERTUGINDE MARIE LOUISE AF PARMA

De enkelte Breve, der fra denne Tid er bevaret fra Grevinde Bom
belles’ Haand (fra Aaret 1844) lader slutte, at der hurtigt udvik
lede sig et fortroligt Forhold mellem begge, idet Hertuginden for
talte hende om sit Samliv med Napoleon, som hun ellers kun sjæl
dent bragte paa Bane. „Naar jeg om Aftenen sidder eller ligger ved
den gode Majestæt,“ skriver Grevinden, „og naar hun beretter noget
om „le temps de l’Empereur“, eller: „j’étais aux Tuileries, quand
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l’Empereur me dit un jour“ — saa spiler jeg altid Øjnene op for
rigtig at se paa den gode Engel, og denne uendeligt fjerne Fortid
kommer mig til Bevidsthed, og jeg siger mig selv: Hvad er jordisk
Storhed og Pragt? Majestæten er stadig en kærlig og medlidende
Engel mod mig, og jeg kan gøre alt, hvad jeg vil, hun generer mig
aldrig.“ Andetsteds ytrer hun dog sin Fortrydelighed over at skulle
følge Hertuginden til det kedelige Piacenza, hvor der kun boede
rige Folk. Ida Bombelles’ Aar i Parma hengled i Ørkesløshed og
Tomhed, kun oplivet af den Opera, Hertuginden opretholdt her med
stor Bekostning, og musikalske Aftenunderholdninger.
Sangen var forstummet paa Ida Bombelles’ Labber; hendes lette
Fjed var veget for Verdensdamens værdige Anstand og stivnede Ro,
men atter og atter fik hun Beviser paa, at man ude i Verden ikke
helt havde glemt hende. Lamartine har i den førnævnte Efterskrift
til sit Digt til Ida Bombelles i Nyudgaven af „Harmonies“ (1849)
med følgende betagende Ord paakaldt Sympathien for hendes
Skæbne: „For nogen Tid siden har Ulykken hjemsøgt hende. Hun
har mistet sin Mand, sin Formue, sin Glans. Hun lever ukendt og
i Sorg i en lille By i Tyskland [!]. Vel byder hun ikke mere over
det lille Hof af glødende Beundrere, som Aften efter Aften omgav
hende i det skønne Palæ ved Arnoen, men eftersom hun aldrig har
kendt til Forfængelighed, har hun kun mistet lidet ved at maatte
savne Bifaldets Hyldest. Hjerterne er forblevet hende tro.“
Hertuginde Marie Louise døde den 17. December 1847, og Dagen
efter overgav Grev Bombelles Hertugdømmet Parma til hendes i
Henhold til Wienerfreden designerede Arving, Kongen af Etrurien
Carl II. af Bourbon. Han rejste derpaa til Wien, hvor han blev Vidne
til Februarrevolutionen og Kejser Ferdinand I.s Tronfrasigelse den
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2. December til Fordel for sin Brodersøn Franz Joseph. Som Overhof
mester for den detroniserede Monark, der fik anvist Prag til Resi
dens, fungerede han indtil 1855, da han tog sin Afsked i den Hen
sigt at ville ende sine Dage i sin Fødeby Versailles i et beskedent
Logis. Her døde han allerede Aaret efter, til det sidste optaget af
sine Barndomsminder og Tanken om sit tilstundende Endeligt.
Grevinde Bombelles gæstede i August 1847 Venedig, hvor der blev
taget et her gengivet Daguerreotypibillede af hende. Det viser hendes
endnu ranke, fornemme, men nu korpulente Skikkelse, og hendes
rene Profil, men unægteligt falder det vanskeligt her at genkende
den gratiøse, svævende Ida Brun fra Sofienholm. Hun var til Stede
ved Hertugindens Dødsleje og opholdt sig endnu i Marts 1848 i
Parma, men boede om Sommeren i Turin. I Vinteren det følgende
Aar flyttede hun, da Forholdene i Wien var blevet fredelige, til
Kejserstaden og tog Bolig i Huset Hohe Brücke 145, der tilhørte
hendes afdøde Mands anden Broder Greve Henri Bombelles, der fra
1845 havde indtaget Stillingen som Opdrager for den senere Kejser
Franz Joseph og hans ulykkelige Broder Maximilian. Under Urolig
hederne i Wien i 1848 blev han lagt for Had af Befolkningen og
hængt in effigie. Han fulgte i Maj Hoffet til Innsbruck, men trak
sig kort efter tilbage til sit Gods i Krain, hvor han allerede 31. Marts
1850 afgik ved Døden, efterladende Sønnen Marc-Henri og Døtrene
Louise Sophie, der viste deres nu ensomme Tante megen Hengiven
hed. Ida Bombelles blev boende i Familiehuset til sin Død med sin
fra Schweiz medbragte tro Kammerjomfru, en Kokkepige og to
Tjenere.
I 1853 havde hun den Glæde at modtage Besøg af sin Søster Fru
Charlotte Pauli, der har nedskrevet følgende om hendes Forhold og
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Helbredstilstand paa den Tid. „Det er sikkert, at hun lider af en
uhelbredelig Sygdom, men ligesaa vist er det, at hendes Liv rinder
hen, fuldt af Smerter og Tungsind, men hun er tillige blødagtig og
selvopgivende i Modgangen. Den fuldkomne Mangel paa Beskæf
tigelse har været hendes største Ulykke, derfor er hun, skønt selv
Skyld heri, dobbelt at beklage, og hun føler sig højst ulykkelig og
græder ofte bitterligt. Naar hun har gjort Toilette om Aftenen, og
der kommer gamle Bekendte, som underholder hende, ser hun endnu
køn ud og kan le og være oprømt. At Hytte til Danmark, tør man
ikke tilraade hende, thi selv om Klimaet i Wien ikke er behageligt,
er det dog om Sommeren meget varmere og stadigere end hjemme i
Danmark. Hele hendes Idéverden er knyttet til Østrig, dets Adel
og Politik; hun vilde finde alt smaatskaarent og indestængt hos os,
hvilket ogsaa virkelig er Tilfældet, sammenlignet med dette store
Kejserrige. Tilmed er hun blevet fuldkommen fremmed hjemme,
hvor hun har for faa Erindringer og kun enkelte gamle Venner.
Hendes Omgang i Wien er meget trofast mod hende, som jo over
hovedet alle Mennesker har elsket „Tante Ida“, hvor hun end fær
dedes, thi hun har et fortræffeligt Hjerte, er klog og god, original
og elskværdig.“
Til Ida Bombelles’ nærmeste Kreds i hendes sidste Aar hørte Fyrst
Metternich, Fyrst Adolf Schwarzenberg, Fyrst Trautmannsdorf, Grev
Buol Schauenstein og af Landsmænd den danske Gesandt i Wien,
Baron Bille Brahe og Legationssekretær C. F. Falbe, som hun satte
stor Pris paa. Hendes lyse og venlige Bolig var smykket med Minder
om hendes og Moderens Ophold i Rom. Der hang saaledes Angelica
Kaufmanns Billede Koriolan, der tager Afsked med sin Hustru, skæn
ket Frederikke Brun af Kunstnerinden og fordum indtagende Æres-
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pladsen over Idas Klaver i København. Hun ejede F. Hartmanns Por
træt af Matthisson; i et Hjørne saa man Thorvaldsens skønne Buste af
hende og paa et Bord laa hendes af ham i Marmor modellerede Haand.

GREVINDE IDA BOMBELLES

Ud paa Aaret 1857 havde hendes aarlig tilbagevendende, haardnakkede Katarrh angrebet hende saa stærkt, at hendes Brodersøn
Alexander Brun midt i November besluttede sig til at rejse ned til
hende. Han fandt hende endnu klar, men det faldt hende vanskeligt
at tale. Hun kyssede ham, klappede hans Haand paa den for hende
ejendommelige Maade og spurgte til Familien hjemme. Fire af Wiens
ypperste Læger, deraf begge Kejserens Livlæger, var tilkaldt, men
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kunde intet udrette. Lige til det sidste haabede hun at komme over
Sygdommen, men da hun saa alle Læger forsamlede ved sit Syge
leje, udbrød hun: „Ach ich armer Narr.“ Alexander Brun veg ikke
fra hendes Seng og plejede hende trofast til det sidste. Ved hendes
Dødsleje holdt den protestantiske Generalsuperintendent Bauer Bøn
og Andagt. Dagen før hun udaandede, ankom ogsaa hendes anden
Brodersøn, Amtmand Fritz Brun, men han naaede kun at se hende
som Lig.
Grevinde Bombelles døde den 23. November 1857 i sit 65. Aar
ved fuld Bevidsthed, stille og rolig. Hendes Træk viste efter Døden
en paafaldende Lighed med Moderen. Overfor alle, selv for sin Søster
Fru Pauli havde hun altid bevaret den største Hemmelighedsfuld
hed med Hensyn til sine Pengesager, og hun ansaas almindeligt for
at sidde i forholdsvis beskedne Kaar. Ved Opgørelsen af hendes Bo
viste det sig til stor Overraskelse for hendes Nærmeste, at hun efter
lod en ikke ubetydelig Formue. Mærkelig nok var hun i sin Enke
stand bleven greben af Faderens Passion for at samle Penge og der
med følgende Paaholdenhed. Aktiverne i hendes Bo udgjorde henimod 50,000 Rdlr., hvortil kom 10,000 Rdlr. i norske Bjergværker
staaende, opsparede Penge, meget Sølvtøj, mange Pretiosa og Kunst
sager og en utrolig Mængde, til Dels meget kostbare, Smykker. Paa
mange „underlige Steder“ fandt man i Kasser og Portefeuiller baade
rede Mønt i Guld og Sølv og Pengesedler. Fru Pauli kunde slet ikke
forstaa, hvad Søsteren vilde med de mange Penge. I sit Testamente
havde hun betænkt sin Svoger Henri Bombelles’ Døtre med et Legat
paa 12,000 Gylden og sin Kammerjomfru med en Sum af 6000
Gylden. Gæld efterlod Grevinde Bombelles sig ikke. Af hendes
mange Smykker og Pretiosa hidrørte en Del fra Erkehertuginde
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Marie Louise, deriblandt dennes og Napoleons Trolovelsesring, og
var enten ifølge Hertugindens direkte testamentariske Bestemmelse
eller gennem Grev Carl Bombelles tilfaldet hende. De fordeltes som
Mindegaver blandt hendes Søskende og Broderbørn, i hvis Efter
slægt de endnu opbevares med megen Pietet.
Da Grevinde Bombelles havde ytret et udtrykkeligt Ønske om
at ville begraves i Danmark, lod Alexander Brun hendes Lig bal
samere og fulgte med det hjem, hvor Kisten „i Nattens Mulm og
Mørke“ den 3. December indsattes i St. Petri Kirkes Gravkapel.
Dødsfaldet bekendtgjordes af hendes to genlevende Søskende i „Berlingske Tidende“ med den Bemærkning, at hun „hensov blidt i
hendes Faders Tro og med det Ønske, at hendes Støv maatte stedes
til Hvile indenfor det elskede Fødeland.“ Hun blev den 18. Decem
ber begravet fra Kapellet, hvor hendes Fætter, Holmens Provst,
Dr. Balthasar Munter, holdt en stemningsfuld Mindetale, og herfra
overførtes Kisten senere til et af Fru Pauli erhvervet Gravsted paa
Holmens Kirkegaard.
Udover Grevinde Bombelles’ nærmeste Kreds vakte hendes Død
ikke nævneværdig Interesse eller Deltagelse. Af Digterne i hendes
Fødeland, der engang, fyrretyve Aar tilbage i Tiden, havde sunget
til hendes Pris, var der kun én tilbage, den samme, der aldrig havde
svigtet den Bekendelse, hvormed et af hans Digte slutter: Thi jeg
er tro blandt Levende som Døde.
Ida Bruns Navn genklinger ofte i Johan Ludvig Heibergs Digt
ning. Hans førnævnte mythologiske Drama „Psyches Indvielse“
(1817) er et intimt Genbillede af hendes sorgløse Flagreliv i Rosen
tiden og det lidenskabelige Udslag af hans Smerte og Bitterhed
ved at se hende bortført til et fremmed Land af en ældre, kun
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med sin Fornemhed prangende Bejler. Hun har ogsaa foresvævet
ham i den vemodige Stemning, der præger Digtet „Efteraarsfølelse“, dateret „Sophienholm 1818“, nedskrevet efter en Vandring
ved Løvfaldstid til „de fordums elskte Steder“.

Ved Søens klare Bred deroppe,
Hvor tidt jeg i det lille Lysthuus sad,
Imellem Blomster glad,
Jeg kun de grønne Fyrretræer
Og røde Bøgetoppe
Kan øine blandt hverandre der,
Og fra den sjeldne Gruppe stige
Halvdunkle, svage Skygger underlige.

Savnet af den bortdragne kendes ogsaa i Heibergs en halv Snes
Aar senere digtede Vekselsang mellem Ida Bruns øde Sæde og hendes
Søster, Fru Paulis Sommerhjem ved Klampenborg: „Gespräch zwi
schen Sophienholm und Bellavista“ (6. Juni 1825). I Novellen „Den
farlige Tavshed“ (1827) røber Carls lange Monolog Genminder om
Heibergs haabløse Forelskelse i Ida Brun. Under sit Ophold i Kø
benhavn gensaa Grevinde Bombelles, efter Fru Heibergs Udsagn,
ikke sin Ungdomsven, der netop da havde holdt Bryllup. Efter en
paalidelig Tradition skal hun have skænket hans Hustru en Bril
lantring, hun havde faaet af Fru de Staël og som nu findes i Theatermuseet. Et Par Aar efter Ida Bombelles’ Besøg digtede Heiberg Af
skedssangen i „De Danske i Paris“ til Melodien af den spanske
Bolero, han tyve Aar før havde danset paa Sofienholm med Ida
Brun og Mariquitta Dreyer:

114

IDA BOMBELLES’ GRAVSTED PAA HOLMENS KIRKEGAARD

Vi tabe, hvad vi kaare;
Farvel er Livets Ord;
I hvert et flygtigt Spor
Er lagt en Elskovstaare.

I Dandsen du mig møder
Farvel! du flyer igjen,
Den Lov, som drog dig hen,
Dig nu tilbage støder.

Du bort fra mig dig fjerner;
Farvel, forlad din Ven!
Din Vei dig fører hen
I Lys af andre Stjerner.

Og senest, da Heiberg i den triste Decemberdag stod ved hendes
Baare under Gravkapellets Hvælvinger, genfødtes hendes Billede
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for hans Erindring i forklaret Højhed og Skønhed og fik Liv i hans
gribende Mindedigt. Man ved, at han, der paa hin Tid havde af
brudt al Forbindelse med den københavnske Presse, et Par Dage
efter (20. December) indfandt sig i Officinet for det mest nøgterne
af alle Hovedstadens Blade for at faa Digtet optaget som Inserat
i „Adressecomptoirets Efterretninger“. Paa Foranledning af Ida
Bombelles’ Broder Carl Brun blev det i Marts Aaret efter trykt sær
skilt som Gravvers og uddelt til Slægt og Venner.
Selv naar ingen mere i kommende Tider mindes Ida Bruns flyg
tige Kunst, vil hendes Navn endnu funkle som Morgenstjernen i
Johan Ludvig Heibergs Digterliv i de betagende, sent henklingende
Strofer:
De samle sig, lig underfulde Drømme,
De rige Minder fra en svunden Vaar,
Lig gyldne Skyer, som paa Himlen svømme,
Skjøndt Solen under Horizonten staaer.
Mon Phantasus sit Fyldehorn vil tømme
I Tryllekredsen, som hans Scepter slaaer?
De samle sig i stærke, tætte Klynger,
Og Dødens Budskab deres Liv forynger.

Dog ei til Støvet jeg min Sang vil binde,
Ei til en Ligfærd bringe den som Krands.
Langt hellere, min Ungdoms tro Veninde!
Jeg tænker Dig i uforandret Giands,
Hvor Intet, som er ædelt, kan forsvinde,
Og Intet, som stod præget for din Sands,
Hvor Natten, som for evigt nu dig fjerner,
Er Himlens Dyb med Evighedens Stjerner.

DIGTE TIL
GREVINDE IDA DE BOMBELLES
FØDT BRUN

AN IDA BRUN
Solch ein zephyrleichtes Leben,
Solcher Anmuth Gang und Schweben
Sah mein trunknes Auge nie.
Jede Welle der Bewegung
Zaubert hin in süsse Regung,
Alles athmet Harmonie.

Wie du spendest deine Kränze
Als die Muse froher Tänze,
Wie dein holdes Fest beginnt:
Säh’ ich nicht der Wonne Zähren
Deiner Mutter Blick verklären,
Wähnt’ ich dich ein Götterkind.

In der zarten Bildung Schleyer
Welcher Ton von Phöbus Leyer
Hat den hohen Geist gehaucht?
Wo, auf blühnder Flur gebohren,
Haben weihend milde Horen
Dich in Morgenroth getaucht?
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Was Pygmalion errungen,
Als der schöne Stein, bezwungen,
Ward beseelt auf seinen Ruf,
Kehrt sich um: denn festgehalten
Seh’ im Flug ich die Gestalten,
Die der Griechen Meissel schuf.

Nimm den Bogen und die Pfeile,
Und, Dianen gleich, enteile
Stolzen Muthes in den Hain.
Willst du mit der Aegis schrecken,
Mit dem Helm die Stirne decken,
Wirst du Jovis Tochter seyn.

Streue Rosen, sey Aurore;
Trag das Körbchen, Kanephore,
Zu des Feyerzuges Pracht.
Giess sie aus, die Opferschale;
Hülle nun dich ein, Vestale,
Die den ew’gen Heerd bewacht.

Fliegen lass dein Haar, Bacchante;
Gürte dich, und Atalante
Siegst du im beschwingten Lauf.
Bald, allein ein Chor von Musen,
Schwellt den jungfräulichen Busen
Fülle der Begeistrung auf.
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Dich, Althäa, sah mit Schaudern
Ich, nach langem Kampf und Zaudern
Den verhängnissvollen Brand
Schleudern in die Todesgluten,
Und verzweifelnd dann verbluten,
Auf dich selbst den Dolch gewandt.

Sag, welch Ahnden hat die Thaten
Wilder Rache dir verrathen,
Und der Seele tiefsten Schmerz?
Noch an deiner Jugend Schwelle
Sahst du schon der Leiden Welle
Stürmen durch ein menschlich Herz?

Nein, dir trübe nichts die Seele!
Sey, was Unglücksel’ge quäle,
Nur im Bilde dir bewusst!
Immer mögst du nur sie spielen
Jene Dolche, welche zielen
Nach der gramzerrissnen Brust.

In des Tanzes Melodieen
Lass den ird’schen Druck entfliehen
Deinem schöpferischen Sinn.
Was die Götter dir gegeben,
Pfleg’ im schuldlos heitern Leben,
Deines Glückes Bildnerin.
August Wilhelm Schlegel.
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PARADISFUGLEN
TIL FRØKEN ADELAIDE BRUN
Du med Edens reene Melodier
I det lille kiælne, spæde Bryst;
Du, hvis Flugt og Svæven, naar du tier,
Tryller Øiet med en Himmels Lyst!

Skiønne hovedlyse, hiertevarme,
Vingefavre Fugl fra Paradiis!
Sig, hvordan forvildte du dig arme
Ned til Støvets Ørk og Livets lis?

Hvordan kunde du det Ly forlade,
Hvor i Ætherdufte du dig svang
Mellem Lysets Rosenlundes Blade,
Mens omkring dig Søsterengie sang.
Hvor din Uskylds søde Drømme spilled
Med sig selv i Salighedens Favn,
Og hvor ingen Veemods Taare trilled
Paa din Kind ved Idealets Savn?

Greb en Hvirvel dig paa hine Toppe,
Hvor du først slog dine Vinger ud?
Ak! saa stormer det og selv deroppe
Mellem Straaler, nærmere ved Gud ?
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Sommerfugle flagre, glimre, brænde,
For i Venskabs Leeg at fange dig —
Venner de? — som ganske dig miskiende,
Ved at troe din Flagren deres lig?

Mandfolk er det! — Flygtning fra dit Eden,
Vogt dig vel, de Falskes Hegn at troe!
Kun i Elskovs Helligdom herneden
Kan du flagre frit og rolig boe!

Hvor det lyse Hoveds Idealer
Og det varme Hiertes favne sig
I et Tryllerie, som toner, maler.
Og hensvæver, din Erindrings lig:
Kun i denne Lund, hvor Skiønhed bygger,
Hvælvet om af Evighedens Eeg,
Kan i Lilieduft og Rosenskygger
Du gientage her din fordums Leeg.

Spørger du, hvor den paa Jorden findes?
Fløi saa gierne did fra Sværmen her —
Over Skyer høit dens Tempel tindes;
Og den er, du Engel! hvor jeg er.
„Hvem er jeg da vel?“ — Os begge fatter
Sværmen ei, din Uskyld flagrer i;
O! men elsk mig trygt, du Himlens Datter!
Jeg er din Veninde — Poesie.

Jens Baggesen.
Kjubenhavn, d. 15. Marts 1813.
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TIL ADELAIDE
Jeg ikke veed, hvad Lykken mig har givet,
Jeg tvivler selv tidt paa mit Digterkald.
Dog følger jeg Naturens Røst i Livet,
Og haaber, den skal vogte mig for Fald.
Den svage Vind, som ofte høier Sivet,
Mit Hjertes indre Drift ei kue skal:
Jeg stræber til, jeg har alt stræbt itide
Mod Digtekunstens Top, Adelaide!

Du kjender sikkert Ariostos Sange:
Saa er du og med ham til Maanen fløiet,
Og har i Templets høie Buegange
Heel ofte dig med Digteren fornøiet,
Og har blandt Søileordnens store, mange
Pilastre til den ene henvendt Øiet,
Hvor mellem Navnene, de flammehvide,
Engang man læse skal: Adelaide.

Til dette Tempel høit i Æthrens Rige
Jeg vil mig fra den tunge Dunstkreds svinge,
Og hjælpe Svanehæren med at krige,
Og Ravnenes den sorte Flok betvinge.
Men kan jeg Svage vel til Himlen stige,
Naar ikke Musen hæve vil min Vinge,
Men mig forlade vil, imod mig stride,
Og til din Fane tye, Adelaide?
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Og skjøre ere Traadene, som binde
Planeten til en sublunarisk Jord:
I Dæmring-Skjær dem Edderkopper spinde
Igjennem Nattens tynde Sølverflor.
Kan jeg paa dem det høie Maal da vinde,
Af Støvet tynget til den tunge Jord,
Naar Sangens Charis ei vil af mig vide,
Men flygter bort med dig, Adelaide?

O saa tilgiv! — Men vee mig, at jeg vover
At haabe, du min Sang vil Øre skjænke!
Den lette Sommerfugl paa Blomstervover
lienflagrer Livet, lader ei sig lænke.
Mit Digt blev langt, du kjeder dig derover;
Selv mit Forsoningsoffer maa dig krænke,
Thi lange Vers jeg veed, du ei kan lide:
O tilgiv anden Gang, Adelaide!

Johan Ludvig Heiberg.

LA VOIX HUMAINE
A MADAME DE B“*

Oui, je le crois quand je t’écoute,
L’harmonie est l’âme des cieux!
Et ces mondes flottants où s’élancent nos yeux
Sont suspendus sans chaîne à leur brillante voûte,
Réglés dans leur mesure et guidés dans leur route
Par des accords mélodieux.

L’antiquité l’a dit, et souvent son génie
Entendit dans la nuit leur lointaine harmonie
Je l’entends près de toi; ces astres du matin,
Qui sèment de leurs lis les sentiers de l’aurore,
Saturne, enveloppé de son anneau lointain,
Vénus, que sous leurs pas les ombres font éclore,
Ces phases, ces aspects, ces chœurs, ces nœuds divers,
Ces globes attirés, ces sphères cadencées,
Ces évolutions des soleils dans les airs,
Sont les notes de feu, par Dieu même tracées,
De ces mystérieux concerts.

Et pourquoi l’harmonie à ces globes de flamme
Ne peut-elle imposer ses ravissantes lois?
Quand tu peux à ton gré, d’un accord de ta voix,
Ralentir ou presser les mouvements de l’âme,
Comme la corde d’or qui vibre sous tes doigts!
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Quand tes chants, dans les airs s’exhalant en mesure,
Coulent de soupir en soupir,
Comme des flots brillants d’une urne qui murmure,
Sans s’altérer et sans tarir!

Quand tes accords, liés en notes accouplées,
Comme une chaîne d’or par ses chaînons égaux,
Se déroulent sans fin en cadences perlées,
Sans qu’on puisse en briser les flexibles anneaux;
Quand tes accords, vibrés en sons courts et rapides,
Tombent de tes lèvres limpides
Comme autant de grains de cristal,
Ou comme des perles solides
Qui résonnent sur le métal !

Quand l’amour dans ta voix soupire,
Quand la haine y gémit des coups qu’elle a frappés,
Quand frémit le courroux, quand la langueur expire,
Quand la douleur s’y brise en sons entrecoupés,
Quand ta voix s’amollit et lutte avec la lyre,
Ou que l’enthousiasme, empruntant tes accents,
Emporte jusqu’aux cieux, sur l’aile du délire,
Mille âmes qui n’ont plus qu’un sens!

Notre oreille, enchaînée au son qui la captive,
Voudrait éterniser la note fugitive;
Et l’âme palpitante, asservie à tes chants,
Cette âme que ta voix possède tout entière,
T’obéit comme la poussière
Obéit, dans l’orage, aux caprices des vents.
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Comment l’air modulé par la libre sonore
Peut-il créer en nous ces sublimes transports?
Pourquoi le cœur suit-il un son qui s’évapore?
Ah! c’est qu’il est une âme au fond de ces accords!
C’est que cette âme répandue
Dans chacun des accents par ta voix modulé,
Par la voix de nos cœurs est soudain répondue
Avant que le doux son soit encore écoulé,
Et que, semblable au son qui dans un temple éveille
Mille échos assoupis qui parlent à la fois,
Ton âme, dont l’écho vibre dans chaque oreille,
Va créer une âme pareille
Partout où retentit ta voix!

Ah! quand des nuits d’été l’ombre enfin rembrunie
Vient assoupir l’oreille et reposer les yeux,
Lorsque le rossignol enivré d’harmonie
Dort et rend le silence aux bois mélodieux;
Quand des astres du ciel, seul et fuyant la foule,
L’astre qui fait rêver se dégage à demi,
Et que l’œil amoureux suit le fleuve qui roule
Un disque renversé dans son flot endormi;

Viens chanter sous le dôme où le cygne prélude,
Viens chanter aux lueurs des célestes flambeaux,
Viens chanter pour la solitude:
Consacrés à la nuit, tes chants seront plus beaux!
Pour la foule et le jour ta voix est trop sublime;
Réserve à la douleur tes airs les plus touchants,
N’exhale qu’à ton Dieu le souffle qui t’anime:
La plainte et la prière ont inventé les chants.
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A ces sons plus puissants que la froide parole,
Dans l’œil humide encor tu vois les pleurs tarir;
Le regret s’attendrit, la douleur se console,
L’espérance descend, l’amertume s’envole,
Le cœur longtemps fermé s’ouvre par un soupir;
L’athée à son insu soulève sa paupière,
La bouche d’où jamais ne jaillit la prière
xMurmure un nom divin pour la première fois,
Et des anges des nuits les voix mystérieuses,
Et les brûlants soupirs de ces âmes pieuses
Qu’ici-bas de la vie enchaîne encore le poids,
Sur des ailes mélodieuses
Au ciel qu’ouvrent tes chants montent avec la voix !

A. de Lamartine.

ADELAIDE
GREVINDE AF BOMBELLES, FØDT BRUN

De samle sig, lig underfulde Drømme,
De rige Minder fra en svunden Vaar,
Lig gyldne Skyer, som paa Himlen svømme,
Skjøndt Solen under Horizonten staaer.
Mon Phantasus sit Fyldehorn vil tømme
I Tryllekredsen, som hans Scepter slaaer?
De samle sig i stærke, tætte Klynger,
Og Dødens Budskab deres Liv forynger.

Hvor skal en vildsom Tanke helst sig fæste?
I dine Skove, dunkle Frederiksdal,
Hvor Skarer mødtes, for det Huus at gja'ste,
Der vinkede fra Søen klar og sval.
Naar Rosentiden gav sin Skat tilbedste,
De flokkedes, for i den gj lus tf ri Sal
At mødes, skilles, sig uhindret sprede
Ved Søens Rand og mellem Havens Bede.

Da mødte dem et Syn paa disse Steder,
Og Alles Blikke fængsledes med Magt:
En ung og ædel Skikkelse dem træder
Imøde, hyllet i den hvide Dragt;
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En blegrød Rose, som end Duggen væder,
Er tidt i Haarets gyldne Fletning lagt;
Et mildt Velkommen byder hun de Mange,
Der søge hendes Fjed i Havens Gange.

Og hvo var ei blandt Dem, hun kunde samle
Omkring sig og fortrylle deres Sands?
Her saae man Mænd og Qvinder, Unge, Gamle,
Saae Kongehusets straalerige Giands,
Udpræget Aand med dem, som endnu famle,
Og Høiheds og Fortjenesternes Krands,
Og unge Laurbær, fjerne fra at grønnes,
Der modnedes i Skyggen af den Skjønnes.

Thi Hun var smykket alt med Daphnes Kroner,
De bragtes af Europas første Mænd,
Hvem hendes Minespil og Ord og Toner
Til undrende Begeistring reve hen.
Og hendes Priis blev hørt fra Digterthroner,
Og mange Tungemaal forkyndte den;
Berømtheds Krands, Tribut fra fjerne Lande,
Var slynget om en attenaarig Pande.

Og Danmarks Digtere, de to, de store,
Som i usalig Tvedragt skiltes ad,
I deres Sange kan dog Verden spore,
At her forsvandt Uenighed og Had.
Til Hendes Fane de dog Begge svore,
For Hendes Fod de lagde Hver sit Blad,
Og Hende nær, ret som ved Orpheus Strænge,
Det Stridende foreente sig saalænge.
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Ak! Hun, som kunde Digterne besjæle,
Berømtheds, Ungdoms, Skjønheds Straalevæld,
Det Hele gjemmes nu bag trange Fjæle,
Det Hele hviler i et Gravcapel.
Og Digterne, der sang om hende, dvæle
Nu selv bag Underverdnens haarde Fjeld:
Den Ringeste kun bleven er tilbage,
For hendes Støv at hilse med sin Klage.

Dog ei til Støvet jeg min Sang vil binde,
Ei til en Ligfærd bringe den som Krands.
Langt hellere, min Ungdoms tro Veninde!
Jeg tænker Dig i uforandret Giands,
Hvor Intet, som er ædelt, kan forsvinde,
Og Intet, som stod præget for Din Sands,
Hvor Natten, som for evigt nu Dig fjerner,
Er Himlens Dyb med Evighedens Stjerner.
Johan Ludvig Heiberg.
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seph Hubert Monnier. — Tilh. Fru Hofjægermesterinde I. Brun, Krogerup.
S. 15. Frederikke Brun, født Münter, med sin ældste Datter Charlotte (f. 1788)
paa Skødet. Efter Oliemaleri af Erik Pauelsen, o. 1790. — Tilh. Hr. Kammerherre,
Gesandt C. Brun i Washington.
S. 17. Sofienholm. Efter Oliemaleri af C. F. Vogt, o. 1810. — Tilh. Hr. Museums
inspektør V. Thorlacius L'ssing.
S. 23. Carl Victor von Bonstetten. Efter Pastel af Jens Juel, malet 1800. (Jfr.
Briefe von Bonstetten an Fr. Brun II, 51, 166.)
S. 29. Villa Malta. Efter Tegning af Cecilie Brandt, o. 1795. — Gengivet efter
F. Brun, Römisches Leben.
S. 36. Lady Emma Hamilton, som Bacchantinde. — Efter Maleri af George
Romney.
S. 37. Lady Emma Hamilton. Efter Maleri af George Romney.
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S. 39. Orestes og Iphigenie, Genkendelsesscene (Lady Hamilton og Goethe?).
Efter Sepiategning af W. Tischbein 1788.
S. 42. Lady Emma Hamilton. Efter Tegning af Fr. Rehberg.
S. 43. Ida Brun som Kanefore.
S. 46. Ida Brun, Attitude.
S. 47. Ida Brun, Attitude.
S. 50. Ida Brun, Attitude.
S. 51. Ida Brun, Attitude. Samtlige fem Attituder af Ida Brun efter Tegninger af
C. H. Kniep. — Tilh. Frk. Louise Brun.
S. 55. København, set fra Frederiksberg Bakke, 1794.
S. 57. Ida Brun. Efter oliemalet Studie af J. L. Lund, 1810. — Tilh. de Rahbekske
Mindestuer.
S. 59. Ida Brun. Efter Oliemaleri af J. L. Lund. — Tilh. Fru Kammerherreinde
E. Wichfeldt, f. Brun, Troldbjerg ved Vordingborg.
S. 61. Ida Brun. Efter Portrætbuste i Marmor af Thorvaldsen i Thorvaldsens Mu
seum.
S. 62—63. Ida Bruns Haand. Modelleret og hugget i Marmor af Thorvaldsen.
Paa Ringfingeren er antydet, hvor Ringen engang skal sidde. — Tilh. Hr. Kaptajn
Alf Brun.
S. 65. Ida Brun, der bekranser sin Moders Buste. Denne er udført af Billedhugger
J. G. Biisch 1796. Efter Maleri af Philip Friedrich Hetsch, malet 1803 i Rom. —
Tilh. Fru Kammerherreinde R. Brun.
S. 67. Frederikke Brun, f. Munter. Efter en Miniature af H. J. Aldenrath, malet
1815 (Briefe von Bonstetten an Fr. Brun II, 88). Bag paa Billedet en Seddel, med
Indskrift „Malet 1818 af Aldenrath, betalt med 188 Rdlr/\
S. 72. Sofienholm. Terrassen ved „Det norske Hus“.
S. 73. Sofienholm. Den gamle Lindeallé, „Pyrmonter Alléen“.
S. 74. Sofienholm. Terrassen, paa hvilken Ida Bruns private Have laa. I Bag
grunden Bjelkehuset, bygget af en gammel, kæmpemæssig Ædelgran fra Sofienholms
første Dage som et Minde om dette Træ.
S. 75. Sofienholm. Udsigt fra Hovedbygningen ned mod den gamle Pil og Broen
over Baadehavnen.
S. 77. Sofienholm. Portnerhuset ved Indkørslen.
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S. 78. Sofienholm. Hovedbygningen, set fra Søsiden.
S. 79. Sofienholm. Den gamle Pil ved Søen. — Alle 7 Prospekter af Sofienholm
efter Fotografier af Fotograf L. Christensen, Sønderjylland.
S. 81. Jens Baggesen. Efter et, de Rahbekske Mindestuer tilhørende, Oliemaleri,
hvorefter forstørret Kopi af C. A. Lorentzen i Nationalmuseet paa Frederiksborg Slot.
S. 84. Johan Ludvig Heiberg. Efter Miniature.
S. 85. Adam Oehlenschlåger. Efter Maleri af J. L. Lund.
S. 87. Greve Louis Philippe de Bombelles. Efter Miniature. — Tilh. Fru Kammer
herreinde R. Brun.
S. 89. Frederikke Brun, født Munter. Efter Pastel af J. L. Lund. — Tilh. Fru
Kammerherreinde R. Brun.
S. 93. Sofienholm. Efter Tegning af J. L. Lund. — Tilh. Frk. Louise Brun.
S. 99. Grevinde Ida Bombelles, f. Brun. Efter Maleri af Bernhard von Guérard.
— Tilh. Hr. Kaptajn Alf Brun.
S. 103. Prospekt af Parma. Efter Laudedeo Testi, Parma; Bergamo 1905.
S. 105. Greve Charles René de Bombelles, Overhofmester hos Hertuginde Marie
Louise og dennes Gemal. Efter Lithografi af Kriehuber, 1851, i Samlingen Albertina, Wien.
S. 107. Hertuginde Marie Louise af Parma. Efter Heliogravure i Correspondance
de Marie Louise 1799—1849, Wien 1887.
S. 111. Grevinde Ida Bombelles, f. Brun. Efter Fotografi, Venedig 23. Aug. 1847.
S. 115. Grevinde Ida Bombelles’ Grav paa Holmens Kirkegaard.
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