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179- Til F. L. Liebenberg.
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30 Jan. 1850
Kjære Hr. Liebenberg!

Ifølge Deres venskabelige Tilladelse tager jeg mig den Frihed 
ved Bud at udbede mig:

1) Edv. Biilow, Das Novellenbuch (om muligt alle 4 Bind).
2) H. v. Kleist, Werke herausgegeb. von L. Tieck (iste Ud

gave) (om muligt alle 3 Bind).

Lev vel! Jeg haaber, De døer ikke af Kulde. Naar De engang 
faaer Lyst og Ledighed til at see ind i min Hytte, vilde jeg gjeme 
læse Noget for Dem. „11

Forb. hengivnest
Christian Winther.

180. Til F. L. Liebenberg.

„ ,7 . Tirsdag 2 Apr. 50.
Mm ædle Ven!

Jeg haaber, at De uagtet den forsmædelige Kulde og de mange 
Paaske-Æg befinder Dem vel!

Lucrezia Floriani renoncerer jeg paa; jeg har faaet en solidere
Smag! Hvis det gaaer an, saa udbeder jeg mig:

W. Scott, memoirs of Jon. Swift.
Galt, the life of Lord Byron.
W. Scott, die Romandichter 1-2 B.
- - , Lebensbeschreibungen britischer Dichter u. Prosaisten 
(Doering).

Tilbage følger hermed: la France dramatique 14de B. og
Belmonte, il primo viceré di Napoli (en yderst slet Bog!) - item
en venlig Hilsen til Dem fra

Christian Winther.
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181. Fra Emilie Monrad.

Nykjøbing 3die Sept. [1850]

Tak for Deres Brev, kjære Christian Winther, det fomøiede 
mig meget, jeg fik et saa levende Billede af Tilstandene hjemme. 
Beklager De ikke meget os ulykkelige forskudte Lolland-Fal- 
stringer? I vort Huus er Frygten ikke flyttet ind, vi have ikke 
forandret det Ringeste i vor Diæt. I Fredags havde vi Selskab. 
Byens Embedsmænd-Koner etc.; 2 Asietter Agurkesalat bleve 
ikke rørte, Rødgrød blev ikke nydt uden ganske lidt med Viin- 
gær, da de ellers fik Mad nok døde ingen af Sult. Mange ere 
bange. Nogle tale om deres søvnløse Nætter og om at forlade 
Landet. Det bliver naturligviis dadiet af de fornuftige og modige 
Folk, der dog ikke spise Agurkesalat. Sidenius prædikede om 
Cholera sidste Søndag og Kirken var fuldere end den pleier at 
være. Imorgen vil vi gjøre nogle Besøg paa Lolland. Jfr. Steffen
sen gav sig da hun hørte det, jeg beroligede hende med, at vi 
ligesaa godt kunde faa Cholera naar det saa skal være ved at 
gaa inde i vores Værelser. Jeg lever i Haab om at Quarantainen 
snart vil blive hævet, enten saa Regjeringen eller Choleraen gjør 
det. I modsat Fald vilde det være meget slemt for os der skal og 
vil til Kjøbenhavn. I Gaabense vil vi ikke leve fem Dage. Det 
koster der 3 Rb. om Dagen for hver, deri slet Levemaade med- 
indbefattet, og vi ere 9. Saa maatte vi vel tage med en Pære
skude og seile 5 Dage om paa Søen. De kj ender vel en Pære
skude og de Beqvemmeligheder den kan byde en Familie paa 
9 Personer af forskjellig Alder og Kjøn. Mange Hilsener fra 
Monrad og Børnene. Hils Fader og den øvrige Familie (men 
specielt) fra os. Beed Julie om at skrive lidt snart; hvis De vidste 
hvor glad jeg bliver ved at faa Brev, skrev De dog maaskee lidt

s
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oftere.
Deres

Emilie Monrad.

30
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182. Julie Winther til Emilie Monrad.

Tr. ... den 4de Febr. 1851.
Kjære Emilie,

Du seer hvor hurtigt jeg skriver, thi jeg veed at hvis jeg ei 
5 skriver strax saa kan jeg slet ikke. Jeg vil kun sige Dig med 

Hensyn til Chr. W. Ophold hos Dig, at han følte sig at være Dig 
velkommen og det er i Grunden det Eneste et Menneske under 
saadanne Omstændigheder rigtigt trænger til. Jeg mener naar vi 
kunde faae to Drengebørn som hver betalte 4oorb eller 350 i det 

10 ringes te, saa kunde jeg give dem det godt og forsvarligt og for
tjene saa meget at jeg aarlig kunde have et Overskud af 4oorb, 
men her i Byen er jo saa Mange som tage i Kost for zoorb aarlig 
saa det vil vist falde vanskeligt, vi have ogsaa temmelig sikkert 
besluttet at reise til Lund, thi netop nu at faae to Kostgjængere 

15 da man vil have disse er jo et Held som vi ikke tør stole paa, 
især da Betalningen er høi, derfor maae vi være beredte paa at 
reise, thi her i Byen kan jeg ikke finde mig i at være Æderkop 
mod de faae Venner vi have og jeg kan ei give Chr. W. tarveli
gere Kost, var Ida og jeg alene vilde jeg jo ei genere mig, men 

20 det vilde trykke ham, at tro vi savnede noget i den Henseende, 
det vilde han daglig bebreide sig, da vi jo ikke nu lever ødselt i 
nogen Henseende. Før til Efteraaret kan ingen Afbetalning ind
træde, siger Kraft, altsaa saalænge indtræder ingen anden For
andring end at Jomfru Lange tager bort. Morten kommer som 

25 sædvanligt hver Dag og Rasmus hver Søndag. Men Fader har 
ikke været her, og jeg kan ikke nænne at pine Chr. W. til at 
gaae derud, Thora og Petersen har været her en Formiddag, men 
da Petersen ikke var videre venlig mod C. W. kan jeg ei faae 
ham til at gaae derud; forøvrigt maae jeg lade vor Omgang 

30 vederfares Ret, Fru Const. H., Fru Lange og Mand, Allen, Hol
ten, Kaiser, Fru Gyllembourg og Deichmans have Alle været her 
hos mig, men jeg kan ikke overvinde mig selv til at gaae til Dem 
igjen, da jeg nu i 6 Uger ikke har været paa Gaden om Dagen, 
C. W. har kun seet Monrad og Dr. Lange der gjeme vilde skaffe 

35 ham noget fra Selskabet for Literaturens Fremme til Understøt-
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telse paa et Arbeide, men det gik ei, skjøndt hele Bestyrelsen saa 
gjeme vilde, da Chr. W. ikke kan arbeide i Ledebaand og uden 
det kunde der intet gives ham.

Sengen skal nok blive besørget. Hils Marie fra mig, Stadt- 
hauptmandens Kone arbeider paa at gjøre Marie kjed a£ at være 5 
hos Dig, det ærgrer hende at hendes Familie skal tjene Dig. Vi 
gratulere Jomfru Inga Sidenius og Hrr. Brun. Tante Sophie er 
daarlig af Rosen i Ansigtet dog nu lidt bedre. Marguerit har væ
ret saa opmærksom imod os, sender os Aviser og mig Blomster 
og har selv været heroppe to Gange. Fader er ofte Skrald. C. W. 10 
har faaet saadan Gigt i Hovedet. Seer Du i Sverrig lever man 
daarligt men billigt, et Tyende faaer kun den halve Løn som her, 
er langt nøisommere og vi have ingen Omgang der, vil bruge 
langt færre Klæder end her, Allen siger han levede for det Halve 
der af hvad han bruger her. Nu lev vel hils Alle Dine Bøm fra 15 
mig og Jomf. Lange. Chr. W. sender Dig en Hilsen ved mig som 
og Bredsdorff der besøger Dig i Paasken da han kommer til Fal
ster troer han.

Bare Du kan faae Dit Huus tørt inden Du flytter ind hører Du.

Din 20
Julie.

Siig til Marie hun skal skrive mig til og bed hende hilse Alle 
derhjemme fra mig.

Pr. Oekonomi uden Convolut.

183. Fra Frederik Fabricius. 25

Tr. TT , d. 10 Marts 1851.
Kjære Ven!

Gud skee Lov jeg faaer Brev fra Dig igjen! og jeg bilder mig 
ind, at Du kjender mig saa godt, at Du veed, at jeg ikke let for
andrer min Mening om Folk jeg holder af. Nok om den Historie! 30

Her sender jeg Dig selv Horst's Zauberbibl., og gid det maa 
„zaubere" alle mørke Griller Fanden i Vold (NB det er bedre
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tænkt end sagt). Til din fremtidige Benyttelse sender jeg Dig 
endvidere en Slump Blanquetter. item fra Kammerraad Lassen 
angaaende de Bøger, som Du alt har, og som han tildeels ønsker 
tilbage. Om Manuskriptet kan jeg idag ingen Underretning give

5 Dig da Werlauff ikke er paa Bibliotheket.

Din uforandrede Ven
Fabricius.

184. Fra Henrik Krøyer,

10 Kjære Christian Winther!
D. 11te Marts 1851.

Du fortæller mig, at jeg engang i min grønne Ungdom har 
regnet Alvidenhed blandt mine Attributer. Skjøndt nu denne 
højst behagelige Illusion med saa mange andre for længe siden 
er ble ven til Intet, og jeg ikke længer har nogen sønderlig Tro til 

15 mine egne Oracula, skal jeg dog med Fornøjelse besvare Dit 
Spørgsmaal; især da det er af den Beskaffenhed, at selv beskedne 
Mennesker (til hvilke jeg er for beskeden at henregne mig selv) 
vilde kunne vove sig ind paa det.

Jeg tænker, at Conrad Gesners fortræffelige Thierbuch d.i. 
20 eine Beschreybung aller vierfüssigen Thiere durch Cr. Forer in 

das Teutsch gebracht. Zür., Froschover 1563 eil. 75 fol. vil inde
holde en hel Del, af hvad Du ønsker at finde. Der gives en lille 
Monografi af en Moebius, de natura Cervi, Jena 1639, 4; men 
jeg kjender den ikke, og kan altsaa ikke sige, om det skulle være 

25 Umagen værd, at sende Bud efter den paa et af Bibliothekeme.
Maaskee vilde Du gjøre rigtigst i at begynde med den Del af 
Fleischers voluminøse Naturhistorie (her lader Alvidenheden mig 
igjen i Stikken; jeg kan ikke sige, hvilken Del det er), der af
handler Hjorten: Fleischer plejer at samle Løst og Fast, giver en 

30 Mængde literære Henvisninger og er, uagtet den kloge Mine han 
antager, enfoldig quantum satis. - Ogsaa falder Sebastian Mün
sters Cosmographia mig ind som en kuriøs Bog, hvori Du maa
skee maatte kunne træffe Et og Andet, der ikke var at foragte.
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Doebels Jågerpractica og Ridingers Parforce-Jagd osv. ere vel for 
meget Matter-of-facts Bøger.

Saa meget for denne Gang med Hensyn til dit Spørgsmaal. Er 
det ikke tilstrækkeligt, saa vær saa god at komme igjen. Jeg be
høver vel ikke at forsikkre Dig, at ikke blot min Alvidenhed, 5 
men ogsaa alle mine andre fortræffelige Egenskaber ganske ere 
til din Disposition.

Af dit Brev ser jeg, at Du med den fuldkomneste Nøjagtighed 
ved min Bopæl. Naar Du engang paa en Spadseretur kommer i 
mit Nabolag, skulde det være mig meget kjært, om Du vilde 10 
trine op til mig og ved en Cigar passiare lidt om den gode gamle 
Tid

Da ich ein Kind war,
Nicht wusste wo aus noch ein;

und sehnlich 15
Gedenke ich der alten Zeit:
Die Welt war damals noch so wohnlich.

Undskyld, at jeg bliver saa uforskammet sentimental, men Du 
har selv fremkaldet die wankenden Gespenster.

Din hengivne Ven 20
Henrik Krøyer.

NB. Johnstons Theatrum viventium er kun en mat Efterklang 
af Gesner og Aldrovandus, forøget med nogle senere opdagede 
exotiske Dyr.

185. Til Frederik Fabricius. 25

29 Marts 1851 
Kjære Fabricius!

Jeg sender Dig herved: 1) Horst: Zauberbibliothek, 6 B. og 
2) Forster, Life of Oliver Goldsmith. Dernæst følger nogle un
dertegnede Blanquetter, som jeg beder Dig at udfylde, hvis jeg 30 
med Budet tør haabe at erholde følgende Sager:
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1) Hvidt feldt, Danmarks Krønike (fol.).
2) Danske Museum, September 1782.
3) De St. Palaye, Das Ritterwesen des Mittelalters etc.
4) Adeliche Waidwerke etc. Prag 1699.

5 Vær nu ikke gnaven over at jeg atter gjør Dig saa megen 
Uleilighed; jeg gaaer ikke gjeme ud i Almindelighed, og nu i 
denne Tid kan jeg ikke gaae, da jeg sidder med den høire Fod 
beviklet og i Smerter. _. -TT. .

Dm ar Hjertet hengivne
o C. W.

P.S. Hvis een el. flere af disse Bøger ved Omstændighederne 
nægtes mig, udbeder jeg - for Sparsommeligheds Skyld - den el. 
de ikke brugte, undertegnede Blanquet eller Blanquetter tilbage.

186. Fra Frederik Ulrik Timm.

15 Nørre-Sundbye den 9de April 1851.

-Det havde været mig saare ønskeligt at faae Dig, kjære
ste Ven, i Tale før min Afreise; thi der laae mig flere Ting paa 
Hjertet, hvorom jeg saa gjeme vilde have udtalt mig til Dig. 
Søndagen efter din Bortreise til Lolland, som da var mig aldeles 

20 ubekjendt, ligesom den paafølgende Tirsdags Aften, paa hvilken 
jeg atter søgte Dig, prøvede jeg forgjæves paa at træffe Dig for 
at meddele Dig Eet og Andet angaaende, hvad der laae i Bag- 
grunden for den Vending, som Folkethingets Forhandlinger toge 
i Henseende til, hvad jeg vel tør kalde dit Æreshonorar fra det 

25 Offentlige. Jeg vilde da have fortalt Dig, at jeg efter at have seet 
det Rotheske Ændringsforslag til det oprindeligen af Schack og 
Gleerup Foreslaaede strax henvendte mig privatim til Minister 
Madvig med misbilligende Yttringer men af ham erfarede, at 
han, uagtet al Velvillie for Dig, havde maattet være enig i dette 

30 Ændringsforslag og det af Hensyn til dit eget Bedste, da han 
havde Grund til at antage, at Du ved Hovedforslagets Gjennem- 
førelse vilde udsættes for at miste din Pension af Civillisten og
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saaledes i Virkeligheden erholde Mindre, end Du tidligere havde. 
Et saadant Hensyn kunde naturligviis ikke berøres offentligt i 
Thinget, som derved fik Udseende af at vise Dig mindre Erkj en
delse, end den største Deel af dets Medlemmer og navnligen den 
intelligentere virkeligen og oprigtigen følte for Dig. Nu kommer 5 
denne Meddelelse fra mig mod min Villie rigtignok noget seent, 
og Du har maaskee i det Væsentlige for længe siden faaet den ad 
anden Vei; men jeg troer dog, at det ikke vil være Dig uvelkom
ment at høre den bekræftet ogsaa af mig.

Ligeledes vilde jeg, som troer at kunne henregne mig blandt 10 
dine oprigtigst hengivne Venner, senere have tilladt mig at til
sidesætte Delicatessen, saaledes som jeg nu vover det, ved at 
yttre min inderligste Deeltagelse i det uheldige Omsving, din 
oeconomiske Stilling for Tiden har taget. Efterretningen derom 
overraskede og bedrøvede mig i høi Grad; thi, som Man gjerne 15 
troer, hvad Man ønsker, havde jeg dannet mig den Mening, at 
Du efter mange omskiftende Strømninger i dit bevægede Liv nu 
var kommen i en for Livets Storme nogenlunde sikker Havn. 
Hvormeget jeg beklager at maatte indskrænke mig til Medfø
lelse, fordi der ikke ere bievne mig saadanne Lykkens Goder til 20 
Deel, at jeg kan vise en virksommere Vennehjelp til at ordne 
dine Sager, derom behøver jeg vistnok ikke at tilføie nogen yder
ligere Forsikkring.-------

Optag nu venligen disse Linier, og betragt dette Brev i det 
Hele som en venskabelig Udtalelse, hvortil jeg har følt Trang, 25 
men som ikke paalægger Dig nogen Forpligtelse til Svar.-------

Din venskabeligst hengivne
Timm.

187. Til F. L. Liebenberg.

Kjære Hr. Liebenberg!
20 Mai 1851. 30

Ifølge Deres Tilladelse sender jeg Dem herved til Gjennemsyn 
min Fortælling, som jeg ikke kan finde noget passende Navn til, 
og som jeg ikke troer duer meget.
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Forandringer af Motiver og Udvikling tør jeg aldrig vove mig 
til; hvis Sligt findes nødvendigt, pleier jeg gjeme at forkaste det 
Hele. Det er derfor jeg beder Dem især at fare frem som casti- 
gator verborum, og kun ret barsk at tage fat paa Sproget, der nu, 

5 naar jeg kaster Øiet derpaa, forekommer mig ækelt og keitet.
Jeg har været saa uforsigtig at love Reitzel, hvem jeg traf i en 

Omnibus i Søndags, at han om et Par Dage skulde erholde Ma- 
nuscriptet. Tør jeg haabe at kunne staae ved mit Ord? Det er jo 
læst igjennem i en Times Tid, og med en Blyant i Haanden, som 

10 De ikke maa spare paa, vil jo de chirurgiske Operationer snart 
være gjorte.

Troer De, at jeg maner mig et Uveir paa Halsen ved min Lat
ter over det politiske Skaberi? Jeg kunde ikke lade det være!

Naar i Alvor jeg en ægte
15 Frihedskjæmper seer at fægte,

Dristigt for sin store Tanke, 
Maa med hans mit Hjerte banke; 
Men naar, bag ham, Abekatten 
Indbildsk, fjantet, ved sin Tjatten 

20 Troer at have Kjæmpens Miner,
Holder jeg min Bug - og griner.

Vensk. forb.
Christian Winther.

188. Til C. A. Reitzel.
25 22 Mai 1851.

Kjære Hr. Reitzel!
Jeg sender Dem herved den tredie Fortælling, som skal for

enes med de to i Aaret 1839 udkomne Fortællinger. Det vilde 
være mig meget kjært selv at tale et Par Ord med Dem om Bo- 

30 gens Indretning; - men jeg skyer og undgaaer, saameget jeg 
kan, at see og sees. Skulde det derfor være Dem muligt og belei- 
ligt engang i Dag eller i Morgen i Forbigaaende at see op til mig,
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vilde jeg være Dem meget forbunden. Jeg pleier at være hjemme 
hele Dagen; kun om Eftermiddagen Kl. 5-7 pleie vi at tage frisk 
Luft udenfor Porten.

Hvis De ikke selv har Tid at komme, saa lad mig vide en Tid, 
paa hvilken jeg bedst kunde træffe Dem alene. 5

Jeg har speculeret forfærdeligt paa en net og passende Titel til 
den lille Samling; men da der jo nødvendigviis skal staae „Andet 
Oplag" saa har det endnu hidtil ikke villet lykkes mig. De maa
hjælpe mig!

F. Ex. Andet Oplag 
af 

To Fortællinger 
samt 

en Tredie ny.

10

eller To Fortællinger, 
andet Oplag, 

samt 
en Tredie.

15

eller To Fortællinger.
Andet, med en tredie, ny 

Fortælling, forøgede, Oplag.
20

Kan vel nogen af disse Titler tage sig godt ud? Jeg mener nei. 
- Nu vil jeg dog see, om De kan.

Den ny Fortælling vil vel omtrent udgjøre 6-7 Ark. - Lev vel!

Deres hengivne, forb. 25
Christian Winther.
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189. Fra Christian Molbech.

Kiøbenhavn 28. Jun. 1851 
Høistærede Hr. Professor,

Jeg beder undskyldt, at det Indlagte har ladet noget vente paa 
5 sig. Deres Anmodning kom i forrige Uge, just som min svage 

Tankesamling var meer end sædvanlig adspredt. Min Kones 
lange Reise til Vestergotland stod for Haanden; og jeg var meget 
mente captus af nogle Forelæsninger, som jeg først i denne Uge 
har sluttet; og har derfor først i Gaar kunnet faae oplyst og ord- 

10 ret afskrevet den herhos følgende Fortegnelse. Denne er god, om 
end ikke ganske fuldstændig; men de biopraph. Noticer temmelig 
magre, dog ei uden nogle interessante Vink i æsthetisk Hense
ende.

Det er mig saameget mere kiært, at De med nogen Interesse 
15 har kunnet læse den Staffeldtske Biographie; som endnu knap 

Nogen har yttret et ordentligt Ord for mig om denne. Det vil 
være mig interessant, engang mundtlig at tale noget nærmere 
med Dem herom, og om andre æsthetiske Sager.

Deres ærbødigste 
20 C. Molbech.

190. Til Emilie Monrad.

12 August 1851 
Høistærede Frue!

Her sender jeg Dem de sidste Tiders Huus-Krønike og Andet; 
25 - og beder jeg Dem at tage tiltakke med den blotte og bare Vir

kelighed, uledsaget af Commentar eller Reflexion, den jeg helst 
overlader til en velvillig Læserinde selv at besørge. -

I Sommerferien opholdt Jensen sig tilligemed sin Ungdom paa 
Skods- eller Skovsborg. Imod Slutningen af den Tid var Deres 

30 Faders Humeur usædvanligt mørkt; han var mere irritable end 
ellers og dette kom da frem, som det nu ofte skeer, ved mange
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smaa Anledninger og gik især ud over hans nærmeste Omgi
velse. Grunden til hans Misstemning kom først senere frem. I 
Tirsdags d. 29 Juli sad han og Jensen og Fru M. Lytthans og 
spillede Kort. Under Spillet syntes det, som lagde han med Flid 
an paa at drille Fru Margareth ved forsætlige Feil, der endog 5 
vare til hans egen Skade. Fruen, der maaskee var lidt fatigueret 
af foregaaende Udbrud af Luner, blev lidt vred og det kom til- 
sidst saavidt, at der fra hendes Side faldt Udtryk som f. Ex. 
„Chicane" og „uforskammet". - Næste Morgen tidligt lod 
Oberstlieutenanten lille John kalde op og fortalte ham i Detail, 10 
hvorledes hans Fader heelt igjennem havde opført sig; hvorledes 
der var skjænket ham Gaard og Gods; men at han havde sat Alt 
til og nu vandrede hjælpeløs om i Verden etc. etc. Alt dette for
talte Drengen igjen med grædende Taarer til sin Moder, og endte 
med de Ord: „Maae jeg være fri for at fortælle meer, for jeg kan 15 
ikke". - Fru L. syntes, at dette var en haard Behandling, og gik, 
i Heftighedens første Øieblik op til sin Svigerfader og foreholdt 
ham - sagtens ikke i de læmpeligste Udtryk - det Haarde og 
Unyttige i en saadan Fremgangsmaade. Herpaa svarede Oberst
lieutenanten, idet han tog hende ved Armen og satte hende ud 20 
af Døren: „Vil Du see til, at Du kommer udenfor, Din Traner!" 
- Strax tog Fru L. Hat og Kaabe, kaldte paa John, som løb og 
legede i Gaarden, gik med ham til Bellevue og kom dernæst med 
en Omnibus her til Byen, hvor hun strax lod Julie hente. Til 
hende fortalte hun da Factum og erklærede, at hun vilde ikke 25 
vende tilbage, men vilde til sin Broder i Vestindien. - Anden 
Dag (Fredag) da hun netop om Formiddagen var kommet hen til 
os, kom ogsaa Jensen. Han havde tildeels været Vidne til, hvad 
der var passeret, havde talt med Oberstlieutenanten om Sagen, 
og var af den Mening, at den Krænkelse, der var tilføiet Fru L., 30 
ikke berettigede hende til et saa voldsomt Brud. Han gav dernæst 
ogsaa Oplysning om, hvad der maaskee meest havde sat Oberst
lieutenanten i en saa ophidset Stemning. Han havde nemlig i de 
samme Dage faaet to Breve. Det ene var fra Dr. Jessen i Kiel, og 
bragte ham Efterretning om, at Josephines Tilstand var mere 35
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haabløs end nogensinde før. Det andet Brev var fra Julius, dat. 
Nyyork, og indeholdt Efterretning om, at han der i Byen ernæ
rede sig som Sjouer el. Lastdrager paa et Hotel; at han vel om
trent kunde erhverve sig til Føden men heller ikke meer; at han 

5 ønskede at naae Californien og til denne Reise udbad sig lidt
Penge; tilsidst bad han at undskylde den slette Skrift, der var en 
Følge af, at hans Hænder ved det svære Slid vare saa stive. - 
Fru L. fandt imidlertid dog Jensens Anskuelse af Sagen ikke til
strækkelig upartisk og holdt fast ved sin een Gang fattede Be- 

10 slutning. Jensen havde da ogsaa naturligviis efter hendes Bort
gang talt med Deres Fader om det Forefaldne og ifølge sin Natur 
bukket og sagt Ja til Alt. Om Løverdagen reiste jeg med Julie 
og Ida til Fredensborg, hvor vi opholdt os 6 Dage. Da vi om 
Fredagen kom hjem, var Fru L. endnu hos Petersens, der havde 

15 tilbudet hende at blive hos dem, indtil Sagen enten blev jævnet
eller endte med hendes Afreise. Carl havde gjort et forgjæves 
Forsøg paa at bevæge Oberstlieutenanten til at gjøre et første 
Skridt; men da han med største Rolighed og fuld Overbeviisning 
erklærede sig selv for den Fornærmede, da han nægtede at 

20 sende Vogn efter hende, med Tilføiende, at „hun kunde komme, 
som hun var gaaet", da det - ved en Misforstaaelse - saa ud, 
som om han ikkun til hende selv vilde udlevere hendes Tøi; saa 
besluttede Petersens idag at ledsage hende derud. Deres Fader 
modtog dem alle Tre venligt og roligt, men fast i sin een Gang 

25 antagne Holdning. Men da Carl og Thora havde havt et Par
Conferencer med ham, da han havde faaet at vide, at Fru L. 
allerede for 8 Dage siden havde skrevet til Vestindien for at 
fremskynde sin Afreise herfra; da han, af Nødvendighed, havde 
maattet tale alene med hende om enkelte Details af Huusvæsenet 

30 o.s.fr.; saa greb Carl et gunstigt Øieblik, førte Fru Margareth 
hen til Deres Fader, trykkede deres Hænder sammen - derpaa 
Omfavnelse - Kys - Taarer de part et d'autre, - og saaledes 
endte denne puniske Krig!

Vi her i N° 99 leve, som vi kan: Julie gaaer hver Morgen i 
35 Bad udenfor Castellet, en besværlig, men som jeg haaber, vel-

2. Chr.W. 11

o.s.fr
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gjørende Cuur. Ida gaaer tre Gange om Ugen til Grundtvig, for 
at forberedes til Confirmation. Hun er stærk og stor; men dog 
kan hendes physiske og psychiske Tilstand undertiden være lidt 
ængstende. Dog det er vel Tilfældet med alle unge Planter. - 
Rector Birch, som har forlovet sig med sin Cousine, Jomfru 5 
Cnobelauch, er her i Byen. Forleden traf jeg ham udenfor Reitzel, 
hvor han havde været for at laane Heibergs Digt: „De Nygifte". 
- Oluf Bang sendte for en Maaned siden til Julie et trykt Ma- 
nuscript, betitlet: „Eva Homo, et Digt i 15 Sange". Julie har læst 
det igjennem; men da hun ikke har yttret sig ret om Digtets 10 
Værdi, saa maa jeg slutte, at dette er skeet af Skaansel mod den 
elskværdige Forfatter. - Cancelliraad Dahlerup har forlovet sig 
med en Frøken Beck, en Datter af en afdød Kammerjunker og 
Garde-Lieutenant, der, om jeg ikke feiler, døde af altfor stærkt 
Brug af Alkohol. Den yngste Dahlerup, Waldemar, troer jeg, 15 
han hedder, har faaet til Brud en Datter af Grosserer Borgen; - 
jeg fortæller dette, skjøndt jeg ikke veed, om De kjender Paa- 
gjældende. - Carl Petersen har faaet et Tillæg til sin Gage, stort 
200 Rbdlr. Det kan jo være ret godt, da hans Flok voxer baade 
i Størrelse og Antal. - Saa! - nu veed jeg ikke mere privat Nyt 20 
at fortælle Dem, og vil derfor sætte Punktum.

Julie og vi Andre længes meget efter at høre et Par Ord fra 
Dem og Deres. Vi ere endogsaa bange for, at Deres lange Taus- 
hed muligen havde sin Grund i, at De ikke befandt Dem vel. 
Lad mig see, at De snart bringer os ud af denne Uvished. Hils 25 
venligst Monrad, Børnene og Marie Møller. Hvis De snart er 
saa snild at skrive os til, saa fortæl os, hvad De veed om min 
Søster Sines Helbreds-Tilstand.

Lev vel! Hvergang mine Tanker naae til Falster, mindes jeg 
med inderlig Taknemlighed den elskværdige Gjæstfrihed, hvor- 30 
med De i Vinter modtog mig i Deres Huus; - det skal jeg ikke 
saa let glemme. Lev vel!

Deres ærb. hengivne
Christian Winther.
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191. Fra Ludvig Bødtcher.

Kbhvn d. 18 Aug. 51.

Efter min Mening, kjære W! er Dit Marionetspil et nydeligt 
lille Arbeide. Førend jeg aabnede Seglet, ønskede jeg allerede at 

5 have skrevet Indholdet, og efter Læsningen var mit Ønske dob
belt.

Hvad var det Du yttrede om Versebygningen? Den er jo for
treffelig, og hæver helt igjennem Tankens Naivitet. Om Stykket 
vilde gjøre Lykke for et virkeligt Marionetspils-Publikum er 

10 uvist, dertil er det baade for fattigt og - for rigt. Studentens 
Dødsmonolog er udmærket, og saaledes meget Andet. Du veed 
iøvrigt ligesaa godt som jeg at en Student, som er forelsket, og 
seer sig gjenelsket, ikke tager Livet af sig, selv om han ikke har 
4 Skilling i Lommen. „Det gjør han jo heller ikke" svarer Du 

15 mig; - ja men ved at gifte sig tager han dog Livet af sin Kjer
lighed eller det Poetiske af sit Liv, og det bliver det Samme; - 
dog det er maaske Hvissehvasse af mig, og Tanken faldt mig 
først ind Dagen efter; under Læsningen af Marionetspillet var 
Tingen mig slet ikke paafaldende.

20 Hvis nu Du har skrevet dette Arbeide for at prøve Dine dra
matiske Vinger, da synes mig, at Du har et godt Syn for Sagen, 
thi enten elsker jeg mere end tilbørlig Din Musa, eller jeg paa- 
staaer med Grund, at Thalia længe har ventet Dig med aabne 
Arme.

25 Lev vel Du Lykkelige! og see ved Ledighed op til Din heller 
ikke ulykkelige

192. Til F. L. Liebenberg.

iste Septbr. 1851.
30 Kjære Hr. Liebenberg!

Jeg sender Dem herved alle de Bøger, De har laant mig, paa 
een nær, som siden skal komme. Skulde Bibliotheket eie „Eilert

2*
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Sundts Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket, Chr. 1850", 
saa vilde jeg - om muligt - gjeme havde den med Budet tilbage. 
Ligeledes ønskede jeg at erholde: 1) „Eichendorf u. Brentano, 
Viel Lärmen um Nichts u. Die mehreren Wehmüller". 2) Regina 
Froberg, Eigene und fremde Schuld, Roman. 5

Lev vel! hvorfor seer man Dem aldrig? har De slaaet Haanden 
af os?

Hengivent
Christian Winther.

193. Fra Constantin Hansen. 10
20 Decbr 51.

Papiret er rart i disse Tider, undskyld derfor at jeg paa un tal 
Straccio takker Dem for den moersomme Bog. Jeg har været stiv- 
halset i 3 Dage, eller stivnakket, noget som kunde være meget 
godt naar det kom til rette Tid. Derfor har jeg endnu ikke kun- 15 
net komme selv. Nu skal jeg hen til en Ritmester, hvis Contra- 
fey skal leveres i muligst kort Tid - eh! noi altri burrattini! 
hvad gjøre vi ikke for Kone og Børn. Magdalene er nu gudskelov 
oppe hele Dagen, min musculus cuccularis atter bøielig saa at 
1851 dog endnu til Afsked synes at nikke venligere end man 20 
skulde tro om en slig fornem haardhjertet Aristokrat.

Med mange Hilsner til Deres Frue forbliver jeg deres hengiv-
neste

Const: Hansen

194. Til C. A. Reitzel. 25
30 Juni 1852.

For det uheldige Tilfælde, at jeg i Dag ikke skulde faae Dem 
i Tale, tillader jeg mig, kjære Hr. Reitzel! skriftligt at fremsætte 
Dem mit Andragende.

Deres første Beslutning, som De yttrede for mig, var: at be- 30
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gynde Trykningen af Nogle Digte, anden Udgave, d. iste Juli 
d. A. Paa denne Grundvold lagde jeg og min Kone Plan for 
Sommeren, og opsatte en lille Udflugt, vi havde foresat os, til 
August Maaned; og Andre af vor Familie, som vi vilde besøge, 

5 forandrede paa Grund heraf ogsaa deres Planer.
Nu fik jeg igaar, til min Skræk, hos Hr. Schou den Besked, at 

De havde forandret Deres første Beslutning, og at Trykningen 
ikke skulde begyndes før hen imod August Maaned.

De indseer, kjære Ven! at denne Forandring ganske vil deran- 
10 gere saavel vore egne som ogsaa Andres Dispositioner, og gjøre 

os det umuligt at komme ud at trække frisk Luft, hvortil især 
min Kone trænger.

Hvis der altsaa ikke er uoverstigelige Hindringer i Veien, saa 
beder jeg Dem ret indstændigt at vende tilbage til Deres første 

15 Beslutning og at lade Trykningen af Bogen begyndes strax, 
forat den kan være færdig senest i Slutningen af Juli Maaned.

Ikkeheller kan jeg fragaae, at jeg jo til den Tid har gjort 
Regning paa at modtage Honoraret, som De lovede mig, saa- 
snart Bogen var færdig fra Pressen. Lad mig nu snart faae et 

20 gunstigt Svar paa min Ansøgning!
Lev vel! vær forsigtig og sindig og ved godt Mod, og bliv 

snart rask, - det beder og ønsker og haaber

Deres Ven
Christian Winther.

25 195. Fra Henrik Hertz.

d. 12te Sept. 1852.
Kjære Winther.

Dine Reinike-Fragmenter har jeg læst med megen Fomøielse. 
Meest behager det første Fragment mig, hvor vel ogsaa Reinike- 

30 og Dyrenaturen bedst træder frem. Om det „maa trykkes", kan 
der naturligviis ikke være Spørgsmaal om. Men dog troer jeg, 
det vilde tage sig bedst ud i en Samling af andre Sager - for
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ikke at komme til at gjøre Fordringer, som et Fragment ikke 
kan sætte sig.

Men den Idee, at fortsætte Reinike og anvende ham paa nyere 
Forhold, er saa god og fomøielig, og Du synes mig saa kaldet 
til at udføre den, at jeg mener, Du skulde ikke lade det beroe 5 
ved disse to Fragmenter, men skrive flere, og hvis Du først vil 
udgive Noget til Prøve, da kun tage det første Fragment dertil, 
der ikke blot er det salteste og morsomste, men ogsaa runder sig 
bedre til et lille Hele. Andet Fragment vil da siden, som Deel 
af et større Hele, meget godt forsvare sin Plads. Det dreier sig 10 
vel om Noget, der er sagt før, men der har godt af at siges igjen.

Endnu engang Tak for Læsningen. .
& & 6 Din hengivne

Henr. Hertz.

196. Til C. A. Reitzel. 15
20de Octbr. 1852.

Dersom De, kjære Reitzel! ret levende kan sætte Dem ind i 
en stakkels Poets Stemninger og Tilstande, som tidt bestaae i 
Stilstande, saa vil De have samme Lidelse, som jeg ofte og navn- 
ligen i det forløbne Halvaar har havt. Men det vilde være Synd 20 
at forlange af Dem. Jeg vilde hellere ønske at kunne formilde og 
hæve de Byrder, der ere Dem paalagte. Desværre kan jeg jo ikke 
gjøre andet end, hvad alle Deres Venner gjøre: af Hjertet ønske 
og bede for Dem; og det gjør jeg! - Jeg har i Sommerens Løb 
arbeidet snart paa en Fortælling, snart paa et længere Digt; men 25 
jeg har ikke bragt Noget istand, som var mig selv tilpas. Min 
Agt var at levere Dem et Bind bestaaende af otte Ark Digte 
(hvori ingen Leilighedsdigte) og dernæst en Novelle eller et 
længere Digt af fortællende Art; men jeg har endnu kun de otte 
Ark Digte færdige og reenskrevne. Jeg veed ikke, hvordan det 30 
er: bliver jeg allerede for gammel? eller har Apolio, Muserne, 
Brage, Saga og alle de, som skulle komme en betrængt Poet til 
Hjælp, allerede forladt mig? Ak, kjære Ven! jeg er stundom saa
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fortvivlet i mit Sind, saa jeg næsten troer mig forladt af Vid 
og Sands og Alt, hvad der holder et Menneske opret og skiller 
ham fra Dyrene; uagtet jeg meget vel veed, at en saadan For
tvivlelse er en stor Utaknemlighed mod Gud og Skjebnen. -

5 Nu er mit Spørgsmaal til Dem: Vil De nu strax lade de om
talte 8 Ark trykke i samme Skikkelse som „Nogle Digte", og 
udgive dem som en lille Nytaarsgave? eller vil De hellere opsætte 
det, indtil jeg - med Gudernes Bistand - faaer samlet et større 
Bind? - Jeg vil sige Dem, hvorfor jeg ønskede det første: der

10 findes nemlig i disse 8 Ark et Par Stykker, som jeg af visse 
Grunde høist gjeme vilde have ud blandt Folk i denne Tid. Er 
det nu ikke efter Deres Kogebog at udgive den lille Samling 
strax; saa seer jeg mig sat i stor Fristelse til at lade disse to 
Stykker trykke i Fædrelandet; og det kan De vel ikke godt lide?

15 - ja, det var mig heller ikke selv kjært.
Hvis jeg nu ikke har trættet Dem formeget ved min Sladder, 

saa tænk lidt over mine Forslag og - hvis jeg ikke selv kan faae 
Dem i Tale (hvad jeg ofte forgjæves har ønsket) - lad mig saa 
faae Deres Beslutning at vide gjennem min unge Ven Hr.

20 Theodor. . .. .
Deres inderlig hengivne

Christian Winther.

197. Til F. L. Liebenberg.

Torsdag [Slutn. af 1852 eller Beg. af 1853] 
25 Kjære Hr. Liebenberg!

Tør jeg bede Dem med Budet at sende mig Rumohrs Schule 
der Höflichkeit etc. 1-2 B.

Kom snart en Aftenstund til mig; jeg ønskede nok at for
svare eller i det Mindste at forklare Slutningen af min sidste

30 Novelle; - item er der jo kommet og skeet en heel Deel, hvorom 
man kan passiare au coin du feu. .

Deres forb. heng.
Christian Winther.
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198- Til F. L, Liebenberg.

25. Febr. 1853.

Jeg takker Dem, kjære Hr. Liebenberg! for den tilsendte Bog 
(5te og 6te Bind af „Der Markt des Lebens") forhaabende engang 
ved Ledighed at erholde de 4 første B. 5

Hav den Godhed med Budet at lade mig erholde

„Happel, der akademische Roman 1690"

som jeg er nysgerrig efter at see.
Jeg kunde ogsaa tilføie, at jeg var nysgerrig efter at see, hvor

dan De selv seer ud, det er saa længe siden jeg havde den For- 10 
nøielse; - men det vil De nok ikke høre Noget om?

Deres ærb. forb.
Christian Winther.

199. Til F. L. Liebenberg.

iste Marts 1853. i5 
Kjære Hr. Liebenberg!

Hermed sender jeg Dem 1) den akademiske Roman og 2) 
Freiligraths Oversættelser. Tør jeg være saa voldsomt ubeskeden 
med Budet at udbede mig 2 eller 3 af nedenstaaende N°°? Den 
engelske Roman af Thackeray skal snart være expederet. 20

1) Oehlenschlaeger, Digterværker 1-2, hvori 1) Vaulundur, 
Aly og Gulhyndi, 2) Noveller.

2) Andersen, Kun en Spillemand,
3) Carit Etlar, Eventyr og Folkesagn fra Jylland.
4) Schaldemose, Krønike-Lises Eventyr. 25
5) Ingemann, Valdemar Seier.

Jeg er Deres ærbødigste T.
Christian Winther.
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200. Til C. A. Reitzel.
12de Mai 1853. 

Kjære Reitzel!
For tre eller fire Dage siden blev det mig fra Kongens Privat- 

s kasse meddeelt, at jeg for Fremtiden ikke længere kunde nyde 
den mig som forhenværende Lærer hos Prindsessen tilstaaede 
Pension, stor 600 rdlr. Da nu vore Indkomster i de følgende to 
Aar ere temmelig stærkt beskaarne (af Grunde, som jeg mundt
lig maaskee vilde betroe Dem) saa indseer De, at et Tab af 600 

10 rdlr, der altid vilde være føleligt, nu især maa være det. Jeg seer 
mig derfor nødsaget til at optage strax under Eet den Rest af 
Honoraret for „Digte gamle og nye" som De har tilsagt mig 
ultimo Juli og ultimo Septbr. d.A. Hav derfor den Godhed - 
ifølge Deres Løfte - at meddele mig en Anvisning paa de reste

is rende 300 rdlr. forfalden til ultimo Septbr., hvilken jeg da strax 
kan faae udbetalt af Hr. Prokurator Kraft; - han besørger alle 
saavel mine som min Kones fælleds og særskilte Affairer. -

Fra Hr. Schouw har jeg faaet Underretning om, at der nu 
skulde begyndes saa smaat paa Trykningen af Bogen. Jeg haaber 

20 da, at den kan blive færdig henimod Juni Maaneds Udgang, 
eftersom jeg strax i Juli Maaned skulde ledsage min Kone paa en 
lille Udflugt, fra hvilken vi næppe komme tilbage før henimod 
September. - Lev vel, kjære Ven! Vorherre give os Alle bedre 
og varmere Dage! - _ .

Deres hengivne
Christian Winther.

P.S. Jeg haaber hos Theodor at forefinde Deres behagelige Svar 
om et Par Dage.

Foruden det Tab, jeg har lidt ved at see mig berøvet en saa 
30 stor Indtægt, kan De vel begribe, hvor dybt det maa krænke 

mig. Da Rigsdagen vilde tilstaae mig - ligesom Hertz og Palu- 
dan-Miiller - 1000 rdlr., var det denne, mig nu berøvede Pen
sion, som bevirkede, at Madvig fik mit Annuum nedsat til 500 
rdlr. Nu kan jeg see, hvor jeg faaer dem igjen! - Jeg bliver i det 

35 Hele taget temmelig meget forbigaaet - tilsidesat------- .
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zoi. Fra Emilie Monrad.

Nykjøbing d 10. Juni 1853.

Her sender jeg Dem Faders Døbeseddel, jeg er altid enig med 
Dem og Julie. Gudskeelov. Jeg har saadan en Steen med Ved- 
bende Ranker paa liggende i min Have, allerede for lang Tid 5 
siden sagde jeg til Marie, at hun skulde erindre at lade den 
lægge paa min Grav. Vel har jeg Hovedpine idag, dog tænker 
jeg ikke paa, lige strax, at gaa i min Grav, endskjøndt der jo 
kunde være Grund nok dertil, hør blot, jeg skriver til en kjær 
Slægtning om hun med Herre etc. vil besøge os i Sommer, hun 10 
takker (det maa vel have været paa Tydsk), men jeg danske 
Stakkel tager det paa dansk og glæder mig dertil, nu faaer jeg 
iforgaars Brev fra hendes Husbonde hvori han, sans phrase, 
fortæller mig at de tager til Stockholm. Det er et afgjørende Af
slag føler jeg, thi var det til Valby eller et lignende Sted vilde 15 
jeg i Følelsen af at Nykjøbing bygger Skibe, sender „Nei'er" til 
Rigsdagen, har faaet Trækkefærge, ja det bliver for vidtløftigt 
at opregne alle de Fremskridt vor Kjøbstad gjør, sige til [den] 
samme Familie „Kom! aah hvad! Kom herover!" Troer De, kjære 
Christian Winther, at jeg tør bede dem at komme efter Stok- 20 
holms Reisen?

Tak for Deres Godhed imod Viggo, det er vor Bestemmelse at 
han blot skal blive til Sommerferien, med velberaad Hu har jeg 
ikke sagt Fyren Besked derom, thi jeg kjender det af egen Er
faring at Skolen taber meget af sin Vigtighed naar man veed 25 
at man snart skal forlade den. En Intrigue morer Hage vistnok 
i Almindelighed, denne i Særdeleshed, da det er i en god Sag 
og mod en Præst. Hils Julie og Ida paa det kjærligste fra mig. 
Viggo [Resten af Sætningen er overstreget med Blæk].

Deres Svigerinde 30
Emilie.
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25de Juli 1853.
Kjære Friis!

Naar Du seer paa Underskriften, vil Du maaskee betænke Dig, 
5 om Du ogsaa kj ender en saadan Person; endelig kommer Du til 

Besindelse og udbryder: „Aa, her er Brev fra C W, denne Præste
søn, som besøgte os saa tidt, da han her hjemme skulde læse til 
theol: Embeds-Examen. Derpaa gaar Du kjønt hen til Din Hustru 
og kysser hendes Haand og siger: Dette er en Hilsen fra ham! - 

10 Dig selv, kjære Ven! sender jeg et ærligt Haandtryk og Tak for 
al den Godhed og Venlighed, jeg har nydt i Din Kreds; jeg 
tænker tidt med Vemodighed paa den Tid. Dog nu til det egent
lige Indhold af min Skrivelse.

Du mindes maaskee at P. Møller og jeg i Vinteren 1817-18 
15 opholdt os i Kjøbelev. Din Kones Fødselsdag indtræffer nok i en 

af Vintermaanedeme. Paa denne Dag besøgte vi Unge dengang 
Lillekjøbelev, og Poul Møller bragte Din Kone en Papæske, som 
han selv havde sammenkludret; inden i samme Æske laa et Digt. 
Hvis nu Din gode Kone endnu har dette Vers, og hvis hun kan 

20 finde det blandt sine Papirer, og endelig hvis hun ikke har Noget 
imod det; saa beder jeg Dig ret indstændigt - naar Din Tid til
lader Dig det - at tage en Afskrift deraf og sende mig den. Det 
vilde være mig saa inderligt kjært at bekomme dette lille Arbeide 
af vor Poul. Da jeg i Aaret 1839 besørgede den første Udgave 

25 af hans efterladte Skrifter, og senere den anden Udgave, og jeg 
naturligviis allevegne speidede efter Arbeider fra hans Haand, 
var dette gaaet mig reent af Minde. - Dersom det nu ikke var 
altfor uforskammet af mig, vilde jeg endnu fremføre en anden 
Anmodning: Du erindrer vel, at i „Krigens Tid", da der laa saa 

30 mange Tropper paa Lolland og Falster, blev der engang forøvet 
et Snigmord paa en Officer ved Navn Hille. Sagen blev 
som jeg troer aldrig oplyst. Vilde Du gjøre mig den Tjeneste i 
det Brev, som jeg haaber at faa fra Dig, at optegne, hvad Du 
erindrer af denne Sag og dens specielle Omstændigheder; item 

35 give mig Underretning om paa hvad Tid af Aaret, i hvilken Egn
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Misgjemingen forøvedes, samt ved hvilken Jurisdiction Under
søgelsen blev ført. Du kan vel begribe, at jeg kun vil gjøre et 
æsthetisk Brug af disse Notitser, og at altsaa Rigtighed og Nøi- 
agtighed har Intet at betyde. Jeg er i denne sørgelige Tid draget 
ud af Byen med min Familie; vi bo her i Humlebæk ved Sundet 5 
og befinde os vel. Det er forunderlige Tider, vi leve i; og naar vi 
f Ex blot med eet Ord vilde optegne hver enkelt stor Begivenhed, 
Omvæltning, Opdagelse og Fremskridt i enhver Retning, som vi 
i vor Levetid have oplevet, saa vilde det fylde mange Ark. - Nu 
lev vel! Tusind Hilsener til Din Kone, til Din Gaard og Mark og 10 
Have og Skov. Hvor det vilde glæde mig engang igjen at see 
alle de Steder! Men det skeer nok aldrig. - Præstegaarden gad 
jeg ikke see. - Hils ogsaa begge Dine Svigerinder, Christiane og 
Thrine Emst; de boe jo ganske i Din Nærhed, omtrent der, hvor 
Christen Jyde boede. Lev vel! 15

Din hengivne
Christian Winther.

Naar Du gaaer til Kirke, saa send en Hilsen fra mig til min 
Moders Grav.

Min Adresse i Byen er: Silkegade 45. Kbhvn. 20

203. Fra Christen Friis.

Lillekiøbeløvgaard den 31 Juli 1853. 
Kjære Ven!

Det har ret glædet os, at modtage din særdeles kiærkomne, 
venlige Skrivelse, og deraf erfaret, at Du og Dine befandt Eder 25 
vel - thi i disse Prøvelsernes Dage, er enhver Efterretning om 
ens Venners Velbefindende en Skat, som man sætter Priis paa. 
Ogsaa i en anden Retning, var din Skrivelse interessant for os, 
thi ved denne dukkede mange gamle Minder op, der vare halv 
begravede i Hukommelsen, i det lange Tidsrum, fra vores Fortid 30 
til vores Nutid. Min Kone og jeg har paa nye igjennemgaaet flere
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Begivenheder, der foregik i Kiøbeløv Præstegaard og Omegn, 
imedens vores kiære høytagtede Præstefamilie boede der, og saa 
giæme ville glæde Alle, saa sikkert trøstede og opmuntrede Alle. 
Det er et stadigt Thema for Samtale imellem min Kone og mig, 

s vi husker i Almindelighed bedre, hvad der er skeet for mange 
Aar siden, end hvad der er skeet for kort Tid siden, saaledes er 
det i det mindste med mig. Du kan troe kiære Winther, at naar 
jeg lader Øyet og Tanken løbe Egnen rundt, og det giør jeg ikke 
saa sjelden, saa er det næsten, som om vi var flyttede til en 

10 anden Provinds. Den eneste nulevende af vores gamle Bekjendte 
og Omgangsvenner er Sine Thorsen paa Asserstrup, der endnu 
troelig seer til os. Thi vel lever vi i venskabelig Forbindelse med 
mange elskværdige og gode Mennesker, og deriblandt vores 
Præstefamilie, der Alle er de skikkeligste og retskafneste Menne- 

15 sker jeg kan tænke mig - det har ikke den Klang som i ældre 
Dage, men det ligger naturligviis hos os selv; vi ere bievne 
gamle, og vores heele Natur har forandret sig. Forrige Sommer 
havde vi et af de kiæreste Besøg vi kunde faae, idet neml. din 
Broder Magister Møller med Kone og 3 Børn kom til os, var hos 

20 os nogle Dage, besøgte Kiøbeløv Kirke, Præst og Degn, og saa 
godt som Alle Gaardbeboeme i Windebye Sogn. De tog fra os 
til Fyhn til stakkels Trine vil jeg sige, thi Sidenius var jo alle
rede dengang meget svag. Din Søster Bredsdorff og Knud Side- 
niuses har vi ventet flere Aar, da de havde yttret, at de ønskede 

25 at giæste os og see Egnen, men hidindtil er der intet bleven af, 
som maaske Sines Sygdom kan have bidraget noget til.

Jeg var for to Aar siden i Norge, en Lystreise, og morede mig 
kostelig; der var Landbrugsmøde i Christiania, og da jeg saa 
godt som ikke kjender et Menneske i Norge, saa benyttede jeg 

30 denne Omstændighed til at komme i Bekjendtskab med Menne
sker der, hvilket ogsaa lykkedes mig fuldkomment. Jeg var 4re 
Dage i Christiania og alle 4re Dage blev jeg inviteret ud paa 
Landsteder i Nærheden fra Christiania, hvis Omegn med saa 
mange smukke Villaer er gandske henrivende, jeg var første Dag 

35 hos en Statsraad Stang, som har en Boelig som et lille Slot,
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anden Dag hos en Professor Maschmann der har den bedst ind
rettede landlige Boelig, jeg har seet - den er bygget paa en Klip
pe, 3 die Dag hos en Overretsadvokat Wulfsberg 1 Miil fra Chri
stiania, hvor der var Selskab hos ham af Herrer fra Landbrugs
mødet - og han boede paa et saa naturrigt Sted at to mindre 5 
Fosser styrtede ned tæt ved hans Boelig og Have; samme Dag 
var der Fest paa Ladegaardsøen, hvis deilige Beliggenhed og 
Udseende Du nok kj ender. Der var føyet Anstalt til, at vi kunde 
besee Kongens Lystslot, Oskarshald, hvis Værelser er decorerede 
med Norske Landskaber og Prospecter og ved at bestige Taamet 10 
har man Udsigt, hvor Øyet ikke veed, hvor det skal hvile. Efter 
at vi havde spiist til Aften der, seilede vi 20 Baade sammen om 
Natten Kl 12 i det yndigste Veir til Christiania, og under denne 
Seilads underholdt en Sangforening os med smukke Sange og 
Melodier. Derefter reiste jeg til Krogkleven, Hønefossen og vide- 15 
re omkring og morede mig som sagt kostelig, thi man kan 
igrunden ikke flytte sig en Alen, uden at det er smukt. Ångaa- 
ende min Vens Forlangende, da følger her indlagt, den kiære 
afdøde P. Møllers Digt, og da der ved Siden heraf laae en anden 
kiær Vens Digt eller Sang, der blev afsiungen ved vores elskede 20 
afdøde Berthas Fødsels eller Daabsfest, saa følger den ogsaa, da 
jeg er overbeviist om, det vil more Dig at see, hvad dit Genie 
forbragte [o: frembragte] for saa mange Aar siden. Jeg har 
været i Besiddelse og er maaskee endnu i Besiddelse af en Psal- 
me, som P. Møller digtede til Westerboe Skoles Indvielse, men 25 
jeg har ikke kunde [o: kunnet] finde den; skal jeg træffe paa den 
skal jeg sende den; jeg kan erindre at den begyndte saal. Staae 
hvide Huus da paa din Hede, thi Du erindrer vist, Skolen staaer 
paa Kiøbeløv eller Westerboe Hede. Hvad dit sidste Forlangende 
angaaer, da seer jeg mig ikke istand til at give nogen vigtig Op- 30 
lysning, saavidt jeg erindrer hedde han Lieutnant Hilde - han 
var nok riden[de] da Overfaldet skeete; han skal have skrevet 
noget paa en Tavle [som de] sagde, deels at ingen kunde læse, og 
deels at det var slettet ud; en Officer [hvis] Navn, jeg mener jeg 
ikke bør nævne, da han har saa særdeles høytagtet Slægt, blev 35



Nr. 204 5. August 1853 31

mistænkt som Giærningsmand, og reiste ogsaa bort og gik i 
russisk Tjeneste, men Sagen troer jeg blev neddysset, og der 
hviler vist et Slør over samme; imidlertid, kunde jeg faae fat paa 
en Soldat fra den Tid, og fra samme Compagnie, hvor Hilde 

s stoed, var det mueligt at faae noget ud, og hvis det skulde skee, 
skal jeg med Fomøyelse meddele Dig hvad jeg mueligt kunde 
faae at vide. Mine Svigerinder boer i et smukt lille Sted, ved 
Siden af os, gandske rigtig, hvor Chr. Jyde boede. Vi venter 
Fritses til os.

10 Nu Farvel for denne Gang! Gud være med Dig og din kiære 
Hustrue, der hilses venligst fra min Kone og

din hengivne Ven
C. Friis.

204. Til Emilie Monrad.

15 Liselund 5 te Aug. 1853.

Vi vare i Humlebæk, vi ere der ikke mere og komme der sagtens 
ikke heller saasnart igjen. Verten, som Fru Heiberg har døbt 
og kaldet Letsindigemøller, holder stærkt paa Rangforordningen 
og indretter Suppen derefter. Nu var der en Baronesse Løven- 

20 skjold (-nesse Sultetøi kaldet) med Datter, som nu er død, og 
Hund, som rimeligviis nu lever godt og bliver ikke mishandlet af 
Frøkenen; endvidere en Admiralinde de Mourier med en lang
strakt, matrosagtig Datter og to Drenge; item en rig Justitsraad 
Fugl med Mage og syv Fugleunger; - saa De kan begribe, at vor 

25 Suppe blev tynd. Saa rystede vi Støvet af vore Skoe og droge 
herhid til Høie-Møen, og lode den stakkels, pestbefængte By 
ligge bag vor Ryg. Men ogsaa her er der Knuder. Vi maae nøies 
med to smaa Qvistkamre, der især for Julie og Ida er lidt vel 
knapt begrændsede. Vi spise ved Vertens Bord og maae saa 

30 temmelig lystre hans Luner; han er nemlig meget forfængelig 
og bliver paa den forunderligste Maade let stødt. Til Bordselskab
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have vi, foruden Vertens ret venlige Familie, en Børstenbinder 
Hansen og Madame, samt en Grosserer Aspegreen med tre vel- 
voxne Døttre. Under os boer Oberstlieutenant Andræ og Frue 
med to Drenge; en Familie Haxthausen ankom igaar. Men Alt 
dette fylder ikke her; her er Plads nok til os Alle, og her er saare 5 
godt at være, naar man bare selv er god. Derfor har Julie det 
ogsaa godt; og naar jeg bare kan være sikker paa, at hun ikke 
spadserer engang op ad den skarpe Kant af Taleren og ned igjen, 
saa troer jeg, at Opholdet her vil være hende meget tjenligt.' Hun 
er idelig i den friske Luft, spadserer eller sidder og læser og 10 
strikker; stundom binder hun ogsaa Net, hvilken Kunst hun lod 
sig lære i Humlebæk af en vakker Fiskermand; hun fanger Som
merfugle, plukker vilde Blomster og mader en stor Larve, hvis 
Forvandling til et høiere Liv vi alle Tre længes efter at blive 
Vidne til. Hun har givet mig en ny Vedbendkrands om Hatten, 15 
som Andræ raisonnerer over; men det bryder jeg mig kun lidt 
om; jeg gaaer lige freidigt med den, og den er mig kjærere end 
de Krandse, man kommer paa Bankekjød. Ja, det har jeg nok sagt 
een Gang før! - At beskrive Dem Aften og Morgen, Dag og 
Nat, Dale og Høie, Skove og Marker, Belysninger, Slagskygger, 20 
kort, Alt det Smukke, som vi see og nyde her, det skal jeg visse
lig ikke indlade mig paa. I mine unge Dage var jeg kjækkere. 
Da jeg for circa 46 Aar siden første Gang saae Møens Klint i 
Selskab med min Oncle, som var Præst i Nykjøbing, hvor jeg 
gik og blev aandelig bespiist i den store Skole; da skrev jeg til 25 
mine Forældre, der dengang boede i Kjøbenhavn, flere meget 
bombastiske og høitravende Breve om hiin Reise til Høie-Møen. 
Min Moder fandt dem saa curieuse, at hun viiste eet af disse 
Breve til Fru Rahbek, ved et Besøg, og hun gav Indholdet det 
characteristiske Navn af Knuge-Poesie. Saadan Knuge-Poesie vil 30 
jeg forskaane Dem for; og en puur og bar Naturbeskrivelse bliver 
sjelden noget andet. Selv Humboldt[s] glimrende „Ansichten" 
etc. bærer Spor af en saadan coquett Bevidsthed, som ikke gjør 
godt. - Jeg har her, blandt andet, læst Sir W. Scotts Tales of a 
Grandfather, og jeg har græmmet mig over, at vi hverken have 35
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en Historie at fortælle, eller en Historiker, der vilde kunne for
tælle den paa saadan Maade. Det gaaer mig her som Manden, 
der sagde: „Det er ret tungt, man kan ikke faae en Potte at koge 
et Stykke Kjød i, og intet Kjød har man". Hvis De maaskee 

5 endnu ikke har læst hiin lille Skotlands-Historie, saa har De en 
stor Nydelse tilgode. - Nu siger jeg Dem Adjøs for denne Gang. 
Fra Julie skal jeg hilse. Det er nok forresten ikke ret længe siden 
hun skrev? - Hils Monrad og Børnene (jeg gad have seet Viggos 
Ansigt, da han fik at vide, at han skulde blive hjemme) og Ma- 

10 rie, Tante Sophie ikke at forglemme.

Deres ærb. forb.
Christian Winther.

205. Til C. G. Iversen.

Liselund, pr. Stege 
15 11 Aug. 1853.

Kjære Hr. Iversen!
Der er dog vel ikke tilstødt Dem eller Deres Noget i denne 

Ulykkes Tid? eller har De nu, efter Deres Hjemkomst fra 
Schweitzer-Reisen, saa meget at bestille, at De ikke kan unde 

20 mig et Par Ord? Hvis De faaer Tid at skrive mig dette Par 
Ord, saa siig mig, hvad De synes om mit til Folkekalenderen 
indsendte Bidrag: om De kan bruge det? etc. etc. - Jeg mindes 
ikke ret, om jeg i mit Brev lod falde et Ord om Correcturen. Har 
jeg glemt dette, saa vil jeg her sige Dem, at jeg ønsker at læse, 

25 i det Mindste, een Correctur selv. Mit Ophold her vil rimeligviis 
forlænges til lidt ind i Septbr. Maaned. Skulde Trykningen be
gynde, inden min Hjemkomst, saa er det jo vel en smal Sag at 
sende mig det el. de Ark, som det vil udgjøre, herover. -

Vær nu smuk artig og skriv mig til og fortæl! Har De faaet 
30 en Tom Moore til mig? saa lad den kun bevare hos Dem, til jeg 

selv henter den. - Herfra kan jeg kun fortælle Dem, at her er et 
sandt Paradis med Bjerge, Skove, Dale, Kilder, frisk Luft og

3. Chr.W. 11
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frisk Vand og Sundhed, og at vi altsaa befinde os herligt. Det 
eneste, jeg savner, er Deres lange Alpestok, der ofte vilde hjælpe 
paa mit høire Been, der i Utide har taget sig for at blive ældre 
end det Venstre. Ligedan gaaer det med det høire Øie. Den 
venstre Side er i det Hele taget langt mere qvik, og det er jo ret 5 
godt, da hændelsesviis netop Hjertet er kommet til at sidde der. - 
Nu lev vel! vær rask og ved godt Mod! Hils Hr. Michaelsen!

Deres ærb. forb.
Christian Winther.

206. Fra Christian Molbech. 10

Gammelgaard ved Hiortespring 
18. Aug. 1853

Høistærede Hr. Professor!
Tillad mig at underholde mig et Øieblik med Dem - nærmest 

om et enkelt Digt af Dem; og allemærmest om et enkelt Sted i 15 
samme. Imedens jeg hele Julii Maaned, i 4 af de værste og sørge
ligste Uger, som jeg under halvanden Menneskealder har oplevet 
i Kiøbenhavn, der udholdt en virkelig „battie of Life" - men 
omsider udpiintes og udmarvedes saaledes af Hede og qvælende 
Luft, at mit gastriske System tilsidst knap mere kunde modtage 20 
nogen Livsnæring - maatte jeg dog søge, ved uophørligt, skiøndt 
svagt Arbeide at holde mit Sind nogenlunde i Spænding, og bort
vendt fra den Elendighed, hvorunder Hovedstaden sukkede. Jeg 
maatte dertil tage Arbeider, som kunde sysselsætte mig, selv 
med min dybt afspændte Nervekraft - men uden at angribe den- 25 
ne endnu mere; og jeg føiede til det Arbeide, som for længe 
siden var i Gang, Redactionen af 2det Hefte af mit danske Glos- 
sarium, som nu er blevet færdigt, et langt mere vidtløftigt, i sit 
Omfang og Detail byrdefuldt, men i sin Natur for mig meget 
interessant og behageligt Arbeide; nemlig Alt hvad der hører 30 
til, og endnu bør, eller kan fremmes, med Hensyn til den Anden



Nr. 206 18. August 1853 35

Udgave af min Dansk Ordbog, hvis Trykning til næste Foraar 
eller Sommer stunder til.

Det sidstnævnte Arbeide har jeg ogsaa her, siden d. iste Au
gust, ved en næsten vidunderligt restaureret Nervekraft og styrket 

5 Helbred, drevet med al mulig Iver; og kun, saavidt det behøve
des, ladet afvexle med den fornødne Oplivelse ved lidt æsthetisk 
Læsning og noget poetisk Studium. - Til min Ordbogslæsning 
har, foruden et Par Værker af Pal. Müller, som jeg endnu ei 
havde giennemgaaet, og et Bind af Mynsters og af Heibergs pros. 

10 Skrifter, ogsaa hørt Deres Digtsamling fra 1832 (Et Par af de 
sildigere har jeg alt i Foraaret giennemgaaet i bemeldte Øiemed). 
Det har altid været mig mærkværdigt at erfare, hvormeget man 
(tværtimod det, man let vilde troe) vinder i æsthetisk-kritisk 
Udbytte, ved den langsomme, opmærksomme Læsning af Digter

is værker, naar man saaledes giennemgaar dem i linguistisk og 
lexicalsk Hensigt. Jeg har saaledes, med denne for Øie, i Foraaret 
og i Sommer 3die Gang giennemlæst Adam Homo, og vundet 
en endnu langt klarere Anskuelse, end før, af dette originale 
Digterværks Væsen og Aand. - Jeg troer ogsaa at kunne sige, at 

20 jeg har opnaaet en større Klarhed i min Opfatning af Deres 
Poesie og Digtematur - om denne Klarhed blot er en subjectiv 
Egenskab i mit Syn allene - dette vil og tør jeg ikke selv afgiøre.

Jeg vil her kun berøre et enkelt Punkt, som De maaskee Selv - 
og da vist nok de fleste med Dem - betragte som uvæsentligt; 

25 eller hvori De maaskee slet ikke vil høre noget om en kritisk Ud
sættelse. Men dette hielper nu heller intet hos mig. Jeg har al
drig, fra jeg var 25 Aar, spurgt nogen Anden om hvorledes jeg 
skulde mene eller dømme, enten om Mennesker el. Bøger; min
dre giør jeg det i mit 70de Aar. Altsaa - jeg betragter det som et 

30 Slags Maneer hos Dem (især troer jeg vel i tidligere Arbeider), 
at De undertiden, midt i et Digt af næsten classisk Reenhed i 
Sprog og i den hele poetiske Form, kan ligesom for et Øieblik 
slaae Dem løs i Prosa; eller ligesom par depit anvende en eller 
anden endog triviel Talemaade, et eller andet Ord, der smager 

35 efter Hverdags-Commerce, almindelig Fruentimmers-Piatten, el-

3*
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ler den ikke meget raae, men ofte ogsaa hiertelig tamme og flaue 
danske „Burschen-Ton", eller Regents-Vittighed. - Jeg kan ikke, 
af Mangel paa Tid, gaae dybere ind i dette, men vil kun be
mærke et eneste Sted i et i sin Art smukt Digt, som jeg læste i 
Morges; en lille simpel lyrisk-episk og tragisk Beretning eller 5 
Situation fra det landlige Naturlivs Sphære: „Jeg elskte Fogdens 
Datter". Den er omtrent af Goethisk Art; den er holdt reen, be
stemt, knap, men episk-klar i sine Omrids; Sproget svarer til 
den indre Poesie og poetiske Form; det er reent, plastisk, ener
gisk, correct og ædeligt. Jeg vilde kun bede Dem tillade mig, 10 
dersom jeg endnu i mit Liv kunde have det Held at slutte min 
Anthologie, i den sidste Strophe at forandre to Udtryk saaledes:

„Nu er jeg lystig atter;
Men det er Satans Lyst,
Naar i mit Aasyn staaer Latter, 15

(Og?) Men Helved i mit Bryst".

Jeg troer det hele Digt vinder ved disse 2 smaa Forandringer, 
især ved den sidste.

Det skulde fomøie mig, om De en Eftermiddag Selv bragte 
(forudsat, at De var i Kiøbenhavn) mig Svar herud; De vilde 20 
finde mig paa min egen Gaard — en af Bygninger, Beliggenhed, 
Omgivning ypperlig og interessant - men desværre noget dyr 
Gaard. Jeg mener dog, jeg maa hellere her maaskee sætte 3-400 
Rdlr. til om Aaret, end spilde Pengene, og desuden den uendeligt 
mere kostbare Tid, paa en Badereise, eller noget sligt; især da jeg 25 
nu har faaet fuld Forvisning om, at frisk Luft, landlig Ro og 
streng, tarvelig Diæt, er det, jeg behøver, for maaskee endnu no
gen Tid at kunne holde Livet og Maskinen nogenlunde i Gang.

Jeg beder at hilse Deres Frue ret meget
fra en gammel, hengiven Ven % . 30

C. Molbech.

(Adressen til mig, saalænge jeg bliver herude, er Gyldendals 
Boghandl. Klarebod. 8).
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207. Til Christian Molbech.

Liselund p. Møen 
24 Aug. 1853.

Høistærede Hr. Etatsraad!
5 Tak for Deres venlige Skrivelse! og modtag tillige min hjerte

lige Lykønskning til, at De boer under Deres eget Tag og, efter 
de skumle Dage i Byen, nu befinder Dem saa vel. Ogsaa for 
Deres Frues Vedkommende glæder denne Forandring mig; jeg 
mindes saa grant fra „Bakkegaardens" Tid, hvor godt hun for- 

10 stod at nyde de landlige Glæder. - Naar De taler til mig om 
svagt Arbeide, og i samme Aandedræt fortæller mig om 2det 
Bind af Deres danske Glossarium og dernæst nævner de uhyre 
Forberedelser til den nye Udgave af Deres store Ordbog, - og jeg 
saa kaster Øiet paa mig selv; saa kan jeg ikke andet end skamme 

15 mig som en Hund og blive rød i Kammen som en Valmue! Men 
jeg kaster al Skylden paa Vorherre, der har skabt Een til en Vin
stok, der aarligen bærer Druer å 10 og en Anden til en vesen 
Busk, der af og til bærer kuns et enkelt Bær. - Jeg kan slet ikke 
være enig med Dem i Fordømmelsen af det, De i mine Digte 

20 finder smagløst og anstødeligt, og som De mener at være blevet 
mig til „Maneer". Det er, kan jeg forsikkre Dem, saa dybt be
grundet i min subjective, lyriske Natur, at det vilde tilintetgjøre 
min hele æsthetiske Characteer, hvis det blev udfeiet, eller hvis 
jeg ængsteligt i denne Henseende vilde lægge en Klemme eller 

25 Kapsun paa mig. Hvad det omtalte lille Digt angaaer, da mener 
jeg i Slutnings verset netop - skjøndt aldeles uden at reflectere 
derover - at have truffet det el. de rette Udtryk for en vild For
tvivlelse, en bitter Ironie; hvorimod den Forandring, som De har 
foreslaaet, efter min Mening vilde nedstemme det til en tør Be- 

30 tragtning. Dog skulde De ville aftrykke Digtet i Anthologien, da 
har jeg Intet imod, at det skeer med hiin Ændring; kun maa jeg 
venligst bede Dem - hvis det er passeligt - at tilføie den Bemærk
ning, at Forandringen er skeet vel med mit Samtykke, men mod 
min Overbeviisning. -
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27 Aug.

Saavidt kom jeg forleden, da jeg blev kaldet bort til en Van
dring paa store Klint. I denne Mellemtid er der indtruffet to 
Dødsfald, som hvert paa sin Viis have rystet mig. Vor kjære 
Deichmann er gaaet bort; og i Nykjøbing paa Falster har Døden 5 
bortrevet een af mine Skolekamera ter, med hvem jeg har siddet 
paa Bænk, er blevet Student og har boet sammen i Kbhvn, og 
som var netop i min Alder. Jeg havde haabet om faae Dage at 
kunne besøge ham i hans Familie-Kreds, og nu er ogsaa han 
borte. Man bliver ganske underligt stemt ved alt dette! - Jeg 10 
kommer ikke hjem til Kbhvn før midt i Septbr. Befinder De Dem 
til den Tid endnu i Deres landlige Asyl, skal det være min Be
stræbelse at finde Leilighed til at benytte Deres venlige Indby
delse.

Nu lev vel! Bliv ved at være rask og ved kjækt Mod. Venligst 15 
Hilsen til Deres Frue fra

Deres ærbødigst hengivne
Christian Winther.

P.S. Naar De skriver til den unge Professor i Kiel, saa send 
ham en Hilsen fra mig. 2O

208. Fra Hans Ulrik Møller.

Torkildstrup den 26de August 1853. 
Kjære Christian!

Denne Gang nødsages jeg til at skynde mig med at skrive og 
med at takke Dig for Dit Brev af 19de dennes, deels fordi jeg 25 
ikke fortjente det, da jeg skyldte Dig Brev, deels fordi jeg ikke 
kan vide, hvor langvarigt I agte at gjøre Eders interimistiske Op
hold paa Møen. At I ere paa Møen vidste vi dog, førend vi fik 
Dit Brev, deels af Bothilde, som havde været i Fyen, hvor hun 
havde hørt af Morten at I agtede at drage fra Humlebæk til 3O 
Møen, deels af hendes Søster Eline, som havde skrevet til Pe-
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trine, at hun havde truffet sammen med Eder, da hun i Selskab 
med Præsten Ingerslev fra Kongsted havde været til Bryllup hos 
Provst Ingerslev i Maglebye. Om denne Provst har ogsaa jeg (af 
min Svoger Præsten i Nykjøbing, hvis Provst han var, da de 

5 begge vare i Jylland) hørt adskillige Anekdoter, der især gik ud 
paa at vise, at han ogsaa skal være temmelig forfalden til det, 
som i Balles Lærebog kaldes „ulovlig Vindesyge" (i Anledning 
af hvilket Udtryk i Lærebogen, Fader engang hørte den ellers 
dygtige Skolelærer Petersen i Kjøbeløv, i en Catechisation med 

10 Skolebørnene at udvikle Forskjellen mellem „lovlig" og „ulov
lig" Vindesyge). Da vi altsaa vidste, at I ere paa Møen, har jeg 
i mit stille Sind tænkt paa, at det kunde være morsomt for os, 
netop i denne Tid at gjøre en lille Klintetour, hvortil Lovise altid 
har havt Lyst, da hun aldrig i sit Liv har seet Klinten. Men jeg 

is har tiet stille dermed, fordi jeg har indseet Umuligheden af
Ideens Realisation - allerede for vor Høsts Skyld, hvormed det 
i Aar gaaer usædvanlig langsomt. Vi ere desuden et altfor talrigt 
Mandskab, og det vilde være en altfor vanskelig Opgave at ud
pille dem, der skulde tages med og dem, der skulde blive hjem- 

20 me. Hertil kommer, at vi i Sommer næsten stedse have havt og
have „liggende" Fremmede: foruden diverse Studenter, som have 
ligget her, for at besøge Rasmus og Poul, have vi tillige havt 
Besøg af dem i Mariboe, dem i Taagerup, dem i Sorøe, og for 
Tiden have vi (foruden Hanne og Bine fra Mariboe) Pouls Enke 

25 Eline med hendes 2 Børn: dem toge vi selv med os hertil den
17de dennes fra Mariboe, hvor jeg var bemeldte Dag i et Skole- 
lærer-Enkekasse-Møde. Da jeg havde faaet Dit Brev i Tirsdags 
og sad her i min Sopha og læste det høit for Lovise, kom „Ras
mus Poulsen" ogsaa herop i Kammeret, for at stoppe sin Pibe; 

30 men han havde dog Takt nok til strax at trække sig tilbage, da
han saae, at det var et Brev, jeg sad og forelæste, og vel var det, 
at han gik strax; thi jeg kom kort efter netop til det Sted i Dit 
Brev, hvor Du yttrer Dig om ham. Du har Ret i, at han har en 
frapperende Lighed med sin Oncle Rudolph Berg, ligesom det 

35 ogsaa er unægteligt hvad der ogsaa var meget stødende for mig,
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da jeg saae ham i Mariboe, at han har i sit Væsen noget Frisk
fyragtigt, der ikke klæder godt for saa ung en Mand, saavelsom 
den uheldige Vane, altid at ville sige noget Vittigt (samme uhel
dige Vane har ogsaa vor nye, gamle Degn Erichsen, som vi fik 
istedetfor afdøde Lassen). Imidlertid ere dog baade Lovise og jeg 5 
ved den daglige Omgængelse komne til at antage, at dette Fra
stødende i Rasmus Poulsens Væsen taber sig efterhaanden som 
man lærer ham at kjende, og kun ligger i det Udvortes, da der i 
Grunden er en godmodig Grund i ham. Det glæder os naturlig- 
viiis meget, at Du og Tante Julie godt lide og holde af vor Ras- 10 
mus og Poul, hvis Ferie i Aar er bleven altfor lang: de agte dog 
nu, da Forelæsningerne begynde igjen d: 8de Sept, at reise ind 
igjen til Byen enten Løverdagen den 3die Septbr. i Selskab med 
Tante Eline og hendes Børn eller ogsaa nogle faa Dage derefter.
Paa Søndag vente vi igjen Besøg af dem fra Mariboe, Knud, Sine, 15 
Inga og Bruun og lille Knud, som have lovet at komme hertil, 
for at hente deres Hanne og Bine hjem. Du seer altsaa, at Sine 
dog er saa rask, at hun kan gjøre Reiser. (Hun besøgte os ogsaa 
først i Juli). Forresten er det ikke saa underligt, at Folk, naar Du 
spørger til hendes Befindende, give et undvigende Svar; thi jeg 20 
veed heller ikke, hvad jeg skal sige derom, da hun synes at være 
baade rask og syg eller rettere ingen af Delene: tidt kan hun i 
flere Dage sidde (thi hun sidder næsten altid) og snakke og lee 
saa lystig, som om hun ingen Ting feilede, og med eet kan hun 
da faae Hovedpine og Brækning, saaat hun maa holde Sengen 25 
en Dags Tid eller længere, hvorefter hun igjen bliver tilsynela
dende rask, og paa Mad har hun en Appetit, der synes at være 
større end den burde være: i en saadan Tilstand har hun nu levet 
i et Par Aars Tid. I Sommer havde hun endog den Plan, at gjøre 
en Reise til Sorøe, men Knud fandt det dog raadeligere, i et rø- 30 
rende Brev hellere at bede Petrine i det Sted, at besøge os, hvilket 
da ogsaa skete. - Hvad nu Cholera angaaer, da troer jeg, at der 
i Aar ruger en choleraagtig Luft over hele den danske „Heelstat": 
idetmindste er det vist, at alle Mennesker, hvor man kommer, i 
Almindelighed i Aar have mere ondt i Maven end de ellers pleie 35
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at have. Men da Nykjøbing dog er det eneste Sted paa Falster, 
hvor Sygdommen er kommen til Udbrud, (med Undtagelse af 
enkelte Dødsfald i de tilgrændsende Sogne Tingsted og Ønslev), 
saa have Folk dog ingen Lyst til at komme til Nykjøbing, og næ- 

5 sten alle Falstringer hente for Tiden deres Handelsvarer i Stubbe- 
kjøbing. Jeg vilde dog have været til Nykjøbing paa vor Mari- 
boe-Tour; men da Lovise ikke havde Lyst til at komme dertil, saa 
lagde vi begge Gange Reisen om ad Guldborg. Derimod have vi 
ikke saa sjelden Besøg af Folk fra Nykjøbing: saaledes have 

10 f. Ex. Biskoppens og vor Marie besøgt os 3 Gange i Cholera-
tiden, og deres Ada været hos os en 8 Dages Tid; Præsten Chr. 
Sidenius og hans Kone har været her eengang, og Stadshaupt- 
mandens Familie 2 å 3 Gange. Af Monrads have vi hørt, at de 
vente Besøg af Dig, Julie og Ida i Septbr. Vi forundre os derfor 

15 over, at Du Intet skriver herom i Dit sidste Brev til mig; thi have
I tænkt paa at besøge Nykjøbing, saa skulde jeg dog troe, at I 
ogsaa have tænkt paa at besøge Torkildstrup. Men maaskee Du 
har villet føle Dig for, for at erfare, om I behøve at frygte for at 
komme her, for Choleraens Skyld, siden Du spørger, om vi med 

20 Dristighed tage til Nykjøbing? I saa Fald kan jeg kun svare, at
Sygdommen nu er i betydelig Aftagende i Nykjøbing, ligesaavel- 
som i Kjøbenhavn, saaat man vel kan antage, at den i Septbr. 
vil være ganske forbi: desuden ligger Bispegaarden jo udenfor 
Byen og endda udenfor den Ende af Byen, som hidtil ganske har 

25 været forskaanet for Cholera. Alle de, der ere døde i Nykjøbing
af denne slemme Syge hørte til Plebejernes Classe, alene med 
Undtagelse af vor gode gamle Christian Tidemand, som længe 
havde været sygelig og desuden bestandig skal have været uhyre 
angest for at faae Sygdommen. Men i ethvert Tilfælde have vi 

30 det Haab til vor Herre, at Torkildstrup skal vedblive at være
ganske cholerafri: Sygdommen pleier jo dog fra Kjøbstedeme 
kun at udbrede sig til de nærmeste Landsbyer og ikke at gaae 
videre omkring paa Landet. Torkildstrup ligger jo ligesaa langt 
fra Nykjøbing, som Liselund, hvor I nu opholde Eder, ligger fra 

35 Stege, hvor der jo ogsaa har været nogen Cholera. Have I altsaa
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havt den Plan, at komme hertil fra Møen, da behøver Choleraen 
vist nok ikke at foranledige Eder til at opgive saadan Plan, og 
skulde I ikke have Lyst til at tage til Nykjøbing (hvortil jeg dog 
med det første nødvendig skal ud, da jeg skal have kjøbt mig et 
Par Briller, eftersom jeg nu snart ikke længere kan læse ved Lys 5 
uden Glarøine): saa faae vi vel nok Monrads til at tage herud 
engang til Torkildstrup, forat I her kunde træffe sammen med 
dem. - Ogsaa jeg troer, at det havde været bedst for Thrines 
Poul, om han var kommen til Søes: derimod antager jeg, at 
hendes Marie vil kunne have det bedre hos Stadthauptmandens, 10 
hvis hun forstaaer at omgaaes dem, end hun kunde have faaet 
det hos Fengers, da de have saa uhyre mange Børn. Du selv, 
Julie og Ida hilses mangfoldig fra Lovise, vort hele Huus og

Din hengivne Broder
H. U. Møller. iS

209. Til Emilie Monrad.
30 Septbr. 1853.

Først og fremmest en hjertelig Tak for de deilige Dage, vi 
tilbragte hos Dem! Jeg tænker tidt paa min Eremitage, paa Pla
tanerne, Ædelgranen, Blomsterne, Solskinnet og al Skjønhed, vi 20 
havde der omkring os. Det var saa rart! - Efter at have gaaet i 
nogen Tid efter en Ledighed til Dem, have vi i Dag endelig, som 
vi troe, fundet hvad vi søgte, nemlig i Bredgade N° 174 B, is te 
Sal, et Sted, der tidligere har tilhørt Modeweg, Abrahams og nu 
en vis Nybølle. Der er, foruden Spisekammer, Pigekammer, 25 
Kjøkken, to Kjældere, en stor Entrée og to (ikke panelede) 
Qvistkamre, en Suite af 6 høie, veltapetserede, parquetterede, 
lyse og rummelige Værelser, hvis Beliggenhed, efter vor Bereg
ning, nok vil være Dem beqvem. Etagen kunde kun leies for i 
Vinter, da det var Fremleie, med Eierens Tilladelse. Dette var et 30 
heldigt Tilfælde; thi alle andre Værter nægte at leie kun paa et 
halvt Aar. Leien for dette halve Aar fra Octbr. d. A. til Apr.
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1854 er 300 Rbdlr. Næste Aar bliver lagt 100 Rbdr. til. Det var 
en Umulighed til en lempeligere Priis at erholde en Bolig, som 
nogenlunde kunde svare til Deres Tarv. Om et Par Dage venter 
jeg at skulle underskrive Contracten. Spørgsmaalet er dernæst:

5 om De ønsker at Julie hos Marchandiser Nielsen skal besørge 
Dem et Meublement, eller om De hellere ved Deres Ankomst her
til selv vil besørge Saadant? Herpaa ønskede Julie snarest muligt 
at see Deres behagelige Svar. - Mit Brev bliver denne Gang ikke 
længere, da jeg for Posttidens Skyld maa skynde mig. Til Dem, 

10 Monrad og de Andre sendes Dem fra Julie og Ida de venligste
Hilsener, og fra _ . . .

Deres venligst forb.
Christian Winther.

Skrevet ved et mat Lys af en halvblind Mand.
15 Jeg kysser Lovise Doro thea.

210. Til Johan Dahl.

Kjøbenhavn 15 Octbr 1853. 
Kjære Dahl!

imo. Det er ikke af Forsømmelighed eller Ligegyldighed, at jeg 
20 ikke før nu har besvaret Dit Brev af 23de forrige Maaned. Jeg 

havde nemlig et svagt Haab om strax at kunne opfylde Dit og 
mit Ønske i den omtalte Sag: men det slog feil, og jeg er nødt til 
endnu - en ikke lang Tid at udsætte Afgjørelsen. 20. Du veed, at 
jeg i Aaret 1851 gjorde Opbud. Man pleier ikke at gjøre et saa- 

25 dant Skridt uden i den høieste Nød. De af mine Creditorer, som 
min Fallit ramte, havde, om ikke i juridisk, saa dog i moralsk 
Henseende fortjent dette Slag; de havde ved Gud! desuden i 
Forveien gjort sig 3-4 dobbelt skadesløse, og min Samvittighed 
er med Hensyn til dem ganske rolig. De private Creditorer, mine 

30 Venner, der havde til Skifteretten i rette Tid indsendt deres For
dringer, fik fuld Betaling. Det undrer og bedrøver mig, at ikke 
ogsaa Du har gjort Dit Krav gjældende. Din juridiske Ret har
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Du, saavidt jeg kan forstaae, nu tabt. Men Du kan være over- 
beviist om, at jeg ikke vil - om jeg end nok saa meget kunde - 
benytte mig deraf. Jeg vil heller sige med Figaro i Skuespillet: 
„Før jeg skulde nægte Gjælden, før vil jeg blive Din Skyldner 
hele min Levetid". Dog det har ingen Nød! Thi 30, skjøndt jeg s 
ingenlunde er rig - min Kone har arvet nogen Formue efter sin 
Fader, men vi have, ifølge Ægteskabscontract, ikke fælleds For
mue - saa skal jeg dog nok om ikke ret lang Tid betale Dig de 
150 Rbdr., som Du med saa megen Langmodighed har ventet 
paa. Naar dette kan skee, tør jeg ikke med Bestemthed angive. 10 
Saasnart jeg er sat istand dertil, skal det ufortøvet skee. I dette 
Tilfælde ønsker jeg helst at indbetale Pengene til Hegelf og af 
ham erholde Modtagelses-Beviis. 40. Da jeg for 6-7 Aar siden 
hørte, at Du havde hævet Din Boghandel, troede jeg mig ikke 
længer bunden ved mit Løfte til Dig; jeg gjorde derfor i Aaret 15 
1847 Accord med sal. Reitzel, fik Forskud, og blev derfor meget 
forundret og ærgerlig tilmode, da Du i Aaret 1848 el. 49 vilde 
gjøre Din ældre Ret gjældende. Jeg kunde ikke træde tilbage fra 
Reitzel, og da jeg desuden paa den Tid begyndte at stedes i den 
Agonie, der endte med min Concours, saa var mit Forhold mod 20 
Dig visselig ikke anderledes, end, at det maatte baade støde og 
krænke Dig. Den ene Feil og den ene Ulykke trækker jo altid 
den anden efter sig. Tilgiv mig nu! - Som sagt: Fuld Betaling 
skal Du erholde, men naar, kan jeg ikke med Bestemthed sige 
Dig! - 5to. Jeg er ikke Ridder af Db. og vil ikke heller være det. 25 
Jeg har nu i 4-5 Aar lidt før d. 6te Octbr ved een eller anden af 
mine Venner ved Hoffet faaet det forpurret. Nu sidste Gang 
havde Ørsted (Cultusministeren) indstillet mig; men jeg bad mig 
fri. Jeg har saadan mine egne Grunde! - Nu lev vel, kjære Lille- 
dahl! og vær mig god, som Du altid har været. Venligst Hilsen 30 
til Din Hustru fra

Din hengivne og forbundne
Christian Winther.
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zu. Fra Carl Säve.

Uppsala d. 2 Mars 1854.
Herr Professor Christian Winther!

Uti det förträffliga arbete Mac-Kay: The Western World; or 
5 Travels in the United States in 1846-47, - förekommer följande 

lilla stycke (Vol. I Chapt. 20, - mot slutet):
-Cape Hatteras thus reaches far eastward into the At

lantic, greatly influencing the direction of the Gulfstream. To 
double it is at all times a matter of some hazard, and most 

10 dangerous when an easterly or north-easterly wind brings a 
heavy sea in conflict with the stream. The shoals, too, which 
extend far beyond it into the sea, add greatly to its perils. No 
other part of the coast of the United States could tell such dismal 
tales of shipwreck as Cape Hatteras. Of late years it has been [the 

15 scene] of some of the most melancholy and heart-rending dis
asters. Amongst these stand fatally prominent the wrecks of the 
steamers Home and Pulaski, the former bound from New York 
to Charleston, and the latter from Charleston to New York. In 
both cases, hundreds of human beings met with an untimely fate. 

20 Amongst the few saved from the wreck of the Home were a 
lady and gentleman, who were rescued under circumstances of a 
singular character. After the awful confusion of the catastrophe 
was over, they both found themselves, without being able to give 
an account of how they got there, upon a small and rudely- 

25 constructed raft, formed of a few planks and barrels. A heavy 
sea was running at the time, and it was with difficulty that they 
retained their hold of the crazy fabric, which was their only 
safety. For the greater part of two days and two nights were 
they driven about in this perilous state, being all that time with- 

30 out food and drink, and afraid to change their positions, lest 
they should lose their hold, or disturb the equilibrium of the raft. 
What added much to their discomfort as well as to their peril 
was, that the raft was so small, that they were constantly im
mersed in several inches of water, even when the sea was not
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breaking over them, as it frequently did. At length, as they were 
approaching the third day of their fearful trial, exhausted with 
cold and hunger and almost stupified by their protracted agony, 
their raft was cast ashore, not far from the Cape; and, in leaving 
it, is was with difficulty that they exscaped [sic] being lost amid 5 
the surf. They had sufficient strength left to drag themselves to 
the nearest habitation, where all was done to restore them that 
kindness and hospitality could effect. On recovering, they began 
to observe each other more attentively than before, when the 
gentleman found that his fellow-voyager was young, pretty and 10 
accomplished; she at the same time discovering in him all that 
youth, spirit could do to make a man attractive in the eyes of the 
sex. It was but natural that, under the circumstances, they should 
feel a deep interest in each other; and it was not long ere they 
began to think, that if a marriage was ever divised in heaven, 15 
theirs had been settled and arranged there. They were soon con
vinced that nothing should sunder those whom Providence had 
so singularly thrown together. They were afterwards married, 
but not until the lady's period of mourning had expired; for the 
catastrophe which resulted in her becoming a bride, had also 20 
mad[e] her an orphan and an heiress.

Det förekommer mig som om De lätt skulle kunna göra ett 
„Træsnit" häraf; hvilket naturligtvis blefve ett kopparstick!

Hjertlig tack för all godhet, Herr Professorn städse visade 
mig under min oförgätliga vistelse i Köpenhamn! Kom snart till 25 
Sverige!

Deras vördnadsfulle
Carl Säve.

212. Fra Camilla Collett.

Christiania den 5te Mai 1854. 30

Idet jeg fattede den Beslutning, der foranlediger nærværende 
Sendelse, var jeg længe i Tvivl om til hvem jeg skulde addres-
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sere den. Min Tanke faldt naturligst paa de enkelte „Mænd af 
Faget" som jeg havde lært at kjende. Men ved nærmere Over- 
veielse kommer det i et Andragende som mit, kun lidet an paa 
det personlige Bekjendtskab og derfor følger jeg nu mit Instinkt 

5 der henviser mig til Dem. Det er altsaa ikke til Professor Win
ther som Fru Collett havde den Fomøielse at blive forestilt og i 
hvis Huus hun tilbragte et Par behagelige Timer etc. men det er 
til Digteren, til Christian Winther, til Nordens, ogsaa Vor Chri
stian Winther, vi kjende ingen Professor Winther heroppe, men 

10 vi kjende meget godt Chr. Winther. I ethvert Land tør som be-
kjendt den ringes te Undersaat, naar han har noget extra paa 
Hjerte, nærme sig Landsfaderen personlig. Ja det hænder under
tiden, at saadan en gammel Bonde fra Dovre eller Gudbrands
dalen tager Sæk og Stav og marscherer afsted, over Love og 

15 Domstole lige til Kongen, thi Kongen, det er den Magt han troer
paa og som han bøier sig for, det er Magten der løser og binder. 
Og saaledes gaaer det ogsaa med disse kronede i Aandens Rige, 
de have ogsaa landsfaderlige Pligter, de maae finde sig i at staae 
til Rede naar en saadan fjern Vandrer, dreven af en nedarvet 

20 Devotion og en blind, loyal Troe paa Majestætens Ufeilbarlighed, 
kommer med sine Bekymringer og banker paa og begjer[er] at 
indlades. Og de høre godmodig-overbærende paa dem, om end 
Ansøgningen er noget lang, og afslaaer huldrigst deres Begie- 
ring, og give dem kanskee en Ducat i Lommen med til at gjøre 

25 sig lystig paa Hjemveien.
Under det Besøg jeg aflagde hos Dem spurgte De med en 

Deeltagelse, som jeg tog for mere end den almindelige Høflighed 
- flere Gange om de Skrifter Collett efterlod, og hvorvidt der 
var noget Haab om at see dem udgivne, ligesom De og Deres 

30 Frue ogsaa erkyndigede Dem om mine ringe Productionsforsøg, 
som der ikke levnedes mig nogen Mulighed mere at benægte. 
Angaaende Colletts, der kan jeg kun desværre give lidet trøstelig 
Underretning. Jeg ønskede saa inderlig at det kunde skee, og jeg 
havde godt Haab derom, det var en af de Grunde der bestemte 

35 mig - meget mod min Villie forresten - til at vende tilbage. Fami-
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lien ønskede ogsaa inderlig at faa disse Ting reddede fra Glemse
len og jeg frygtede at de vilde ansee mit Ophold i Danmark som 
den eneste Hindring derfor. Det var Altsammen i mit Eie, og det 
Meste maatte udsøges af Breve, og bare en saa udelukkende 
personlig Karakteer at det ikke var tænkeligt at udlevere det, men 5 
min Bistand blev endog væsentlig nødvendig derved. Jeg kom 
hjem med den ivrigste Villie dertil, jeg ville ikke unddrage mig 
det Smerteligste, at gjennemgaae Blad for Blad, gjøre Uddrag og 
yde al den underordnede Hielp som det stod i min Magt, kunde 
jeg blot opdrive en dygtig Udgiver. Mit Haab blev aldeles skuf- 10 
fet. Der var ingen der kunde paatage sig det. Jeg veed ikke hvor 
de er bleven af vore Literater, de ere ligesom støvede bort Alle
sammen. Nogle døde, andre borte, Nogle værre end døde og 
borte. Der hersker en Flauhed, en ubeskrivelig Mathed nu over 
vore literaire Forhold, der kunde friste mig her til nogle Be- 15 
tragtninger, hvis jeg ikke vidste at dette ikke tør regne paa at 
interessere Dem meget. Det vilde desuden føre mig for langt fra 
det der er det egentlige Maal for min Skrivelse der truer med at 
blive lang nok alligevel.

De erindrer maaskee at jeg sagde Dem hvor tvivlsomt jeg 20 
fandt mit eget Kald til at skrive. Jeg har altid tænkt at et saa- 
dant, naar det var ægte, vilde tidlig, uimodstaaelig bryde sig 
sin Vei, og ikke vente paa tilfældige Tilskyndelser. Goldschmidt 
siger rigtignok i sin nye Bog at det er det samme ved hvilket 
Tilfælde man bliver Digter, naar man kuns engang bliver det, og 25 
det er jo altid en Trøst, om end ingen Garantie. Jeg har ingen 
Kundskaber eller den virkelige Dannelse som bør ligge til Grund 
for en saadan Kunst. I min Ungdom lærte man i Skolerne ikke 
mere end enhver Skolemester paa Landet nu kan lære sine Sogne
børn. Ikke heller skriver jeg med Lethed. Collett opmuntrede mig 30 
dertil mere som en Tidsfordriv da vort Liv førte det med sig at 
jeg var meget alene. Under hans Ægide udgav jeg disse Smaating 
der have staaet som Feuilletoner i Bladene og i Nytaarsbøger. 
Han betog mig dog selv Modet til et større Arbeide, thi han 
paastod bestandig at en Norsk Novelle var en Umuelighed, en 35
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Uting, at vore Tilstande vare endnu for primitive til at man 
kunde lære noget af dem. Alligevel havde et af mine Udkast 
antaget større Omrids, uden at jeg tænkte paa det selv. Ved 
Colletts Bortgang laae det der som noget Chaotisk, Uformeligt, 

5 hverken Heelt eller Halvt, blot som Stykker. Nu, det var en af de
1000 afrevne Traade, og jeg betragtede det som Maculatur. Den 
Trang som senere indfandt sig at søge lidt Hvile i en aandigere 
Beskjæftigelse efter det ensomme Dagværk, lod mig dog optage 
det igjen. Det har saaledes idetmindste opfyldt dets oprindelige 

10 Bestemmelse om det ikke bliver dueligt til andet. Jeg har om
formet det Hele, udfyldt alle Mellemrum og forsøgt at bringe 
en Enhed ind i det, og nu seer jeg pludselig med et Slags For
færdelse at det er bleven en tyk Novelle, der er sin Fuldendelse 
nær, netop en saadan som ikke kan skrives her, og som jeg ikke 

is har Mod til at give ud, ei heller Mod til at kaste i Ovnen og det 
er netop dette Mod til en af Delene som jeg vil hente hos Chr. 
Winther. Jeg har sagt Dem, at jeg ligesom Bonden fra Dovre 
springer over alle lavere Instanzer.

Dette er omtr. 8/4 af den, hvilket vil være tilstrækkelig til at 
20 begrunde en Dom. Mere skal De heller ikke faae, kan dette be

rolige Dem. Læs det taalmodigt igjennem og giv mig Deres 
Raad. Vær ikke bange for at være oprigtig. Rettes kan det vel 
neppe, ligesaalidt som man kan støbe Gevæhr og Fod paa en 
Tinsoldat der er mislykket i Støbningen, men bør den kastes 

2s heelt i Diglen, saa er det noget andet. Maaskee den kan staae paa 
et Been, ligesom den Standhaftige hos Andersen der alligevel 
blev en berømt Tinsoldat. De vil maaskee finde nogle Skildringer 
spidse og skarpe; min Anke er at de ere alt for milde og spage. 
Vore Tilstande florere, det er sandt, de ere skudte op i en utrolig 

30 Fart, men vi have faaet Ukrudtet rigelig med. - Frøken Hansteen 
tager den 18 Mai herop med Nordcap. Hun vil sørge for at af
hente Pakken igjen og bringe mig den sikkert herop.

Sig Deres Frue, at jeg altid vil beklage at vort Bekjendtskab 
var saa kort, og at det blev sluttet saa seent. Jeg troede jeg havde 

35 Tiden for mig, og jeg udsatte det bestandig, jeg havde aldrig

4. Chr.w. 11
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rigtig Mod. For at modtage af Andre, maa man selv kunne yde 
lidt igjen, idetmindste et oprømt Ansigt og et ligevægtigt Sind. 
Collett skrev mig jo, under hans sidste Ophold i Kjøbenhavn, 
saameget om Deres Huus, han skildrede med saadan varm 
Interesse de Aftener han tilbragte der. O kjære Fru Winther, jeg 5 
er vis paa det vilde røre Dem, at læse disse Steder i hans Breve! 
-Jeg har flere Gange været i Kjøbenhavn, altid har jeg havt det 
Ønske at besøge Dem. Denne Gang skulde det endelig blive af, 
men jeg veed ikke hvordan det var, alting gestaltede sig saa 
besynderlig tungt og smertelig for mig dernede. Selv den For- 10 
middag jeg var hos Dem var en af mine uheldige, jeg følte mig 
befangen og beklemt, jeg kom ligefra en Afsked med Fru Wel- 
haven, hvis hele Nærværelse dernede havde havt noget be
synderlig inciterende for mig. Nu glædede jeg mig saa til at be
søge Dem i Humlebæk, jeg havde lovet mine Gutter at de skulde 15 
være med, og vi skulde været saa elskværdige Allesammen. 
Dagen var endog bestemt, saa fik jeg vide af Fru Heiberg at De 
vare dragne over til Møen. De sidste Dage af mit Ophold i Dan
mark vare de bedste, jeg laae i Vedbæk i Qvarantaine, og jeg 
følte ret det uendelig qvægende i den danske Natur. Det er Søe og 20 
det er Skov, det læger og forfrisker paa engang. Den norske 
Natur er storartet, men man seer sig syg af Længsel paa disse 
vide Udsigter.

Jeg maa slutte med en ægte Fruentimmerbøn, som jeg igjen 
henvender til Digteren, ja og til begge: Sig det ikke til Nogen. 25 
Jeg vil forklare Dem hvorfor jeg endog insisterer paa dette der 
maae forekomme Dem som noget ganske ligegyldigt der let i 
en Samtale, eller i et Brev, kunde berøres. I det bedste Tilfælde, 
hvis De raader mig til at lade det trykke, og det bliver godt 
modtaget, vil den Omstændighed at Chr. Winther har anerkjendt 30 
det, hvis den da blev henpeget til, lægge en overordentlig Vægt 
i Skaalen, blev den derimod nævnt før vilde det kun tjene til 
at spænde en Forventning, der vilde mere skade end gavne det. 
Min Politik bestaaer i intet at nævne derom, intet at bebude, og 
give det saa den Anonymitet som er opnaaelig her, og som 35
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bestaar i den gode Villie man viser at ville være anonym - den 
eneste Recommendation jeg kan give dette stakkels „verreiste" 
Product. Og dermed nok om dette.

Jeg anbefaler Dem og Deres i Guds Varetægt.

s Camilla Collett.

213. Til F. L. Liebenberg.

17de Mai 1854. 
Kjære Ven!

Jeg overvældes næsten og qvæles af Deres Laurbær! Alle- 
10 vegne, paa Gader og Stræder, i Stuer og Sale mødes jeg med 

Taksigelser for det Bevidste. Og jeg ulykkelige Menneske, som 
veed mig saa uskyldig deri som Barnet i Moders Liv, jeg maa 
tage Krandsen og ovenikjøbet sige Tak; men jeg spiller forresten 
min Rolle upaaklageligt, og jeg seer til min egen Beskjæmmelse, 

15 at jeg vilde kunne bære et Plagiat - naar jeg kun var sikker, - og 
det haaber jeg da jeg er? - Hofpræst Dr. P. har tre Gange - men 
stedse forgjæves - søgt at faae mig i Tale; - jeg veed jo nok, 
hvad han vil! Dog, i denne Anledning har jeg forskaf fet mig et 
Exemplar af Svigerfaderens Bog; jeg har i Sinde deraf at gjøre 

20 en Anthologie for paakommende Tilfælde, og det vilde være 
mig kjært, om De vilde gjøre det Samme. Vi kunne maaskee faae 
Brug derfor. Naar man har sagt A, bliver man jo tidt tvunget til 
ogsaa at sige B.

- Imorgen drage vi bort. Kom nu snart ud og see, hvordan 
25 vort Landsted klæder os. Lev vel!

Deres hengivne
Substitut.

Venligst Hilsen fra J. og I.

4*
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214. Til F. L. Liebenberg.

20 Mai 1854.

De har formodentlig seet Kammerjunkerens og Præstens Svar 
paa Tiltale. At møde disse Svar med et G jens var synes mig ikke 
Umagen værd. Dog skulde De være af en anden Mening des- 5 
angaaende, saa lad mig det vide. Hvorledes dette kan skee, er 
mig endnu selv ikke ret klart; medmindre at der er en Post- 
Anstalt for Omegnen i Bellevue, hvorhen jeg i Formiddag agter 
at bære disse Linier. Var det ikke muligt, at De i Morgen (Søn
dag) kunde liste herud? Vi kunde da mundtlig allerbedst aftale, 10 
hvad vi ville eller ikke ville. Præsten er da i alt Fald den, der 
nærmest opfordrer til en Replik. Mit Brev af 17 d. har De vel 
faaet? Bare vor Hemmelighed ikke „ryger i Lyset".

Fra min Kone har jeg mange Hilsener til Dem; hun glæder 
sig med mig til at see Dem i Morgen; - skjøndt her hverken 15 
er Slagter- eller Fiske-Torv eller Gartner eller Conditorer, skal 
De dog nok faae Noget at spise, siger hun. Her er bitterligt 
koldt, og jeg er ikke ret å mon aise. Lev vel, til vi sees.

Deres hengivne
Tut. 20

Jeg veed ikke Deres Huusnumer og maa derfor stole paa 
Lykken; hvis De ikke kan komme, men i dets Sted skriver til 
mig, saa beder jeg Dem at opgive mig, hvor De boer.

215. Til Camilla Collett.

25de Mai [1854]. Ved Strandv. 25 
Til Fru C. Collett.

Mit første Ord til Svar paa Deres Skrivelse maa være en Bøn 
om Tilgivelse. Deres Manuscript blev mig bragt netop i de Dage, 
da jeg flyttede herud. Den mig satte Frist var for kort. Frøken
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Hansteen reiste, før jeg saae mig istand til at opfylde det Hverv, 
hvormed De har beæret mig. Dette til Undskyldning for, at De 
først nu modtager Efterfølgende.

Kritik er ikke mit Fag. Jeg har sjelden eller aldrig af egen 
5 Drift, men kun stundom opfordret dertil, afsagt nogen Dom 

eller fremsat en motiveret Mening. Men naar jeg een og anden 
Gang har beqvemmet mig dertil, saa har jeg altid været oprigtig. 
At jeg ogsaa i nærværende Tilfælde vil holde mig denne Pligt 
efterrettelig - cela va sans dire.

10 Om Deres Novelle, som Begivenhed betragtet, kan jeg ingen 
Mening have; hvad der er blevet mig meddeelt er en, i en vel 
meget aphoristisk Form fremført Række af Reflexioner, Situatio
ner og Characteerskizzer, der, forsaavidt Tendentsen sammenhol
der dem, vil kunne komme til at udgjøre et Heelt; men Handlin-

15 gen er hidtil saagodtsom ingen; og om de Collisioner og Conflic- 
ter, som Personernes Characterer og indbyrdes Stilling kunne lade 
ane, i Fortsættelsen ville nødvendigt betinge en sønderrivende 
eller forsonende Udgang, det lader sig endnu ikke see. Det mig 
Meddeelte er altsaa et Brudstykke, og dette bestaaer atter af en

20 Række Brudstykker, der, som sagt, meest sammenholdes ved den 
for dem alle fælleds Tendents. Sophie er vel det egentlige Cen
trum; hendes Skjebne, hvad der angaaer hende og grupperer 
sig om hende, er den egentlige Kjerne. Løsere til dette Centrum 
knyttede staae Müllers Bekjendelser, Brandts Liv, Colds Brev til 

25 Müller og Margrethes Optegnelser; medmindre at Brandts Per
sonlighed maaskee skulde faae en vigtig Indflydelse paa den 
unge Piges Skjebne, eller Margrethes dybe Smertesuk skulde 
oplade Colds Øie og give hans Opførsel mod og Forhold til 
Sophie en i det Følgende tilsigtet Retning. - Betragter man nu 

30 disse Enkeltheder, saavelsom Skildringerne af Naturen og det 
selskabelige og folkelige Liv, saa ere de hver for sig smukke, 
fortalte med Livlighed og malede med Sandhed; men det fore
kommer mig, at de staae altfor isolerede og gjøre stundom ved 
deres desultoriske Form det Indtryk, at Forfatteren har været

35 træt, og efterlade derved en Følelse af Utilfredsstillelse. De
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bratte Overgange burde, synes mig, mildnes og Maleriets ad
skilte Dele ved Mellemteinter mere smeltes sammen.

Hvad nu Novellens Tendents angaaer, da har den efter min 
Formening vistnok sin fulde Berettigelse, som saadan. Men et 
andet Spørgsmaal, der paatrænger sig mig, der kun har seet den 5 
første Part af Arbeidet, er dette, om ikke den mørke, nedslaaende 
Skildring i Livsmaleriet burde have sin Modsætning, - jeg mee- 
ner, om ikke dog i det Mindste eet Lysglimt f. Ex. i Sophies 
Skjebne, kunde yde lidt Trøst? Det vilde saameget stærkere ud
hæve de dunkle - eller som De selv siger - „skarpe og spidse" 10 
Skildringer. Dog dette er maaskee ogsaa Deres Hensigt. Men ved 
Behandlingen af Tendentsen, dette Novellens indre Stof, har De, 
som det forekommer mig, ikke stillet Dem selv høit nok derover, 
De har ikke objectiviseret dette tilstrækkeligt; Forfatterens 
Lidenskab for Sagen træder saa stærkt frem, den subjective 15 
Smertes Lyrik klinger overalt igjennem. Burde det ikke und- 
gaaes? - Den forskj ellige Stemning, under hvilken Arbeidet maa 
være fremkommet, synes ogsaa at røbe sig deri, at de forskjellige 
Afsnit ere ueensartede i deres Udarbeidelse, idet nogle ere be
handlede med større, nogle med mindre Fuldstændighed og Om- 20 
hu. I denne Henseende, som overhovedet, fremtræder Sophies 
Barndomshistorie og hendes Dagbog fordeelagtigst. Hiin berørte 
Flygtighed gjelder ogsaa Arbeidets udvortes Form, navnlig Or- 
tographien, Interpunctionen og stundom Stilen, der, paa sine 
Steder fuldendt correct, paa andre igjen vel meget mangler denne 25 
Egenskab. Dog Alt dette er jo en Disharmonie, hvis Løsning ved 
Omarbeidelse og Reenskrivning falder af sig selv. - Hvis De 
nu kan troe paa Rigtigheden af Noget af det her kort antydede, 
og hvis De da har Lyst og Mod til at lægge den sidste Haand 
paa Arbeidet, saa vover jeg at spaae Dem Glæde deraf. Jeg kan 30 
ikke tilraade Dem at lade henligge eller endog tilintetgjøre 
Noget, i hvis Anlæg og Enkeltheder der er saa meget Smukt, og 
som ved en lille modig Anstrængelse vil kunne blive et færdigt, 
afrundet Heelt. - Det er visselig ingenlunde en behagelig Fø
lelse, hvormed man seer et Værk, hvori man har nedlagt en 35
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Deel af sin Sjæl, saaledes tages fra hinanden og blive undersøgt. 
Men - De forlangte Oprigtighed og jeg vilde Intet bedre - 
Hvordan saa Sagen stiller sig, saa udbeder jeg, som ikke er Kri
tiker, mig af Dem, at dette vort Mellemværende baade nu og 

5 siden maa blive mellem os.
Venligst Hilsen fra min Kone og

Deres ærb.
C. W.

216. Fra Hans Ulrik Møller,

10 Torkildstrup den 23 Juli 1854.
Kjære Christian!

Med dette Brev bliver jeg neppe færdig her hjemme, men jeg 
agter, at tage det med til Sorøe, hvor jeg da vil slutte det og 
lægge det paa Posthuset. I Morgen ganske tidlig have vi nemlig 

15 i Sinde, - vi to Gamle og 3 af Børnene - at tiltræde en Reise 
til Sorøe, da det nu er mange Aar siden vi besøgte Petrine: vor 
Fraværelse fra Hjemmet skulde vare fra den 24de til den 28de, 
i hvilke 5 Dage vi overlade vor Præstegaards Bestyrelse til Re
sten af Børnene, hvoriblandt Rasmus og Poul, som kom hjem i 

20 Fredags; de 3, som gjøre Reisen med os blive nok Hanne, Chri
stiane og Hans Ludvig, hvilken Sidste nu har heldig overstaaet 
sin første Examen i Nykjøbing Skole. Naar jeg da lader dette Brev 
afgaae fra det Soranske Posthuus Tirsdag eller Onsdag, saa tæn
ker jeg, at det kan arrivere til det „Røde Huus" i Taarebæk netop 

25 paa Løverdag den 29de dennes, som er Din 58de Aarsdag; min 
egen 58de Aarsdag følger da snart bag efter. Jeg gratulerer os 
begge i denne Anledning, og ønsker, at det maa gaae os vel i 
den Tid vi endnu have tilbage i denne Verden. Skulde vi kunne 
naae til Faders Alder, saa have vi endnu godt en Snees Aar til- 

30 bage; men jeg troer neppe, at vi holde ud saalænge; jeg gjør 
det i det mindste ikke, da jeg allerede nu er nær ved at være 
tandløs. Du troer formodentlig, at jeg i lang Tid ikke har læst
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noget Brev fra Dig; men deri tager Du feil; thi jeg forsikkrer 
Dig, at jeg siden Marts d. A. har læst ikke mindre end 23 Breve 
fra Dig. Sine var nemlig den 6te Marts, da vi besøgte hende, 
usædvanlig rask, ja jeg mindes ikke i lang Tid at have seet hende 
saa munter og glad som hun var, endnu den 7de Marts om For- 5 
middagen, lige til Kl. 2 å 3 om Eftermiddagen, da hun pludselig 
blev angrebet af det Apoplectiske Tilfælde, der holdt hende i en, 
som det syntes os, ganske bevidstløs Tilstand i 12 Timer, altsaa 
til Kl: 2 å 3 om Natten eller om Morgenen, den 8de Marts, da 
det blot af et temmelig høit og dybt Suk kunde mærkes, at nu 10 
var hun død. Men uagtet hendes Munterhed og Glæde over vort 
Besøg, syntes det dog at have anet hende, at det var sidste Gang 
hun saae os; thi om Morgenen den 7de, overleverede hun mig en 
Pakke Breve fra Dig til Fader, som havde været i hendes Gjemme 
siden Faders Død, og det er disse 23 Breve fra Dig, som jeg har 15 
moret mig med at gjennemlæse paany; thi jeg havde jo læst 
dem i sin Tid efterhaanden i hine Dage, da jeg hver Torsdag kom 
fra Radsted til Mariboe: de henhøre nemlig til Decenniet 1832 til 
1842. Knud, der i hine 12 Timer skabede sig som et afsindigt 
Menneske, glemte rigtignok usædvanlig snart sin Sorg; men 20 
man kan jo i Grunden ikke undres derover; thi Bekymringen og 
Ængsteligheden over Sines Tilstand i de sidste 2 å 3 Aar havde jo 
tynget paa ham som en Steen, der nu ved Dødsfaldet pludselig 
blev væltet ham fra Hjertet. Gifte sig igjen, troer jeg dog aldeles 
ikke han vil. Foruden de 23 Breve fra Dig har jeg endnu det 24de 25 
at takke Dig for, som Du, for at vække mig, stilede til Lovise. 
Da Du deri skrev, at ifølge Rygtet skulde Andræ, Hall og Mon
rad afsættes, da forbausedes jeg over, at endogsaa Du kunde troe 
paa et saa urimeligt Rygte; men vi fik jo snart Troen i Hæn
derne. Vor Hanne var just i Bispegaarden paa Besøg hos Marie 30 
(som nu er paa Binnitze) den Dag, da Budskabet kom, at Monrad 
virkelig var afsat: Hanne beundrede den Holdning, hvormed 
han modtog Budskabet, hvorimod hans Kone i det første Øie- 
blik naturligviis mindre var i Stand til at undertrykke det Ind
tryk, det gjorde paa hende. Vi Præster have jo da gjort hvad vi 35
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kunde, for at vise vor Misbilligelse af vor Bisps Afsættelse. Om 
Afskedsgildet har Aviserne fortalt; og nu have vi (eller 40 
iblandt os) efter Opfordring af Præsterne Koch i Sønder Kirke
by e og Svoger Christian i Nykjøbing, sammenskudt et Penge- 

s beløb af 500 Rdr., der skal anvendes til en „Hædersgave", som
skal sendes ham. Hvori denne skal bestaae, veed man endnu 
ikke rigtig. Jeg takker vor Herre, at jeg itide var ble ven entle- 
diget fra Stiftsprovste-Embedet. Det undrede mig ogsaa, at Du i 
Dit Brev til Lovise kunde spørge, om jeg vilde være Bisp, hvis 

10 Monrad gik af; thi jeg antog, at dersom Ministeriet virkelig
med Villie gjorde Stolen vacant, saa maatte det idetmindste have 
en anden Mand i Beredskab, som det strax kunde sætte i den 
Afsattes Sted. Men ogsaa heri tog jeg feil, og jeg hører, at man 
virkelig har tænkt paa mig. Jeg havde min Ulykke, da jeg var 

is ved Landemodet i Mariboe, baade med de andre Præster og med
Slægt og Venner (hvoriblandt Friis fra Lillekjøbeløv, som samme 
Dag var i Mariboe i et politisk Møde), som absolut vilde have 
mig til Bisp. Men jeg tør paa ingen Maade: jeg kunde jo natur- 
ligviis nok, ligesom enhver anden Præst, have en Slags Lyst til 

20 at blive Bisp; men man skal bøie Lysterne under Fornuftens
Herredømme; og der gives omtrent 100 Fornuftgrunde, som 
afholde mig fra at bestige en Bispestol. Selv om Kalken nu kan 
sidde fast paa Loftet, vilde jeg dog ikke have Mod til at staae 
frem og prædike i Frue Kirke. Paulus har vel Ret naar han siger 

25 1 Tim. 3,1, som det er oversat i Vulgata, Si qvis episcopatum
desiderat, bonum opus appetit; men i vore Dage gjælder dette 
dog ikke engang i oeconomisk Henseende. Det var smukt og 
honnet, at det gamle Cancellie under lave Kornpriser bestemte, 
at Biskopperne maatte vælge imellem Bispetiendeme og en fast 

30 Gage af 3200 Rdr; men det var skammeligt og uretfærdigt, at
Ministeriet under høie Kompriser bestemte, at Bisperne skulde 
sættes paa fast Gage: man siger endog, at det var Monrad, som 
i sin korte Ministertid fik denne Bestemmelse fastsat; men jeg 
kan dog neppe troe det; thi i saa Fald kunde han dog ikke have 

35 været bekjendt, selv at tage Bispetienden, da han selv blev Biskop.
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Skal nu Lautrup eller den, vi faae til Bisp, lade sig nøie med de 
3200 Rdr og derhos andre betale aarligt Afdrag paa Bygge- 
gjelden, da vil hans Embede, saalænge de høie Kornpriser ved
vare, i Indtægter blive et af de ringeste geistlige Embeder paa 
Falster. Ogsaa af denne Grund vilde det være Dumhed af mig, 5 
om jeg vilde tænke paa, at give slip paa Torkildstrup, hvor jeg 
ikke behøver at tigge Dyrtids-Tillæg, selv om min Kone skulde 
faae Trillinger. Er det sandt, at den katholske Kirketi[d]ende har 
viist hen til Bispinde Engels tofts Trillinger, som et Beviis paa 
vor Folkekirkes Usædelighed? - Oehlenschlågers Søn fortjente 10 
visselig, at Du i Din Artikel i Fædrelandet gav ham paa Hovedet 
for hans skrækkelig skjødesløse Udgave af Faderens Forelæsnin
ger; men det forekom mig for haardt, at Du ved samme Leilighed 
kaldte Mynsters Søns Udgave af Faderens „Meddelelser" uhel
dig; jeg havde i det mindste læst disse Meddelelser uden at tage 15 
noget Anstød af Formen, hvilket dog maaskee var en Følge af, 
at Indholdet interesserede mig saameget. Men rigtigt var det, at 
Du siden ikke fortsatte Polemiken, skjøndt Du jo sagtens kunde 
have sagt Noget til Forsvar for Din Dom; og jeg beundrede den 
Selvbeherskelse, Du lagde for Dagen ved at tie: til Oehlenschlå- 20 
gers Søns Replik kunde Du sagtens tie. - Jeg har for nogen Tid 
siden indsendt til evang: Ugeskrift en Artikel, som formodentlig 
snart bliver trykt, mod Sognebaandets Løsning, hvori jeg har 
vovet at nedrive Kirkecommissionen for den svage Føielighed, 
den har viist mod det Grundtvigske Partie; og dette Parties zelo- 25 
tiske Præster ville rimeligviis snart sætte sig paa Bagbenene imod 
mig; men det faaer jeg at finde mig i. Mon Grundtvig nu vil 
gifte sig tredie Gang? -

Af Thrine fra Gudbjerg Præste-Enkesæde vente vi Besøg en
gang i Sommer, men vide endnu ikke naar hun kommer. Vi 3O 
haabe da ogsaa, at I, Du og Dine, engang i Sommerens Løb, 
naar I ere bievne kjede af at ligge i det røde Huus, besøge os 
her i Torkildstrup; thi ellers maae vi jo antage, at Eders tidligere 
Toure til Falster, kun bleve til, for Monrads Skyld og ikke for 
vor Skyld. - Nu fik jeg dog Papiret fuldt her hjemme og lader 35
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Brevet gaae fra vort eget Posthuus. Du selv og Julie og begge 
Børnene, Ida og Morten, hilses kjærligst fra os Alle.

Din hengivne Broder
H. U. Møller.

217. Til F. L. Liebenberg.

[Strandveien] 5te Aug. 1854.

Jeg vil slutte denne Dag, efter at have været meget flittig, med 
at sige Dem et Par Ord. - Først maa jeg bede Dem være over- 

10 beviist om, at jeg kun nødtvungen af den yderste Nød og Nød
vendighed har gjort det Nødskud, som satte Dem i saa stor 
Skræk; men siig mig: Hvem skulde jeg ellers have fundet at 
tye til eller at kalde til Hjælp i Nøden? - og uagtet jeg endnu 
sidder her og blues over at have paabyrdet Dem, der er saa 

15 overlæsset med Arbeide, endnu mere Tyngsel, saa føler jeg dog 
en stor Beroligelse ved at vide mig i Deres Hænder og kan ikke 
noksom takke Dem for den sande, venskabelige Resignation, 
med hvilken De kom min Bøn imøde. Da De selv yttrede, at det 
vilde lette Dem Arbeidet, naar De havde Noget at holde Haan- 

20 den paa, saa tillader jeg mig dernæst, hvis De ikke allerede selv 
er faldet derpaa, at bede Dem til dette Brug at eftersee Heibergs 
Perseus og hans Intelligens-Blade for 1841, hvori der findes 
Adskilligt om mine Scripturer, i det Mindste Noget, som er 
bedre end P. L. Møllers tydske Sqvalder. - Den egentlige Bio- 

25 graphie maa De ikke sinke Dem med; den kan jeg jo - i al sin 
Korthed - selv lave.

Sluttelig maa jeg sige Dem, at baade min Kone og Datter og 
jeg med Længsel vente at see Dem hellere i Dag end i Morgen 
□: somsnarest, og De maa paa ingen mulig Maade opsætte Besø- 

30 get hos os, til De har faaet hiint ovenomtalte Arbeide fra Haan
den!

Lev vel og kom snart! .
Deres hengivne

Christian Winther.
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218. Til F. L. Liebenberg.

[Strandveien] 30 Aug. 1854. 
Kjære Liebenberg!

--- Den mig tilsendte Artikel til Brockhaus's Conversations- 
Lexicon var jo gandske fortræffelig og i enhver Henseende, som 5 
et saadant Actstykke bør at være. Men - tilgiv mig! - jeg kunde 
ikke sende den bort; det vil sige, jeg kunde ikke. Den var altfor 
gunstig og fordeelagtig for mig, til at jeg selv kunde tilstille 
Redactionen samme. Jeg klædte den altsaa af, beholdt kun de 
tørre Data, tilføiede et Par forbigaaede Punkter, fuldstændig- 10 
gjorde Listen over mine originale Arbeider og afsendte den i 
denne Skikkelse. Kan nu Brockhaus ikke bruge den som saadan, 
saa faaer han at lade være.

Jeg frygter næsten for, at jeg ikke her vil blive færdig med 
det første Udkast af mit Digt; jeg er ikke kommet længer end 15 
til den 607de Stanze, og jeg forudseer, at Arbeidet langt vil over
stige de 800. Kommer jeg nu til Kbhvn, inden det er sluttet, saa 
er jeg bange for, at det vil komme til at ligge hen, - og saa -!

Hvad ere vi Mennesker?
Lev vel og kom til os, saasnart det er Dem muligt. 20

Deres hengivne, forb.
Christian Winther.

219. Til F. L. Liebenberg.

21 Septbr. 1854.
Høistærede og ikke saa lidt Fortræffelige! 25

Iblandt de Ting, som Vorherre har skabt, skal man vanskeligt 
finde noget Deiligere end en Række af Dage i denne Maaned, 
som selv de Neapel-gale skulde kunne slikke ti å tolv Fingre 
efter; men andre Skabninger har han efterladt sig, som ikke ere 
saa heldige f. Ex. et slet Menneske, som kaldes Fr. Liebenberg, 30
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der - trods Løfter og næsten edelige Forsikringer - nu ikke i saa 
lang Tid har været her, og derved er gaaet glip af i det Mindste 
een af disse Dagskjønheder og Aftendeiligheder. Jeg vil dog 
ikke haabe, at De endnu bestandig lider Ondt i dette Minus, 

5 som De behager at kalde Deres Mave; skjøndt det var jo i sin 
Orden, eftersom det næsten overalt er et Minus, der gjør Hove
det kruset paa Folk. Dog - Alvorsnak - hvis De er saa rask, at 
De kan taale det og forresten har Tid, saa kom ret snart, og De 
skal see, hvor her er smukt og hvor vi ville tage glædeligt imod 

10 Dem. Naar jeg undtager Nætteme mellem Løverdag og Mandag, 
kan jeg hele Ugen igjennem ogsaa have den Fornøielse at byde 
Dem et Natteleie. - Min Kone vil nok skjænde lidt paa Dem - 
men det gaaer jo over! — Hermed sendes Dem:

2 Bind af Bischoff.
15 2 Bind af Gozzi - Meisling.

1 Bind af Ossian
2 B. af C. Bernhard.
2 B. af Balzac
1 B. af Hauch

20 2 B. af M. Hansen,

hvilket Alt beroer hos Drewsen p. Høibroplads. Endnu resterer 
1 B. af M. Hansen, 1 B. af Hertz og Erik af Pommern af C. Bern
hard, hvilke min Kone ønskede at beholde lidt endnu. Endvidere 
ansøger hun om at maatte erholde et Par Bind af den store 

25 Udgave af Eugéne Scribes „Oeuvres", navnligen helst inde
holdende reciterende Skuespil. Urtekræmmer Bartholdy, st. 
Kongensgade 67-68 modtager og besørger.

Jeg er endnu ikke kommet over de 700; der har været en 
ærgerlig Standsning, og jeg ækles mere og mere ved Slutningen, 

30 som ikke tilfredsstiller mig selv. - Det kommer vist til at ligge 
længe! Kom og trøst mig.

Lev vel!
Deres hengivneste

Christian Winther.
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Jeg er saa ublu i Pakken at indsmugle en d° til Bredsdorff. Det 
haster ikke; siig ham blot, hvis De seer ham, at Pakken ligger i 
Stforeningen.

220. Til Emilie Monrad.

Rom, Via Frattina N° 110. 5 
6. Marts 1855

Igrunden har jeg slet ingen Ret til at vente Brev fra Fru 
Monrad, og jeg maa finde mig deri, som i saa meget Andet, jeg 
selv har forskyldt; men jeg vil herved ikke lade mig berøves den 
Fornøielse at skrive Dem et Par Ord til, og jeg gjør dette nu saa i© 
meget hellere, som jeg dennegang kan give mit Brev en lidt 
mindre elegisk Tone eller, om De vil, en livligere Colorit, end 
det Forriges. Det saae nok temmelig sort ud, og dog, forsikkrer 
jeg Dem, var Farven langt svagere end Virkeligheden, - i det 
Mindste i mine Øine. Med Hensyn til mig selv er der heller 15 
ingen væsentlig Forandring foregaaet; men Idas Helbreds-Til
stand har i den senere Tid taget en Vending, der giver os Lov 
til at haabe det Bedste. Jeg siger haaber, thi hvem tør sige mere? 
- Veiret har nu længe, for os Nordboere, været - skjøndt stund
om afbrudt af stærke Regnbyger, venligt og vaarligt. Hele Vin- 2© 
teren næsten have vi havt Roser og yndelige Blommer; men 
nu begynde de først ret for Alvor at komme frem. Mandlerne 
have alt afblomstret, og om føie Tid vil man f alby de friske 
Mandler paa Torvene; Ferskener og Aprikoser prange med deres 
hvide og røde Bios ter, og man kan ikke gaae over den grønne 25 
Campagna ned til Egerias Grotte uden at træde paa mørkeblaae, 
duftende Violer. I Begyndelsen af vor Ophold her, var Ida noget 
utaalmodig og længselsfuld efter Hjemmet, ja, jeg frygtede 
virkelig for, at hun led af Hjemvee. Hendes Hovedpine var fryg
telig og hun saae elendig ud. Med alt dette var hendes Stemning 30 
og Yttringer ingenlunde heftige - i det Mindste ikke i min
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Nærværelse - men snarere ydmyge, bløde og inderlig veemodige, 
saa man ret havde ondt af at høre og see hende. Jeg foreslog 
hende da at følge mig paa mine Vandringer, og hun indlod sig 
gjerne herpaa. Fra den Tid af har hun nu i over to Maaneder næ- 

5 sten daglig i 4-5 Timer været min Ledsagerinde. Snart til Vogns, 
snart dog mest til Fods have vi besøgt en stor Mængde af de mær
kelige Ting og Steder, som deels fra tidligere Tid vare mig velbe- 
kj endte, deels endnu nye; og med hver Dag har hun fundet mere 
og mere Behag deri, hun længes nu slet ikke mere, ja, hun ønsker 

10 endog, at vort Ophold her maatte forlænges ud over den fast
satte Tid; hendes Hovedpine synes sjeldnere og mildere, hendes 
Sind er mildt og oprømt, hun faaer daglig mere og mere Inter
esse for de Ting, hun her seer, hvorhos hun med en ret sund 
Takt udvælger sig især det, som ligger indenfor hendes Tanke- 

15 Sphære. Ryst nu ikke mistroende paa Hovedet! Ingen, troer jeg, 
kj ender hende nu bedre og kan bedømme hende rigtigere, end 
jeg, - maaskee hendes Moder undtagen. Hvert Ord, jeg her ned
skriver, er den rene Sandhed, uden Smykke eller Overdrivelse. 
Jeg siger nu ikke, at denne Vandring i fri Luft, denne Adspre- 

20 delse, disse Samtaler, vi have havt, alene have bevirket en heldig
Forandring i hendes Helbreds-Tilstand; langtfra! Der er med 
Alvor af hendes Moder anvendt andre, saavel physiske som 
psychiske Midler. Men jeg nægter ikke, jeg vilde føle mig lykke
lig, hvis jeg engang turde tilstaae mig selv, at jeg ogsaa her, 

25 ligesom altid hjemme, havde bidraget Lidt til at gjøre Julies
Datter glad ved Livet og tilfreds med sig selv; thi dette, maa De 
ikke troe, hun hidtil har været, saameget det end har kunnet 
have Udseende deraf. Jeg vilde da glæde mig ved at have fore
taget denne Reise, jeg vilde da ansee mit Liv for ikke aldeles 

30 spildt og unyttigt. - Ida er langtfra at være uvidende, det synes
for Andre maaskee kun saaledes; men jeg forsikkrer Dem, hun 
veed langt meer, end man aner. Jeg vogter mig naturligviis vel 
for at examinere (hvilket jo ogsaa er den forkerteste Form for 
Conversation!), men jeg giver hendes Indre Ledighed til at 

35 aabne sig med Tillid og Fortrolighed, hende uformærkt, - og
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saa kommer det. Af positive Kundskaber veed hun meget god 
Beskeed med den hellige Historie, i Danmarks Historie er hun 
ikke vildfarende, hun taler ret godt Tydsk, og nu har hun ladet 
en heel Deel Italiænsk paatrænge sig hende, saa at hun med 
forbausende Lethed gjør sig forstaaelig ikke blot for Tjeneste- 5 
folk og Handlende men ogsaa for andre Personer, med hvilke 
hun kommer i Berøring. Hendes Raisonnements ere i de fleste 
Tilfælde meget sunde, og naar hun i Andres Nærværelse synes 
ligesom at være lukket, saa er dette mest af Forlegenhed og 
Mistillid til sig selv og Frygt for Omgivelserne. Stundom stikker 10 
Barnet meget stærkt frem, og det vil vist aldrig ganske forlade 
hende; men hvad skader det? Hvilket Menneske i Verden tør 
sige, at han ganske har fjernet al Barnagtighed fra sig? - og naar 
det saa er saa uskyldigt og uskadeligt! - Jeg har nu fortalt Dem 
en heel Mængde og aabnet mit Hjerte; men jeg beder Dem, ikke 15 
til Nogen i Verden, undtagen til Monrad, at meddele Noget 
deraf. Jeg fortæller Dem dette, fordi jeg veed, at De holder af os; 
og jeg vil ikke, at Nogen skal troe, at jeg vil prale med den Ind
flydelse, jeg muligen har havt ved denne Leilighed. Hendes 
Helbredelse og forandrede Sindsstemning var maaskee indtruffet 20 
uden dette; Epochen for hendes Sygelighed var maaskee forbi. 
Desuden er dette Alt jo, som sagt, endnu kun et Haab. - Julie 
har een Gang ligget syg i Vinter af en heftig Nervehovedpine. 
Nu ligger hun atter i nogle Dage. Man maa her nøie vogte sig 
for Forkjølelse, og det er vanskeligt. I det Frie er Luften ofte 25 
luun; men i de store Sale, hvor man tidt hele halve Timer staaer 
og gaaer paa de iiskolde Marmorgulve, samt i de altid aabne 
Corridorer og Loggier kan man let faae et Smæk. Forleden Dag 
bestege vi i det deiligste Solskin det høie, i æld-ældgamle Ruiner 
opførte Taam paa Campidoglio (Capitolium) hvorfra man ikke 30 
blot overseer hele den gamle og nye Stad, kan følge et Stykke af 
Tiberens Løb, men ogsaa har en viid Udsigt over Campagnen til 
de fjerne, blaa Bjerge mod Nord, Øst og Syd. Op- og Nedstig
ningen gjorde os brændende hede (jeg hader disse Taarn- og 
Bjergstigninger); derpaa opholdt vi os en lang Tid i begge 3S
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Capitoliets Museer, og her bleve vi atter kolde. Siden den Dag - 
det er nu otte Dage siden - har Julie lidt af en heftig Forkjølelse, 
som har slaaet sig paa Luftrøret, berøvet hende Stemmen og 
foraarsager hende ulidelige Smerter. De kjender jo desværre Alt 

5 dette? Nu ligger hun med en Strømpe om Halsen og drikker 
varm Salep; det Eneste, vi veed at gjøre. —

Den 16 Marts:

Saavidt var jeg kommet, da jeg idag modtog Deres vel- og 
kjærkomne Brev. Det var ret smukt af Dem, at De i min Ud

io lændigheds mørke Dage vilde gjøre mig den Glæde. Deres Brev 
var mig saadan et rigtigt, lille Stykke Danmark, et Genre-Billede, 
som gjorde mig inderligt godt. Ak, jeg vilde gjeme have været 
hjemme, skjøndt det var saa koldt; jeg kunde der ikke have lidt, 
hvad jeg her har udstaaet! det er vist. - Nu er Julie i Bedring, 

15 men Stemmen er endnu ganske borte. Vi maae haabe paa det 
varmere Veir, som vel ikke længe kan udeblive, skjøndt jeg synes, 
det lader vente paa sig uanstændigt længe. - I denne Vinter har 
jeg læst en hel Deel Italiænsk; men disse Nyere behage mig slet 
ikke. Jeg bringer Noget deraf hjem med, som da staaer til Tje- 

20 neste. Nu har jeg læst Afzelius's Sagohäfder og 3 Bind af Fryx- 
ells Berättelser. En saadan Bog, som den sidste, faae vi aldrig i 
Danmark. Vi eie ingen Historiker for Tiden, der eier det Talent 
og de Egenskaber, som dertil udfordredes; men om vi end havde 
en Saadan, saa vilde han Intet kunne udrette. Vi mangle Kilde- 

25 skrifter og andre Hjælpemidler, og dette for en Deel foranlediget 
ved de skammeligste Misbrug. Blot eet Exempel: Paa den Tid, 
da vor sælle, fredsælle Fr. VI førte Krig langs Strandveien og i 
Dyrehaven; da man sang: „Kongen er Folkets Ven, Folket er 
hans igjen, Saa er det qvit! Borgeren ved sit Kruus Taer sig en 

30 lille Ruus, Kongen taer Vibenshuus, Saa har Hver sit!" - da 
udgik Befaling over alt Landet til de juridiske og andre Embeds- 
mænd, der havde Arkiver under sig, at indsende alle overflødige 
og unyttige Papirer, Pergamenter og lignende Sager til Kbhvn; 
og allerunderdanigst indsendte de da ogsaa hele Vognmandslæs

5. Chr.W. II
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af dette Kram, som blev gjort til Patroner, der bortskjødes i de 
berømmelige Slag, hvori Kongen altid overvandt Prinds Færdig
mand! - Var det ikke afskyeligt - værre end et Mord? Dog - 
jeg sidder vel her og fortæller Dem Noget, som De forlængst 
veed. - Hvis Papiret havde været længere og bredere, saa havde 5 
jeg endnu havt Meget, som jeg havde skrevet op til Dem; nu maa 
jeg nøies med at forsikkre Dem, at det er saa uendeligt fortræf
feligt at faae Brev fra Hjemmet, - De veed ikke, hvor det styrker 
og opliver; - men - det forstaaer sig - beskeden bør jeg være 
o. s. v. - Nu tusind Hilsener fra os her til Dem hist. Fra mig 10 
specielle til Monrad og Børnene. - Endnu til Slutning maa jeg 
dog sige Dem, „at der dog er skjønnest i Danmark", og at jeg 
kun kan leve der! Lev vel! Endnu engang: Tak for Deres Brev til

Christian Winther.

221. Til F. L. Liebenberg. 15

Rom d. 9de Marts 1855. 
Kjære Hr. Liebenberg!

Den Glæde, hvormed jeg aabnede Deres Brev og læste Under
skriften, forvandlede sig, som De vel kan begribe, ved Læsningen 
om den Nederdrægtighed og Mishandling, De har været udsat 20 
for, snart til Forfærdelse og Forbittrelse. Det kom mig som et 
Tordenslag fra klar Himmel; thi Vedersø har ikke med et Ord 
antydet, at De ikke havde det godt. Gud være lovet, at det dog 
fik en Ende og at De vandt Seier. Ulykken - thi selv den grund- 
løseste Bagvadskelse er en Ulykke - kunde have ramt Den, som 25 
ikke have havt Kræfter til at staae imod med, navnlig i en Kamp, 
hvor man, som De selv siger, ikke kan komme Modparten tillivs 
og er uden Forsvar; og det glæder mig inderligt, at De, med De
res lidt bløde Gemyt, saa tappert har udfægtet Striden. Tragødien 
er endt, al Commentar er nu overflødig og unyttig; men Eet, sy- 30 
nes mig, maa De holde fast ved, baade for Deres egen og den
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unge forladte Mands Skyld, nemlig at beholde ham hos Dem i 
Byen, og i denne Henseende er De jo for Tiden betrygget. - Jeg 
lod min Kone læse Deres Brev og fortolkede hende med eet søm
meligt Ord hiin græske Benævnelse. Hun deelte med mig Smer- 

5 ten over de Lidelser, som vor hyggelige, brave Ven har maattet 
udstaae, og Begge bede vi Dem at modtage fornyet Løfte om 
Assistance, naar og hvor der vises el. aabnes os Ledighed dertil. 
Skulde det f. Ex. snart engang ansees fornødent at virke paa 
A. Hage, saa er min Kone strax villig til at gjøre dette saa kraf- 

10 tigt, som hun formaaer; derom maa De da i Tide give os Var
sel. - Jeg haaber da nu, at De vil være stærk nok til at glemme, 
saaat De igjen vil kunne leve i Fred og Ro, som hidtil. Sørg saa 
ogsaa for Deres Helbred. Dog - at blive fed, lykkes Dem vel 
aldrig? Jeg kan ikke nægte, at, da jeg læste disse Ord i Deres 

15 Brev: „jeg blev mager", saa foer den malisiøske Tanke igjen-
nem mit Hoved: Kan min Ven L. virkelig blive mager? Tilgiv 
mig! Mennesket er skabt ondt! - A. Vedersø har vi seet hos os 
nogle Gange, men ikke saa ofte som vi vel kunne ønsket. Jeg kan 
godt lide ham; men ikke saa rigtigt hans Contubernal. Vedersøs 

20 Helbred er vist meget svagt og hans Tilstand forbedres ingen
lunde ved en altfor stærk Længsel efter Hjemmet, der grændser - 
siger man - til Hjemvee. — I det Hele taget have vi ikke havt 
megen Omgang med de her værende Danske; og i Grunden er 
dette jo ogsaa det Rigtige. Man bør meest søge sin Omgang med 

25 Landsens Folk. Dog denne Reflexion er desværre ikke Grunden
til vor Afsondring. Da vi kom hertil efter den afskyeligste, mest 
ødelæggende Reise, jeg har gjort, vare vi Alle meer eller mindre 
elendige, syge, tilintetgjorte, sløve. Jeg maatte flere Gange, flere 
Dage i Rad, holde Sengen, min Kone ligerviis, Ida befandt sig 

30 heller ikke vel, og saaledes kom strax fra Begyndelsen hiin Af
sondring aldeles naturlig. Prof. Høyen og Skougaards, Cand. 
Larsen og Billedhugger Freund vare de Eneste, som lidt stadigt 
kom til os. - Hvad jeg har lidt af Kulde, Feberagtighed og andre 
Dele, vil jeg ikke beskrive Dem. Nu har Veiret alt længe været 

35 mildt, ja, for os Nordboere endogsaa varmt. Blomster, de deilig-

5*
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ste og mest duftende, have vi havt i et Par Maaneder, og nu 
begynde vi at komme lidt til Kræfter. Min Kone og Ida især ere 
nu meget flinke; jeg spadserer næsten daglig 3-4 Timer med Ida 
og, idet jeg fører hende om til denne Rigdom af Mærkværdighe
der, opfrisker jeg med det Samme halv udslettede Kundskaber og 5 
Minder; og hun trives fortræffeligt derved og faaer Opholdet 
her Dag fra Dag mere kjært. Dette kan De berette Den eller Dem, 
af hvem De har hørt tale om hendes tidligere, mindre freidige 
Befindende. Jeg begynder at faae godt Haab til, at vor Reises 
egentlige, eneste Maal lykkeligt skal naaes. - Selv hader jeg al 10 
Reisen og Ophold i fremmede Lande, jeg hader det af min inder
ste Sjæl, og jeg vil herefter slutte ethvert Brev, jeg skriver, og de 
Taler, jeg holder, - hvis jeg holdt nogen, - med de Ord: Præterea 
censeo, at der er bedst i Danmark, - eller rettere, at jeg kun 
kan leve der! - Hvad der gjorde mig Afreisen fra Hjemmet og 15 
Beslutningen lidt tungere end den burde være, i Betragtning af 
vor Reises Hensigt, nemlig en gavnlig Forandring til Fordel for 
baade min Kones og Datters Helbred, var, at jeg blev standset i 
og revet bort fra et Arbeide, som dengang tegnede til at kunne 
blive færdigt efter to Maaneders Forløb. Men lige fra det Øieblik 20 
af, da jeg havde fast foresat mig at reise, var det ogsaa forbi. Jeg 
kunde ikke mere; og Gud veed, om jeg nogensinde kommer i en 
saadan Stemning og i en saadan Følelse af Kraft, at jeg kan lave 
Slutningen. To Trediedele ligge nu hjemme. Her er det mig umu
ligt at gjøre det Mindste. Det er Svaghed, jeg veed det nok; men 25 
saadan er jeg nu indrettet. Aa! det røde Huus! - Dog - Alt dette 
bliver ganske mellem os. - Reisebeskrivelse er ikke min Sag; Alt 
hvad jeg kan fortælle, skal De, naar vi, som jeg haaber, til Vinter 
ret ofte sidde sammen ved min Arne i Kbhvn, gjeme faae stykke- 
viis og mundtligt. Vi reise først herfra d. 24 Juni, og agte omtr. 30 
midt i Juli Maaned at tage Ophold paa Møens Klint. Først i 
Octobr. holde vi vort Indtog i Byen. Breve gaae mellem dette og 
Kbhn i 12-14 Dage. Skulde det ikke være muligt, at De endnu 
engang vilde glæde mig med Efterretning fra Dem? Det var en 
sand Velgjeming! Fra min Kone og Ida og Marie har jeg de ven- 35
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ligste Hilsener til Dem; vi tale tidt om Dem og glæde os Alle 
ligemeget til at see Dem igjen. - Hvis De er misfomøiet med 
dette Brev, saa ere vi To i den Henseende ganske enige. Jeg er en 
slet Brevskriver; men jeg mener det godt! - Lev vel! Hils Deres 

5 unge Ven fra min Kone og mig, og hav Tak for al den Venlighed 
og Godhed, De viser

Deres hengivne
Chr. Winther.

P.S. Ved min Afreise fra Byen, bad jeg baade Reitzel og Iver- 
10 sen at tænke paa mig, d.v.s. at henlægge til mig, hvad De om

trent kunde vide, vilde interessere mig. Jeg haaber ogsaa, at De 
vil betænke mig lidt, naar jeg, træt og literatur-sulten, vender 
tilbage fra min Pilgrimsgang. - Jeg kan ikke afholde mig fra paa 
denne Lap at sende Dem en Gratulation i Anledning af det glim- 

15 rende og for Bredal vistnok høist uvante Resultat, der er frem- 
gaaet ved Deres Bestræbelser. Det vil jo næsten kunne frem
bringe en hel Revolution i hans Tilværelse. - Deres Udg. af 
S. Staffeldt seer jeg meget hæderligt og fordelagtigt omtalt i 
Fædrelandet; Skade, at den ikke er til at læse for Een, der kun 

20 kan læse Fractur. Imidlertid takker jeg hjerteligt for det mig ven
tende Exemplar! - Hvis De seer Reitzel, saa lad ham vide, at jeg, 
efter Løfte, haaber at see et Par Ord fra ham, og giv ham min 
Adresse. Fra Iversen har jeg et lignende Løfte, - ikke at tale om 
de Coninck! - De kommer vel stundom til „Fædrelandet"; bring 

25 saa baade Giødwad og Ploug hjertelige Hilsener fra mig og siig 
den Første, at jeg mangen Gang om Morgenen i Distraction siger 
til mig selv: „Det skal jeg dog spørge G. om" eller: „Hvad vil 
G. sige!" - Jeg er nysgjerrig efter at vide, hvad De tænker om 
den Kierkegaardske Krig; jeg for min Part synes, at det Hele 

30 ikke var al den Støi værd! - Lev nu vel! Jeg kan ikke mere!
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222. Fra F. L. Liebenberg.

Kbhn. d. 7 Aug. 1855.

Da De, som jeg hører, er saa vred over min Taushed, at man 
endogsaa „kan see det paa Dem", skynder jeg mig at indhente 
det Forsømte for snarest muligt at skaffe Dem, kjære Professor 5 
Winther! Deres sædvanlige milde Ansigt igjen. Det Første, som 
jeg skal gjøre til Gjenstand for min Skrivelse, er da Deres nylig 
oplevede Fødselsdag, som De nok tilbragte paa Reisen, og i An
ledning af hvilken jeg sender Dem mine oprigtigste Lykønsknin
ger. Ogsaa til Deres Tilbagekomst til Danmark gratulerer jeg 10 
Dem, idet jeg byder Dem og Deres Familie velkommen. Min 
kjære Carl har fortalt mig, at baade De og alle Deres syntes 
friske og raske, og jeg haaber baade derefter og efter hvad De 
skrev til mig fra Rom (i det venlige Brev, hvorfor jeg takker 
Dem ret hjerteligt), at Reisen ikke har været forgjæves, men at 15 
Deres Kones Helbred har forbedret sig efter Ønske. De kan troe, 
at jeg gjeme vilde have besøgt Dem paa det smukkeste Sted i 
Danmark; men desværre forhindrede Omstændighederne mig fra 
at gjøre min Carl Selskab, saaledes som jeg havde haabet, og jeg 
kommer nu slet ikke til at forlade Kbhn. i Sommer. 20

For Deres og Deres Families Venlighed imod min unge Ven 
takker jeg ret meget. Er han ikke bleven stor og har udviklet sig 
godt under mine Hænder? Gudskeelov at jeg har faaet ham hjem 
igjen; i de otte Dage, han var borte, drømte jeg hver Nat, at jeg 
havde mistet ham, snart paa en, snart paa en anden Maade. Jeg 25 
har nu havt ham paa ottende Maaned, og vi leve meget lykkelig 
med hinanden, især siden jeg er ble ven ene om ham, d.e. siden 
Damerne fra Liselund reiste herfra. Thi (mellem os sagt) for
langte Frøken Hånschell grumme megen Taknemmelighedsy delse 
for den Tjeneste, hun havde gjort os, saa Forholdet til hende be- 30 
gyndte at blive temmelig trykkende. Derimod beder jeg Dem at 
ynde den gamle Fru Calmette, der vedblev at vise den samme 
Elskværdighed til det sidste. Carl har nu i to Maaneder boet hos
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mig (Nørrevold 194), hvor vi have faaet to Værelser til ovenpaa, 
og boe saa godt som vi forlange. Min Værtinde laver Mad til os, 
og vi spise meget fornemt Kl. 5V2, naar Carl kommer fra Conto- 
ret. I pecuniair Henseende er jeg hidtil kommen ret godt ud af 

5 det, og frygter heller ikke for Fremtiden. Rigtignok maa jeg ar- 
beide temmelig strengt; men jeg gjør det med Lyst, siden jeg har 
faaet det kjære Barn at sørge for. Af Finantsernes aarlige Tilskud 
til Vidensk. Fremme har jeg for første Gang faaet noget (200 
Rbd), og Udsigt til det samme i de nærmest paafølgende Aar.

10 At jeg forresten har havt nye Sorger, siden jeg sidst skrev til 
Dem, veed De. Neppe havde jeg (i Paasken) faaet Sikkerhed for 
at beholde Carl her i Byen, før jeg, som De vil have seet i „Fæd
relandet", blev overfaldet af Bogh. Thaarup og fremstillet for 
Verden som en Kjeltring. Det grundtvigske Parti i Samfundsraa- 

15 det for den d. Litt. Fremme, anført af Hr. Svend, benyttede sig af 
Ledigheden til at kaste sig over mig, der allerede længe havde 
været dem iveien ved min Virksomhed for Samfundet. Jeg vil 
ikke gaae nærmere ind paa denne Historie, som har ærgret mig 
nok; De kjender baade mig og Bogh. Th., og vil, ogsaa uden at

20 kjende hele Sammenhængen, vide hvad De skal dømme. Om en 
Ugestid bliver jeg færdig med Ewalds Udvalgte Skrifter, og skal 
da sende Dem et Ex., skjøndt jeg nok veed, at De ikke bryder 
Dem stort om Ew., og Bogen desuden er trykt saa smaat, at De 
ikke kan læse den. Men gjør mig den Fornøielse at faae Deres

25 Kone til at læse Fiskerne og Balders Død for Dem, saaledes som 
disse Stykker nu fremkomme restaurerede.

Fremdeles har min Moder været meget syg i en Maanedstid, 
og skjøndt hun nu er i nogen Bedring, er hendes Tilstand endnu 
bestandig betænkelig. - For 14 Dage siden kom Aug. Wedersø 

30 hertil. Han blev i München saa syg, at Forchhammer, som fulg
tes med ham, ventede hans Død. F. pleiede ham troligt i tre 
Uger, indtil min Søstersøn kom og løste ham af, og endelig fik 
den Syge bragt hjem i en noget taaleligere Stand. Men der er 
næsten intet Haab for ham.

35 Nu De er kommen i Rolighed paa Møen, tænker jeg, at De
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atter har taget fat paa den afbrudte Traad af det Arbeide, hvor
om De fortalte mig i det røde Huus. Saameget som jeg, ogsaa i 
denne Henseende, ønsker Dem Rolighed, nødes jeg desværre til 
at bringe Dem en Efterretning, som maaskee kan forstyrre Dem, 
men som jeg troer, ikke at burde holde tilbage. Den angaaer De- 5 
res Kones Søn, om hvem jeg for et Par Dage siden hørte et for
uroligende Rygte, som derefter har bekræftet sig. Man fortalte 
mig nemlig fra Frederiksborg, at det unge Menneske for et Par 
Uger siden var kommet til en Skovfoged udenfor Frdrborg ved 
Daggry, tilhest og uden Hat. Han havde ladet sig anvise en 10 
Smed, der skulde paasætte Hesten adskillige Skoe, medens han 
selv gik ind i Byen for at kjøbe sig en Hovedbeklædning. Der
efter var han redet bort, til Skodsborg, „hvor han vilde tale med 
Kongen". Jeg forhørte mig strax hos min Broder og erfoer, at 
Præsten Werlin en tidlig Morgenstund havde indfundet sig i 15 
Kongens Forgemak og anmodet Lakeieme om at forhindre hans 
Søn, hvis han skulde komme, fra at faae Kongen i Tale, „da han 
var bleven vanvittig". Siden havde Ingen af dem viist sig paa 
Skodsborg. Mere har jeg desværre ikke kunnet erfare; men det 
er jo let at fatte, at Faderen har bragt den stakkels Dreng til For- 20 
tvivlelse, og saa for at rense sig selv udgivet ham for afsindig. 
Hvad der nu kan gjøres ved denne Sag, deels for at hjælpe det 
unge Menneske, deels for maaskee at benytte Uenigheden imel
lem Fader og Søn i Moderens Interesse: derom har jeg ingen Idee.
Men kan jeg gjøre noget, saa lad mig blot vide det. 25

Og hermed maa jeg nu sige Dem Farvel, efter at have præste
ret de fire Sider, som skulde være Betingelsen for Deres Formil
delse. Hils Deres Kone, Datter og Niece ret hjerteligt, saavel som 
Bredsdorff, der vel endnu er hos Dem, og saml gloende Kul paa 
mit Hoved ved meget snart at sende Svar til 30

Deres hengivne
F. Liebenberg.

Baade Rossings, og Fru Calm. og Frøk. Hånschell bedes hilste.
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223. Til F. L. Liebenberg.

Stege., d. 17de Aug. 1855. 
Kjære Liebenberg!

.. Det var meget heldigt, at jeg netop var i Stege og, useet af 
5 Andre, modtog Deres venlige og kjære Brev, hvori den forfærde

lige Beretning stod om min stakkels Julies Søn. Nu kunde jeg, 
som jeg burde, fortie det for hende, dette, som hun mindst i 
denne Tid burde erfare Noget om; hun vilde ikke kunnet holde 
det ud. Bedst er det at lade hende blive uvidende derom, saa- 

10 længe det lader sig gjøre. Det kunde jo ogsaa være, at det unge 
Menneskes Tilstand (thi han skal virkelig lide af Sindsforvir
ring) var en Følge af Sygdom, der, naar den kom til Udbrud, 
vilde kunne helbredes, og med den Deliriet. Forresten var Deres 
Gisning om Faderens muelige Forhold i denne Sag jo ganske vel- 

15 begrundet i hans Characteer, end hvilken man ikke kan tænke 
noget Siettere. I ethvert Tilfælde kan jeg ikke Andet end tro, at 
Faderens Behandling jo har fremkaldt Sønnens beklagelige Til
stand. .. . Her fra Stege skrev jeg samme Dag [som jeg fik Deres 
Brev] til Monrad, bad ham undersøge Tingen og afgjøre hvad 

20 man mueligt burde gribe til.
Er det virkelig sandt? skal jeg opleve den Glæde at see en stor

stilet Udgave af Peder Paars, inden næste Aar er omme? De veed, 
at det længe var eet af mine Ønsker.-------

Med mit Arbeide staaer det aldeles stille; jeg har siden min 
25 Hjemkomst knap seet paa det, som jeg havde færdigt, og som B. 

bragte mig fra Byen, hvor det i min Fraværelse havde ligget, og 
jeg har endnu ikke havt en sindsrolig Time og ikke skrevet een 
Tøddel. Det bliver nok aldrig færdigt.

Lev vel!
30 Deres hengivne

Christian Winther.
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224. Til Julie Winther.

Stege 19 Aug. 1855. 
Min Julie!

I Haab om at kunne faae dette til Dig i Morgen, skriver jeg et 
Par Ord til Svar. 5

Du maa paa ingen Maade tænke paa at tage herind; for det 
Første er jeg ikke træt, jeg vil kun ikke blive her længer, end det 
er fornødent; og for det Andet varer det næppe to-tre Dage, in
den Patienten ganske kan hjælpe sig selv. Men endnu flere Dage 
maae vistnok hengaae, inden han kan taale at tage Afsked med 10 
Dig og Ida og tale med hende; thi han er saa yderst sensible, at 
det Mindste afficerer ham stærkt, og man kunde jo da befrygte 
et Tilbagefald. Vi maae derfor i denne Henseende være sikkre, og 
jeg mener, at han selv er den, der bedst vil kunne afgjøre og be
stemme, naar Saadant kan skee. Hans Nervers Pirrelighed er is 
næsten uforstaaelig for et rask Menneske; den yttrer sig dog ikke 
bittert, men snarere vemodigt. Han siger, at han selv i frisk Til
stand føler noget Lignende, og tilskriver denne Svaghed Følgerne 
af den forrige, svære Sygdom i Fyen. Gaaer hans Helbredelse 
frem, som hidtil, vil han vel kunne staae sig, uden min Nær- 20 
værelse paa Onsdag el. Torsdag. Sidste Dag tænker jeg altsaa at 
kunne vende hjem. B. har, ifølge Lægens Anordning og efter sin 
egen Lyst været oppe den største Deel af Dagen. Bliver Veiret 
varmt og stille, haaber jeg i Morgen at kunne lade ham tage frisk 
Luft ved Middagstid i Vertens Have; han føler sig saa vel, at han 25 
længes efter det Frie. - Jeg sender Dig her en Opskrift paa, hvad 
jeg hidtil har lagt ud af de 50 Rdlr, tilligemed Bilag. Jeg frygter 
næsten for, at det Resterende ikke vil være tilstrækkeligt til at 
betale 1) Baden*), 2) Doctoren, 3) min og 4) B's Hjemreise. 
Hvad meener Du? — Skulde Du faae Tid og Lyst, vil jeg anbe- 30 
fale Dig at læse en Artikel, taget af „Times", som findes aftrykt 
i „Fædrelandet" N° 190, iste Side, 2den Spalte; den giver et 
prægtigt klart Overblik over vore nu bestaaende Forhold. -

*) Drikkepenge til Folkene.
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20de Aug. Morgen.

B. befinder sig saa vel, at han alt for 2 Timer siden stod op; 
han har, som han sagde mig, skrevet til Dig, og har sagtens da 
fortalt Dig om sin Tilstand. Jeg havde haabet, at det stærke Veir, 

5 som i Nat drog hen over os, skulde have givet os en klar Dag; 
men det seer nu kun ud til Regn og Urolighed. - Jeg maa nu 
gjøre dette færdigt, da jeg ikke kan vide, hvilket Øieblik en Lei- 
lighed tilbyder sig. Lev vel! Hils Ida.

O C.

225. Til D. G. Monrad.

Stege 20de Aug. 1855. 
Kjære Monrad!

Ikke blot for ret inderligt at takke Dem for den beroligende 
15 Efterretning, De har været saa venlig at sende mig, skriver jeg 

Dem disse to Linier; jeg maa ogsaa bede baade Dem og navn- 
ligen Deres Frue om Tilgivelse for det forvildede, fortvivlede 
Brev, som jeg vistnok meget ubetænksomt adresserede til Fru 
Monrad. Hvis jeg havde kunnet tænke mig om, maatte det jo 

20 faldet mig ind, at et saadant Budskab ogsaa kunde virke skade
ligt paa hende. Jeg vil haabe, at dette ikke har været Tilfældet, 
og at altsaa - atter denne Gang - min Lykke har været bedre end 
min Forstand. Ak, men denne var i hint Øieblik saa omtaaget af 
Smerte og Angst, for hvad der endnu kunde skee, at den ikke 

25 raadede. - Jeg er ganske enig med Dem i, at Sagen bedst aldeles 
forties for J., og jeg har ogsaa i den Anledning tilskrevet Hr. 
Liebenberg, at han i sine Breve maae afholde sig fra enhver Hen
tydning til, hvad der er passeret.

- Tør jeg bede Dem at bringe Deres Frue og alle Børnene de 
30 venligste Hilsener fra mig.

Deres hengivne
Christian Winther.
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216. Fra Rudolph Kraft.

Kbhv. 21 Aug. 1855. 
Kiære Winther!

At jeg paatog mig et slemt Arbeide ved at søge Værelser til 
Dem og Deres vidste jeg, dog ei saa meget for Uleilighedens 5 
Skyld, skjøndt Gud veed, Værterne bidrage sit for at narre Folk 
April med lovende Avertissementer - som for den Uroe hvori 
man befinder sig i det Øieblik da man for Andre skal bestemme 
en Sag, i hvilken man i Reglen har meget ondt at bestemme for 
sig selv. Dog nu er det gjort og Tiden maa vise, om jeg fortjener 10 
Tak eller Utak. Gaarden er N° 52 i Store Kongensgade vis-å-vis 
Lorentz Petersen og Owen - Værten Snedker Rosenløv, en meget 
net Mand, - Etagen 3 Sahl, meget proper og net vedligeholdt - 
Leie 350 aarlig og Andeel pro rata i Trappe og Ports Belysning 
- stærk Sol tilgaden fra Morgen til henimod Kl 3-4 - Hvad 15 
Etagen i øvrigt indeholder vil De finde paa medlagte Afrids, naar 
De dertil føier et Pulterkammer paa Qvisten, og Brænde og Tør- 
veleilighed i Kiælderen.

Det for Dem bestemte Værelse er af Størrelse rigeligt som mit 
forreste Contoir; men skulde De ønske et endnu mere isoleret 20 
Værelse, kan De faae et tapetseret Qvistværelse med Kakkelovn 
mod da at opgive det til Pulterk. bestemte Qvistværelse. Snedker
værkstedet vil neppe forstyrre Dem i Deres Roe. Frue Winthers 
Værelse er af Størrelse som mit eget Contoir, lidt kortere men 
atter lidt dybere; Idas Værelse er noget større end Tegningen 25 
viser, og som Følge Spisestuen ogsaa noget større; Entréen er 
meget lille, accurat et Buur, som min, Værelserne i det Hele et 
Par Tommer lavere end mine.

Leiligheden er tilleie til October, nuværende Beboer Grosserer 
A. T. Møllers Søn, givt med en smuk lille Kone - som jeg for- 30 
resten kun saae in effigie - opsagt af Værten for Brud paa Huus- 
fred og Uartighed. Give nu kun Gud, at jeg maa have været 
nogenlunde heldig i mit Valg, saa at De og Frue Winther maatte 
blive tilfredse.
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Lidt vred er jeg paa Dem, mig synes, at De ei er ret fornøiet 
med Reisens Udfald, den nærmeste Hensigt antog De i Foraaret 
opnaaet; men er det nu gaaet som jeg ventede at Frue Winther 
er bleven den Lidende, herom bør De dog give mig lidt nøiere 

5 Efterretning end hidtil, thi det vil jo vare længe inden vi sees.
Jeg vilde gjerne berette Dem Nyheder fra Byen og andetsteds, 

men skjøndt jeg har været ude at fiske, er der dog Intet bidt paa 
og derfor i Dag kun min venligste Hilsen til Frue Winther fra

Deres hengivne
10 R. Kraft.

Eft: Da et Rygte var kommen mig for Øren at Henri var løben 
af Lære i Holbek, har jeg om denne Sag søgt Oplysning, nemlig 
hos Just Holten; denne har efter hiin Tid hos Storcks været i 
Selskab med Henri, som var flink og munter som sædvanlig og 

15 ei yttrede noget om hiin Historie, som dog imidlertid er sand og 
nærmest foranlediget derved at Forholdene i Holbek ei behage 
ham, hvorimod han af Faderen har forlangt at komme til Ham
borg, men som er ham nægtet. Det Hele har saaledes været en 
lille Undvigelseshistorie, hvoraf jeg i min Skoletid har oplevet 

20 saa mange.

227. Til Emilie Monrad.

Liselund 5te Septbr. 1855.

Den Efterretning, som disse Linier skulle bringe Dem, kjære 
Frue! har det tjenstagtige Rygte vel allerede bragt. Julie har be- 

25 det mig at skrive; hun selv føler en saadan Sorg og Smerte ved 
den blotte Tanke om, hvad der er skeet og maatte skee, at hun 
ikke selv kunde. Dette maa tjene til hendes Undskyldning, hvis 
hun hos Dem behøvede en saadan. Rygtet har denne Gang talt 
Sandhed. Forbindelsen mellem Ida og B. er hævet. Det var Beg- 

30 ges Ønske; de mødtes deri, og de skiltes derfor ogsaa ad venlige 
og uden Bitterhed. I fjorten Dage opholdt jeg mig i Stege ved B's
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Sygeseng, og havde der, uden at berøre Sagen, som ikke var mig 
meddeelt af ham, Leilighed til at spore, midt i hans umiskj ende
lige Bedrøvelse, en vis Følelse af Hjertelettelse; medens Ida der
imod, hvis Hjerte vistnok hængte stærkere ved Ham end hans 
ved Hende, endnu bagefter er vaklende: Tvivl foruroliger hende, s 
og hun synes af og til at nære Haab om en Tilbagegang; hun 
lider skrækkeligt - ogsaa legemligt. Men dette - tilligemed alt 
det Øvrige - er nær ved at tage Livet af Julie. Havde Idas Tem
perament, om De vil, hendes Characteer ikke været, som de ere, 
eller havde B. havt Kraft nok til stadigt og imponerende at virke 10 
paa disse (og denne Kraft vilde han maaskee havt, hvis han rig
tigt havde holdt af hende) saa vilde Udfaldet maaskee dog blevet 
et andet og bedre. Det er intet Under, at det har dybt saaret og 
smertet Julie; det var et saa beroligende Haab, og nu er det for
svundet! - Mundtlig vil jeg, uden Indiscretion, kunne sige Dem 15 
mere Oplysende herom; men jeg vil bede Dem helst at undgaae 
Udtalelser til Julie, medmindre hun selv skulde bringe Tingen 
paa Bane. Enhver Tanke derpaa angriber hende smerteligt; thi 
foruden at hun er den kjærligste og meest opoffrende Moder for 
Ida, saa elsker hun B., som kunde han være hendes egen Søn; og 20 
selv den Sorg, han har foraarsaget hende, har ikke fjernet hendes 
Hjerte fra ham. —

I Slutningen af denne Maaned vende vi tilbage til Byen; jeg 
haaber da snart at see Dem og Deres. Mange venlige Hilsener til 
Dem, Monrad og Børnene fra os Alle. 25

Deres ærb. hengivne
Christian Winther.

228. Til F. L. Liebenberg.

Liselund, 13 de Sept. 1855.
Kjære Hr. Liebenberg! 30

Skjøndt jeg veed, at Summen af Tid er Dem knapt tilmaalt, 
seer jeg mig dog nødsaget til at trække en lille Vexel paa samme,
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da jeg ikke veed nogen Bedre, ja end ikke Nogen, hvos hvem jeg 
troer at kunne faae mit Spørgsmaal besvaret.

I Berlingske Tidende for i Mandags staaer der en Art Udsigt 
over det kongl. Theaters fremtidige Virksomhed i denne Saison, 

5 og deri nævnes som een af Nyhederne et Stykke: „De opdigtede 
Historier, Lystspil i een Act af Poul Møller, fundet i hans efter
ladte Papirer". Hvis hermed menes min Halvbroder P.M., saa er 
det Løgn. Jeg gad saa inderligt gjeme vide lidt om Sammenhæn
gen i denne Sag. Thaarup er død - Olsen er i Jylland og jeg her, 

10 og Ingen er tilstede, som kunde møde denne Imposture, dersom 
en saadan finder Sted. Hvis det er Dem muligt, uden at for
sømme Noget af Deres Eget, saa skaf mig lidt Underretning, som 
maaskee kan berolige mig.---

Det gaaer kun langsomt med Hjortens Flugt, men det gaaer 
15 d°g- 1Deres hengivne

Christian Winther.

229. Fra F. L. Liebenberg.

Kbhn. d. 21. Sept. 1855.

20 Det gjør mig ret ondt, at jeg har maattet lade Dem, kjære Pro
fessor Winther! vente saalænge paa Svar angaaende Sammen
hængen med Poul Møllers Stykke; men jeg har baade havt usige
lig travlt og i de sidste Dage desuden været Patient. Ellers var 
det ikke skeet.

25 Hvad nu De opdigtede Historier angaaer, er der aabenbart in
gen Opdigtelse med i Spillet. P.M.s Søn Rasmus har meddeelt 
mig, at Stykket ved P.M.s Død fandtes iblandt hans øvrige Papi
rer, men af Dem selv og de Andre, der besørgede første Udgave 
af Skrifterne, forkastedes og lagdes til Side. Ved anden Udgave,

30 hvori efter Deres Raad Alt skulde tages med, blev Stykket glemt, 
da det var kommet til at ligge særskilt fra Massen. Men da nu
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Tycho Brahe-Petersen i Aar fik Papirerne for at besørge tredie 
Udgave, blev han henrykt over Stykket, som han ikke havde 
kjendt før, og fik Enkens Tilladelse til at levere det til Heiberg. 
Rasmus har læst Stykket og erkjendt det for Faderens Haand- 
skrift. Han er misfomøiet med Stykkets Fremdragelse; men 5 
kunde ikke staae sig hos Fru Poul Møller imod Petersens (!) og 
Heibergs Autoritet. Mantzius siger, at Stykket ikke er uden 
Værdi, men afbrudt og utilfredsstillende; det synes anlagt paa et 
stort Lystspil, men Forf. er bleven træt og har endt det i en Snup. 
Han mener ogsaa, at det ikke burde været opført. Hvorledes 10 
Publicum vil modtage det, er ikke godt at beregne. Mere veed jeg 
ikke om denne Sag; men naar jeg faaer seet Stykket, skal jeg 
meddele Dem min Mening derom. -

Min før omtalte Travlhed hidrører fornemmelig derfra, at jeg 
forbereder mig til en ny Virksomhed: Redactionen af Nyheds- 15 
posten i Avertissements-Tidenden, der som Rival af Adresse-Avi
sen begyndte at udkomme ved forrige Nytaar. I den skal jeg fra 
is te Oct. hver Dag levere et Qvantum saa stort som et N° af 
Berlingske. Det skal ikke have nogen politisk Farve, hvorfor man 
søgte en politisk Uskyldighed til Redacteur. Jeg har i en Uges Tid 20 
tilbragt hver Formiddag paa Bladets Contor og bestræbt mig for 
at sætte mig ind i Sagerne. Gid jeg maa kunne gjøre Arbeidet 
uden Skamme! Det synes mig dog ikke noget Hexeri. Man byder 
mig 600 Rbd om Aaret derfor, og Udsigt til mere, naar Bladet, 
som har 5000 Abonn., gjør Fremgang. Jeg agter at beholde min 25 
lille Bibliothekspost (200 Rbd), og haaber desuden at kunne le
vere et Bind af Holberg (300 Rbd) om Aaret. Mere vil jeg ikke 
kunne gjøre; men saaledes vil jeg vel kunne leve uden Nærings
sorger. Jeg fik i Aar 200 Rbd. af Finantsernes aarlige Tilskud til 
Videnskabernes Fremme, og saa godt som Løfte om det Samme i 30 
de følgende Aar. Min Carl vil jo ogsaa begynde at faae nogen 
Gage, skjøndt Hage & Puggaard lønne deres Folk meget slet 
(Carls nærmeste Formand har været der 4 Aar og har - 200 Rbd).

Veed De hvormange Ark jeg har udgivet i de sidste ti Maane- 
der? Jeg blev selv forbauset, da jeg faldt paa at regne dem sam- 35
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men, og fik ikke mindre end 130 Ark, det er: 3 om Ugen. Men 
nu er jeg ogsaa træt, og trænger til en Afvexling og en Fritagelse 
for al den Corrigeren, som har ødelagt mine stærke Øine. Iblandt 
de 130 Ark regner jeg Halvdelen af Peder Paars, som jeg er fær- 

5 dig med, skjøndt rigtignok endnu ikke har udgivet. Jeg haaber, 
min P. Paars skal blive Dem tilpas.

Jeg har lidt meget af Hovedpine i Sommer, ja sjelden været 
ganske fri derfor. Det var naturligt, at al den Sorg og Modgang, 
jeg har havt, maatte virke paa min svage Helbred, som det 

10 stærke Arbeide ogsaa maatte slide paa. Dog, Helbreden bliver vel 
bedre; men mit ungdommelige Humeur kommer aldrig mere 
igjen, og med min Lyst til at færdes iblandt Menneskene er det 
forbi. Men jeg skulde jo ogsaa engang blive gammel. Wedersøs 
Tilstand er uforandret, og vil vel blive det til Kulden kommer.

15 Voltelen reiser om en Uges Tid til Italien; gid han maa have 
Gavn deraf! jeg frygter det Modsatte.

Det glædede mig inderligt at see af Deres Brev, at De har taget 
fat paa Arbeidet. Nu see vi Dem vel snart, om en 3 Ugers Tid, 
her i Byen, haaber jeg. - Min Carl og jeg bede at hilse.

20 Deres hengivne
F.L.

230. Fra Georg Christian Freund.

Rom d. 22 Sept. 55. 
Kjære Professor Winther og Frue!

25 Tusind Tak for Deres venlige Breve, hvad der har glædet mig 
at De besøgte mine Forældre og traf mine Sødskende samlede, 
min Broder Peter skrev mig det først fra England, at han har 
faaet en lang Passiar med lille Ida om Rom's Munke, Nonner og 
al Herlighed hernede, naturligvis om mig med, og jeg kan tænke

30 at Frøken Ida ikke har været fattig paa Fortællinger. Det skulde 
glæde [mig] om, som De skriver det gamle Venskabsforhold mel
lem Zeises og mine Forældre igjen skulde være indtraadt, den

6. Chr.W. 11
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samme Inderlighed kan der jo ikke herske som før, men det er 
nu dog vel saaledes at de ikke undgaaer hinanden længere, og 
det maatte dog være piinligt.

Nu vil De naturligviis høre hvorledes jeg har tilbragt Somme
ren, hvad Nyt ellers i denne skinhellige Stad, og hvorledes Ven- s 
ner og Bekjendte have det. Emst Meyer har da været hele Som
meren i Sorent [og] Neapel og [er] ikke kommen tilbage endnu. 
Hammer har truffen ham dernede da han opholdt sig der i halv
anden Maaned, bragt en Deel friskmalede Figener, Druer med, 
og en Deel Tegninger i Skizzebøger, meere til hans egen Erin- 10 
dring end egentligt til at anvende som Billeder, men det er jo 
ogsaa godt, Livet var seet meget godt, nu er han reist for nogle 
Dage over Marseille og kommer snart hjem. Middelthun har da 
faaet sin Høstmand fertig og begyndt paa den i Marmor, jeg 
holdt meget mere af hans Basrelief Pan & Psyche, og nu har han 15 
begyndt paa sin Døbe-Engel til Norge, han har ellers lidt ondt i 
Brystet, hvorover han klager, men det synes dog som om der er 
en Vending hos ham, det er i det mindste første Gang jeg seer 
Noget fertig af ham. Undskyld at jeg glemmer „det gamle øster- 
riske Artillerie" det er nemlig vor Consul som nu bliver kaldt 20 
saaledes, da Vermehren kom hertil, saa talte de endeel om For
holdene hernede og Bravo kunde da ikke noksom rose det gi. 
østerriske Artillerie som saa fortræffelig, det første i Verden etc 
lange Fortællinger derom og saa døbte Vermehren ham saaledes; 
Guds Død hvad har han travlt med Fogelbergs Sager. Fru Ta[c]k 25 
har været i Frascati, men for 1 Maaned kom hun ind, hun havde 
faaet et Gastrisk Feber, som var meget alvorlig, hun blev pleiet 
af Thilemann og Muhle, ingen qvindelig Opvartning, vaagede 
Dag og Nat en Gang imellem og saa Thilemanns Opvarter. Thile
mann er bleven hendes udkaame Ridder, de er bleven de Uadskil- 30 
lige, hendes Sygdom har nu besluttet hende til at reise hjem, og 
Thilemann følger hende til Paris, for al den Opofring fra hans 
Side, hvis det er en Opofring han bringer, kan hun da ikke andet 
end give ham Haanden og lade Hjertet følge med. Næste Aar vil 
han selv hjem, dette er jo sædvanlig et Thema som bliver drøv- 35
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tykket sædvanlig, og det er det ogsaa skeet her, maaskee uden 
Grund, men Fru Ta[c]k har dog givet temmelig stærk Anledning 
til en saadan Omtale. Læssøe er kommen tilbage fra Schweitz, og 
jeg synes at han er mere omgjængelig nu, end da han gik i Hæ- 

5 lene paa Jerichau, for hvem vi Gudskelov er fri i Vinter. Ver- 
mehren er endnu bestandig i Cervara i Nærheden af Subiaco 
hvortil jeg fulgte ham 8 Dage efter han kom til Rom. Det var en 
overmaade moersom og behagelig Fodtour jeg gjordte dengang i 
Bjergene paa en 14 Dage. Til Palestrina kom jeg dengang ogsaa, 

10 og De kan prise Dem lykkelig at De ikke kom dertil, det var
forfærdelig hos den Hattemager, sviinsk, og aldrig truffen paa 
saa mange Lopper, det eneste han havde nogle smukke antike 
Steen, men under 10 Seudi var de ikke til at faae, og derfor 
kunde der ingen Handel blive mellem os. Nu har jeg senere 

15 faaet endeel efter Fogelberg, men det er Bronze, Teracotta Figurer
meget smukke, Lamper, og saa flere høist interressante Figurer, i 
Afstøbninger af dem som han i sin Tid solgte til Kongen af 
Bayern. Jeg er da nu flyttet ind i det Studium som Qvamstrom 
havde, og befinder mig der meget vel, min Spinderske skal jeg 

20 da gjøre til Kongen, og derfor har jeg paabegyndt den anden
Gang i Marmor, det første Exemplar er næsten fertig puneteret, 
og paa den anden Blok bliver der dygtig klosset paa, den lille 
Pige jeg havde med er fertig i Marmor, jeg har selv arbeidet paa 
den i 6 Ugerstid, den siddende Dreng med Katten har Fortunato 

25 nu næsten fertig puneteret, som er gaaet meget godt, den lille
Dreng med Hunden er ogsaa puneteret i Marmor, som jeg model
lerede paa da De forlod os her, siden den Tid har jeg ikke selv 
gjordt meget, modelleret den fertig, gjordt en større Skizze paa 
18 Tommer af Amor & Psyche, hugget den lille Pige fertig, og 

30 nu begyndt paa den badende Pige som jeg havde en Skizze [af]
med hjemmefra, omtrent i samme Størrelse som Spindersken. 
Amor & Psyche var jeg endnu ikke fuldkommen paa det Rene 
med, den maae derfor vente lidt, men den skal nok komme til 
det i denne Vinter, omendskjøndt naar jeg har den badende Pige 

35 fertig, jeg jo i Grunden skulde til at hugge paa de Ting som er

6*
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og bliver til den Tid fertig puncteret, men det skal nok gaae. I 
den Blok jeg vilde hugge Figuren til Kongen kom der et forban
det Stik saa jeg maatte kjøbe en ny Blok, saa det er altid for Øie- 
blikket en Udgift mere af 160 rdl. men nu er der Marmor til de 
mindre Ting. Det er moersomt at have noget under Arbeide, og 5 
see at der staaer desforuden 3 andre Marmorhukkere, det giver 
Liv og Lystighed i Atelieret. Minimumet jeg havde sat mig for 
da jeg reis te, var at gjøre 2 Figurer i Marmor, og nu har jeg alle
rede 5 paa Stabelen, som vel ogsaa med Guds Hjælp skal blive 
udført, og saa flere til, naar det vil gaae fremdeles som i dette 10 
Aar. Jeg kunde jo sende den lille Pige hjem nu, men det er vel 
rigtigere at lade den blive hernede lidt endnu.

Albert Poulsen er i disse Dage kommen tilbage, jeg har ikke 
talt med ham, han var paa det Dampskib som holdt sig ved 
Sammenstødet i Middelhavet mellem Marseille og Civita Vecchia, 15 
flere Gange har jeg besøgt Giomis' i Albano, og alletider truffen 
den samme Forekommenhed hos dem, jeg haaber til Vinteren at 
have truffet en Familie, hvor jeg med Fomøielse gaaer hen, naar 
bare Sproget vilde gaae, det er da ogsaa en forbandet Ting, i 
Atelieret kan jeg meget godt komme ud af det, men der er det en 20 
anden Sag hvor man kan tage Hænderne til Hjælp. Fru Ta[c]k 
reiste efter hendes Sygdom igjen ud til Frascati, nu er hun kom
men til Byen, men reiser i overmorgen, hun skal være vanskelig 
at træffe, og jeg har hver Formiddag Model, Gud veed altsaa, om 
jeg faaer hende at see, og hudske hende paa Anemoneknollerne. 25 
Skal jeg nu sende Brevet til Møen, eller Kjøb? i Begyndelsen af 
October er De maaskee allerede i Byen for at see og tale med 
Vennerne, men der er Deres nye Ledighed maaskee endnu ikke 
bekjendt paa Posten, ja hvad gjør jeg nu?

Forleden saae jeg i Valle Hamleth opføre, det var beklippet en 30 
Deel, Slutningen heel forandret, men der er en ypperlig Skue
spillerinde som gav Ophelia's Vanvid høist fortrinlig. Hamlet 
spilte ogsaa fortræffelig, men Italienerne er snurrige, hvor Ham
let er vanvittig og vil have Ophelia i et Nonnekloster, hele denne 
Samtale tog de som Spøg, de loe og grinte, det er dog høist for- 35
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underlig. Hils nu Vennerne i Kjøbenhavn, og jeg lever i det 
Haab naar De har faaet Dem et hyggeligt Hjem at der saa var 
lidt Tid tilovers at skrive mig et Par Ord hvorledes De har det. 
Kommer De Fru Winther paa Østerbro saa kunde De være saa 

s venlig at gaae til Tante og bringe hende en Hilsen, modtag selv
de venligste Hilsener fra mig

Deres hengivne
G. Freund.

Rom d. 26 Septembr. 55.

10 231. Fra Johanne Luise Heiberg.

Tirsdag d. 4 December 1855.
Professor Winther!

Da jeg veed af Erfaring, at endog den Ringestes Tak kan være 
os kjærkommen, naar vi føle at den er meent, ret af Hjertet 

15 meent, saa kan jeg ikke tilbageholde at sende Dem min, for De
res sidste skjønne Gave. Det var mig ret saa forunderligt at læse 
dette Digt! Jeg blev paa eengang glad og rørt over i disse tryk
kende Tider atter at blive ført ind i Poesiens Land. Jeg forekom 
mig selv som Pigen i „Søstrene paa Kinnakulla", der længe 

20 havde siddet indesluttet i Bjerget og nu med eet hører Kirke
klokkerne ringe. Som hun, kunde jeg i min Glæde ikke tilbage
holde mine Taarer ved at høre denne Lyd, den længe savnede 
Lyd. Ogaa Heiberg har ret glædet sig over den Friskhed og 
Fylde i Form og Digt, som Hjortens Flugt indeholder. Det skal 

25 være mig en Nydelse atter at læse det høit for min stakkels Svi
germoder, der sandelig ikke mindre end vi andre kan trænge til 
lidt Soellys i disse graa prosaiske Tider, hvor saamegen Usandhed 
og Hensynsløshed træder En imøde. Jeg har netop i denne Tid 
tænkt paa at kjøbe mig en 0, som helst maatte ligge paa en fjern 

30 Planet, eller et andet afsidesliggende Sted, hvor jeg vilde plante 
Blomster og Frugter og hvor alt skulde være saa herligt og rart. 
Men nu har De, indtil dette kan skee, sendt mig baade Frugt og 
Blomster til min Opmuntring. Modtag derfor endnu engang min
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inderlige Tak. Med det første forsøger jeg atter at træffe Deres 
Frue i sit Hjem for ogsaa at takke hende for den smukke romer
ske Gave, hun har skjænket mig.

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg. 5

232. Til Theodor Schorn.

Kjøbenhavn 4 Jan. 1855 [o: 1856] 
Kjære Schorn!

Tak for den lige saa venlige, som smukke Hilsen, Du har 
sendt mig i „Fædrelandet"; den har glædet mig - og min Kone - 10 
ret inderligt; hun sagde til mig, „det er jo den samme Mand, 
som skrev det deilige Digt i Anledning af Biskop Mynsters 
Død!" - Saasnart det tredie Oplag, hvorpaa der nu arbeides, ud
kommer, tillader jeg mig at sende Dig et Exemplar. Lev vel! og 
endnu engang: hjertelig Tak! , , , 15

Venskabeligst
Christian Winther.

233. Til Petrine Bredsdorff.
Kjære Petrine!

23 Febr 1857. 20
Tak for Dit Brev! Da jeg saa jævnlig hører om Dig gjennem 

Eline, saa har jeg i den senere Tid med Bekymring erfaret, at 
Din Helbred ikke altid har været, som det var at ønske; de se
neste Budskab om Dig have jo dog, Gud skee Lov, været noget 
mere trøstelige, og dette synes mig ogsaa - hvis jeg ellers for- 25 
staaer mig paa et Brevs Physionomie - at fremlyse af det, jeg 
idag modtog. Det bærer ganske det gamle, freidige Præg. Eline 
sagde mig forleden Aften, da hun og hendes høist fortræffelige 
Mand vare hos os, at det var meget bedre med Dig, at Du rig
tignok endnu meest sad i Din Lænestol, men at Du derfra førte 30 
en levende Correspondance, navnlig med hende. - Endnu er da
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Intet afgjort med Hensyn til Besættelsen af Professoratet i Bota
nik. Alle Rettænkende ville betragte det som en Skandale, hvis 
Lange bliver forbigaaet, han - den eneste ret Competente. Men 
det er slet ikke i vore Tider at stole paa, at Alt skal gaae til i 

5 stræng Retfærdigheds Spor. Galt var det, da vi havde een Konge, 
men værre kan det blive i slige enkelte Tilfælde nu, da vi have 
100 d°. Dog vi - jeg mener vi Skikkelige - haabe dog, at Cultus- 
ministeren vil skamme sig og ikke vove et saa Constitutions- 
stridig Skridt. - Fra Hans har jeg i et heelt Aar ikke seet en 

10 Linie; men det er rigtignok ikke meer end velfortjent, thi jeg har 
først for en Maanedstid siden besvaret hans sidste Brev. Min 
Dovenskab næres og min Samvittighed beroliges nemlig i disse 
Tilfælde ved den Omstændighed, at Børnene - Rasmus - Poul - 
Eline - ere her i Byen, og kunne bruges som electriske Telegra- 

15 pher, ved hvilke man i Korthed faaer Efterretninger fra hinan
den. Eline seer vi deels, skjøndt altfor sjeldent, hos os, deels gjør 
Ida, som holder meget af hende, af og til et lille Løb op til 
hende. - Blandt de Portraiter af mig, som ere i Handelen, er der 
intet, som man er tilfreds med. Det eneste, som kan have været 

20 indbundet i en Bog, er tegnet af Monies og stod først i iste Aar- 
gang af Nytaarsgave fra danske Digtere, hos C. A. Reitzel. Men 
det saa fælt ud og nu har det ikke mindste Lighed med den, det 
skal forestille. Det, som jeg selv syntes var heldigst, findes i det 
saakaldte Dansk Pantheon, hos Em. Bærentzen & Comp. - Hvad 

25 er det for en rar Mand, som vil have mit Ansigt? - I denne Tid 
opholder Rasmines yngste Datter, Betty, sig hos os. Det er en 
velsignet lille Pige, en rigtig sund, naturlig Natur, og vi kunne 
alle Tre ikke blive trætte af at holde af hende. - Julie, som sen
der Dig de venligste Hilsener, befinder sig desværre ikke altid 

30 vel; hendes Helbred har tidligt faaet Knæk, som der skal lang 
Tid til at forvinde. I den senere Tid har det været noget bedre. 
Jeg har det som sædvanligt, men jeg bliver gammel, og mine 
Øine ere, som Du meget rigtigt bemærker, meget usle. Dog kan 
jeg endnu ved skarpt Lys og ved klar Dag skrive, som Du her 

35 seer.
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Nu lev vel, og bliv rigtig rask igjen! Hjertefred og Glæde og 
Sindsro kan vist nu ikke mangle Dig; thi en stor Deel af de saa 
naturlige Ængstelser, som beleire en Moders Hjerte, ere jo nu 
fjernede. - Hils Bothilde og Hanne og vær selv hilset fra os 
Alle.

Din hengivne Broder
Christian Winther.

234. Til Julie Winther.

Søndag 17de Mai 1857. Kl. ^/2

Gud være lovet, kjæreste Julie! at jeg kan sende Dig de meest 10 
beroligende Efterretninger angaaende Ida's Befindende. Kl. 10 3/4 
kom jeg ind i Gaarden N°35; alle vore Vinduer vare mørke, hvil
ket var mig et godt Tegn. Jeg famlede op ad Kjøkkentrappen og 
vækkede Kathrine, og gik derpaa om til Spisestuens Dør, som 
hun strax efter aabnede for mig: „Fenger var kommet Kl. 3; Ida 15 
havde imidlertid drukket lidt Hyldethee, hvorefter Kulde og Fe
ber havde forladt hende. Derimod havde hun faaet nogen Appe
tit og havde spist to store Tallerkener af siet Suppe. Fenger erklæ
rede, at baade Smerterne og det Feberagtige vare Følger af Tan
den. Han ordinerede intet andet end Varme og Theedrikken". 20 
- Da jeg havde hørt dette, lagde jeg mig tilsengs. - Imorges Kl. 8 
talede jeg med Ida; hun havde ingen Smerter, ingen Feber, var 
meget lystig tilmode og fortalte mig, at hun havde ikke bestilt 
andet igaar end drikke tynd Thee og spise smaa Tvebakker. Det 
lod til, som hun selv var høist forundret over at have beqvemmet 25 
sig til at tage den spanske Flue bag Øret. Den har trukket stærkt, 
og har formodentlig dog bidraget til at hæve Smerterne noget.

I Fædrelandet for igaar findes en lang humoristisk, satirisk 
Artikel, som tager alvorligt fat paa Hr. Høedt, navnlig med Hen- 30
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syn til hans Rolle i Tyra Boløxe. Phister roses for sin Rolle - 
underligt nok - med de selvsamme Ord, som jeg selv har brugt, 
naar jeg har omtalt ham. — Nu længes jeg efter at høre, hvor
ledes Du har havt det paa Søen og paa Landjorden, inden Du 

5 kom til denne Jødestad, Hamburg. Jeg har altid en Rædsel for at 
vide Dig saa alene mellem Elementerne og fremmede Folk. I 
Banevognen sad jeg og tænkte hvert Øieblik: Gid Hun nu sov 
sødt og ikke vaagnede før i Kielerhavn! - Dette Brev, hvis usle 
Skrift meest er en Følge af stivfrosne Fingre, adresserer jeg efter 

10 Aftale „Poste restante"; siden vil Du vel lade mig vide en anden 
Adresse. - Imorgen skriver jeg igjen. Nu lev vel; hils Din Henri 
hjerteligt fra mig og Ida. Hr. Steenberg har ikke været her end
nu. - Jeg haaber, at disse Linier have beroliget Dig ganske; hold 
nu Dit Løfte til mig: at sørge godt for Din egen Helbred! Jeg 

15 kysser Din Haand.
Din

C.

235. Til Julie Winther.
26 Mai 1857. 

20 Kjæreste Julie!
Skjøndt sørgeligt i Enkelthederne, er det dog interessant at 

see, hvor rigtigt Du i mange Henseender har bedømt Henri's 
Natur, der aldrig, i sit helligste Indre, har ladet sig fordærve af 
al den Siethed - den næsten utrolige, djævelske Siethed, hvoraf 

25 han har været omringet og hvormed han er blevet behandlet. 
Hvad han fortæller om sin Latter over Brevene og andet Lig
nende, kan jo virkelig ikke lægges ham til mindste Last; og, har 
han virkelig Evne til at give en tro Skildring af sine Lidelses- 
Aar, saa vil denne vistnok allerbedst og i enhver Henseende 

30 undskylde og retfærdiggjøre. Kjæreste Julie! det var, synes mig, 
næsten syndigt at sige til ham, at han ikke holdt ret af dig; jeg 
synes, at Sligt er en Kraftprøve, som kun i yderste Nød og med 
Forsigtighed burde anvendes. Det kan gaae galt; - jeg mener
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dermed, at det unge Menneske kunde tabe Modet og i det Mind
ste virkelig blive kold, hvis han troer at see, at hans naturlige, 
vaagnende Varme ikke forstaaes eller ikke synes tilstrækkelig. - 
Hvis Du havde henvendt Dig til Monrad om at foretage et saa- 
dant Skridt, som det omtalte, saa vilde han naturligviis have 5 
mødt Dig med denne hans halvklare, velklingende, neddæm
pende, og - intetsigende Orakelsnak, som i slige Tilfælde er 
mange store Mænd saa mundret; men han havde sikkert ikke 
skrevet, hverken til Præsten eller til Henri; thi han har jo i de 
sidste Aar lagt sig mere og mere Forsigtighed til for ikke at com- 10 
promittere sin offentlige Person; og dog bærer han - ifølge hans 
bedste politiske Venners Beklagelse - en stor - ja en stor Skyld 
med Hensyn til vor nuværende elendige Stilling. -[...]

Du hilses kjærligst fra Ida og
Din 15

C.

236. Til Julie Winther.
10de Juli 1857. 

Min Julie!
Saadan som jeg i de to foregaaende Dage har kiget efter Vei- 20 

ret! Der kom ikke en Sky eller et Regnskyl eller et Vindpust, 
uden at jeg tænkte paa Dig. Igaar Aftes Kl. 9 trak jeg egentlig 
først ret med Ro mit Aandedræt. Gud give, Du ikke maa have 
lidt formeget, og at Du maa deroppe kunne faae al den Beqvem- 
melighed og Hvile, som Du trænger til, - og saa, at Du maa for- 25 
resten have Fomøielse af denne Expedition. - Baade hos Langes 
og Fru Spang har jeg afgjort mine Visiter; begge Steder kom 
man mig imøde med den Erklæring, at de fandt det saa rigtigt, 
at Du havde skaanet Dig og sparet paa Dine Kræfter. - Jeg har 
ikke kunnet begynde paa Noget endnu; jeg er triste og tung, og 30 
St. Peders Bagside, det stygge Taam og vor Frues Fabriksskor- 
steen skal ikke vække eller muntre nogen Sjæl. Maaskee kan jeg 
hente lidt Liv i den grønne Skov. -
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Søndag 12 Juli.

Jeg forsøgte igaar at besøge Høyens, men traf dem ikke hjem
me; de ere altid om Løverdagen hos Fru Freund; - de have deres 
faste, stadige Fester Ugen igjennem. Høyen seer jeg næsten hver 

5 Dag ved Badet; og jeg havde allerede foreløbigt bragt ham 
Din Hilsen. - Siden Din Afreise have vi bestandigt havt Regn
byger, men tillige mildt Veir. - I „Fædrelandet" faaer Andersen 
baade læst og paaskrevet for sin sidste Roman. Ogsaa i England, 
hvor han nu er, have Bladene taget ham hen. „Titelen er Sha- 

10 kespearsk men Bogens Forf. er ingen William", hedder det. - 
Hils Ida fra mig, at jeg med Fornøielse skal svare, naar hun 
skriver først, rigtigt vidtløftigt, og fortæller mig Alt - især alle 
Smaating. [...]

Mandag 13 de.

15 Igaar var jeg til Middag og Aften hos Petersens. De vare alle 
vel. Fanny var taget til Lolland med Holten, som aflagde Besøg 
hos sin Fader. [...] N. Gade har forlovet sig med Frøken Stæger, 
Erslevs Steddatter.

Tirsdag 14de.

20 I Selskab med Marie kjørte jeg igaar ud til Hummeltofte. 
Monrad var hjemme og jeg opsøgte og fandt ham og hans Kone 
spadserende i Skoven. Fru M. forekom mig raskere, end da vi 
sidst saae hende. Da jeg under fire Øine spurgte Monrad, hvor
dan hun befandt sig, var hans Svar, grundet paa egen Observa-

25 tion og paa Fengers Udsagn, meget trøsteligt; - da jeg saa 
spurgte, naar hun meente, det skulde gaae for sig, svarede hun: 
Derom stride de Lærde: Fenger antager, at det først skeer i 
August; Madamen siger, at det kan skee hver Dag. De bade mig 
Begge at hilse Dig hjerteligst. At de ikke udtrykkeligt bade mig

30 at komme igjen, finder jeg naturligt under disse Omstændighe
der; men selv om jeg kunde, saa vilde jeg betænke mig. Thi 
uagtet der er deiligt, og jeg bliver seet der med al mulig Ven
lighed og Godhed, saa er Veien saa lang og saa kjedelig og med
tager saa megen Tid, at der kun bliver et forholdsviis ringe Tids-
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rum til det egentlige Besøg. - Vermehren giftede sig i Tirsdags i 
al Hemmelighed med Frøken Grüner. Er det ikke fornøieligt? - 
Moderen skal have sagt: Jeg seer det ikke gjeme, men naar det 
ikke kan være andet - saa lad gaae! - Nu vil han, haaber jeg, 
baade faae Mod til at leve og at male. - Tak for Dit Brev! det 5 
var ret velsignet af Dig, strax at sende mig lidt Ro. Nu tænker 
jeg, Du vil have det rigtigt godt og fornøieligt; jeg veed jo, med 
hvor meget Liv og Interesse Du gaaer alt Smukt og Godt imøde 
og nyder det, og histoppe skal der være Meget, siger man. Men 
lov mig, at skaane Din Helbred, og meest naar Du befinder Dig 10 
allerraskest, saa er Du sød! [...] Een af Dagene holder Prof. 
Høyen et Foredrag i Roeskilde Domkirke (over Kirkens Historie 
og Architectur) for de forsamlede danske, norske og svenske 
Geistlige, som ere samlede her. Det bliver vist interessant. Havde 
jeg nu lagt en Provst eller Præst i Din Seng, saa kunde jeg ogsaa 15 
været med; - men jeg betakker mig for al Indqvartering. - Paa 
Løverdag reise Petersens til Paris. Jeg paalagde Carl at opsøge 
Henri, hvis han ikke skulde træffe dem i Hotellet, og han sva
rede, at jeg ikke havde behøvet at minde ham derom, da han 
selv længtes efter at fomye Bekjendtskabet med den „lille Hen- 20 
ri". - Nu lev vel. Hils Ida og bed hende at skrive. Hils ogsaa 
Dunkers og Velhavens. - Kopperne til Fruen kan jeg ikke sende 
før om otte Dage. Jeg skriver vel sagtens et Par Ord med; men 
det er noget vanskeligt, før jeg har hørt lidt fra Dig om Fruen. 
Lev vel og skriv, hvis Du har Tid og Lyst, til 25

Din
C.

237. Til Emilie Monrad.
16de Juli 1857.

Sidst da jeg havde den Fomøielse at besøge Dem, spurgte - 30 
eller rettere - bad De mig om at lade mig portraitere for Dem af 
Const. Hansen. Jeg svarede Dem - vistnok tilsyneladende ikke 
meget artigt - undvigende. Jeg maa nu dog til min egen Opreis-
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ning forklare Dem min Opførsel: Det vilde være mig en stor For- 
nøielse baade at sidde for Const. Hansen og at see mit Portrait i 
Deres Eie; det er baade vist og sandt. Men nu forekom det mig 
forleden, at jeg ikke retvel turde være den Glæde, det foraarsagede 

5 mig, bekjendt, - nemlig, jeg havde ligesom en Følelse af, at det 
kunde udlægges mig til Forfængelighed eller anden Galskab, 
naar jeg saadan strax greb til og modtog Noget, der kunde kal
des smigrende (hvor jeg hader dette Ord!) for mig selv; - og det 
var af denne Grund at jeg gjorde Vrøvl.

10 Nei, jeg forsikkrer Dem, jeg vil - ikke blot for at bøie mig for 
Deres Ønske - men ogsaa for min egen Fomøielses Skyld gjeme 
sidde for Const. Hansen og siden hænge paa Væggen for Dem.

Giv mig Befaling 
Dag eller Nat, 

15 Jeg er til Maling
Altid parat.

Tak for sidst! Der var saa deiligt roligt ude hos Dem, baade i 
dansk og svensk, altsaa i skandinavisk Betydning. Tusind Hilse
ner til Monrad og Børnene. Lev vel!

20 Deres ærb.
Christian Winther.

238. Til Julie Winther.
18de Juli 1857 

Kjæreste!
25 Naar Folk spørge mig, hvorlænge Du bliver borte, svarer jeg 

sædvanligviis: tre, fire Uger - eller saa! Da jeg svarede Monrad 
saaledes, sagde han: Aa, De kan være forvisset om, hun kom
mer meget tidligere! - men hvorfor han troede dette, sagde han 
mig ikke. Hvad kan han mene? - Da jeg var paa Hummeltofte, 

30 bad Fru M. mig om at sidde for Const. Hansen, der skulde gjøre 
mit Portrait til hende. Jeg svarede undvigende. Men da jeg kom 
hjem og følte det næsten Uartige heri, saa skrev jeg hende et 
Par Undskyldnings-Ord til og erklærede mig villig til at efter-
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komme hendes Ønske. - Const. Hansens store Billede er nu i 
Christiania, hvor Du vel faaer det at see. Hans Søster er meget 
syg; man fortæller, at hun er meget ængstelig, saaat Svigerinden 
i tre Dage og Nætter ikke havde været af Klæderne for at kunne 
være den meste Tid hos hende. - Igaar kjørte jeg med en Omni- 5 
bus ud for første Gang til Skoven. Ved Charlottenlund steg jeg 
af, vandrede til Ordrups Krat; det var Kl. 11. Jeg havde med
taget Caffe og Brød og bryggede paa det gamle Bord min Caffe. 
Derpaa drev jeg ind i og omkring i Dyrehaven, spiste til Middag 
i Bellevue og seilede Kl. 6 med Ophelia hjem. I Torbæk gik jeg 10 
ud at svømme før Middagsmaden. Veiret var deiligt og alting 
smukt, og dog morede det mig ikke rigtigt. Der faldt mig slet 
ingen Ting ind, min Tanke er saa gold, selv er jeg tung og uden 
Liv. [...]

Søndag 19de. 15

I Omnibussen forleden Dag, hvor vi vare 2 Mandfolk og 11 
Fruentimmer, befandt sig ogsaa Jomfru Stamm med sin lang- 
haarede, hvide Hund. Hun var uhyre snaksom med Alle; hun 
bad mig hilse. En yngre Dame, som sad ved Siden af mig - saa- 
vidt jeg troer, var det Jomfru Thomsen, der skal spille Comoe- 20 
die, hun talede meget høitravende om Naturen - spurgte mig, 
hvem denne gamle Dame var? - hvortil jeg svarede, at det var 
en meget respectable gammel Jomfru, der var vel bekjendt i 
Byen, og som levede af at sye Snørliv. Herpaa svarede den 
Ubekjendte halv stødt: Naa, saa er det intet Under, at jeg 25 
ikke kjender hende. - Morten B. har været hos mig for at 
vise mig nogle Vers, skrevne af fyenske Bønder. Han vilde vide 
min Mening om dem; hans Tante i Dalby troede, at de vare 
værd at blive bekjendte for en større Kreds. Jeg mener nei! - 
Han vilde afhente dem paa Mandag; hvis han kommer paa 30 
passende Tid, beholder jeg ham her til Middag. Han beder mig 
at hilse. - Dine to Neriumer ere ifærd med at blomstre. - Igaar 
Eftermiddags Kl. 6 V2 gik jeg til Banegaarden for at sige Farvel 
til Petersens; jeg har kun seet dem een Gang, siden Du reis te. De 
sad allerede i en Coupée paa iste Plads; Carl og Fr. Bjerring vare 35
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lystige og glade; Din Søster derimod forekom mig lidt nedslaaet 
eller benauet. Sødrings var der ogsaa; da Toget var gaaet, bad 
Sødrings mig at gaae ind i Tivoli med dem for at høre en Sym- 
phonie af Bethoven. Derefter gik jeg hjem, og lod dem høre Re- 

5 sten. - Fru Monrads lille Pige, hvis Ankomst jeg telegrapherede
Dig igaar, kostede mig ved Gud 3-1-10! Jeg havde troet at 
slippe med een Rigsdaler, - det skulde nu være saa rask! - Mon
rad havde meldt Begivenheden til Petersens. Jeg fik hændelses- 
viis at vide ved Morten, som havde været hos Marie Møller. Hun 

10 tager nu ud til Hummeltofte, - [...] - Vore Præster - især 
gamle Gr. - have da saa temmeligt prostitueret sig ved det nu 
afholdte Kirkemøde. Grundtvigs egen Person skal altid spille en 
Rolle. [...]

Mandag 20de.

15 Saa! nu fik jeg da Dit Brev, som var rart og fomøieligt. Naar 
jeg betragter Alt, saa er den Ro og Hvile, Du nyder, og det dag
lige Bad, Du faaer i det salte Nordhavs-Vand det, der glæder og 
beroliger mig meest. Det er just godt for Dig. Men det Værste 
for mig er, at Du kun har sagt mig om Fru D., „at hun modtog

20 Dig venligt", og „at hun aldrig forlader Huset". Hvad kan jeg 
Usalige gjøre med og ud af disse to magre Notitser? Jeg maa jo 
vide meget mere: hvordan seer hun ud? lille eller stor? Skjøn- 
heds-Ruiner? eller virkelig Smukhed? hvordan taler hun? hvilke 
Interesser har hun? er hun musikalsk? læser hun Vers? gaaer

25 hun godt paa sine Been? pudser hun sin Næse, eller seer man det 
aldrig? bærer hun Nøglerne ved Beltet eller slæber hun omkring 
med en Kurv? er hun brun eller blond? gaaer hun med Kappe? 
røde eller gule Baand? er Kjolen af Silke eller Uld? er hun snak
som, meddelende eller taus? - aa, Du kunde saa godt, hvis Du

30 havde tænkt derpaa! nu er jeg reent i Vinden. Jeg troer næsten, 
at jeg opsætter til næste Dampskibs Afgang herfra at afsende 
dem; maaskee falder det Dig ind, forinden at sige mig Noget, 
som jeg kunde bruge.

[...] Jeg er Din
35 C.w.
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239- Tz7 Julie Winther.

[27. Juli] Aften [1857]

[• • •] Jeg gik fra Toldboden over lange Linie om ad Østerbro, 
og besøgte Fru Gyllembourgs Grav. Heiberg har ladet sætte en 
som raa tilhugget Steen, med hendes Navn, Fødsels- og Døds- 5 
Aar; aldeles som den, jeg besørgede til Din Faders Grav. Jeg hil
ste i Tankerne fra Dig! - I Bissens Atelier staaer et Billede i 
Malm af Frederik den sjette, heel, staaende Figur og i moderne 
Dragt. Den er bekostet af en Deel høit- og velstaaende Mænd, 
der have tjent under ham. Blandt disse er gamle Collin; han har, 10 
som Høyen udtrykte sig, den fortvivlede Idee at ville opstille 
denne Statue paa Pladsen foran Thorvaldsens Museum; men 
man mener dog, at den faaer Plads enten i Kongens eller i Frede
riksberg Have. Den er forresten smuk. - Om det under Omkal
fatring værende Theater fortælles der, at Grunden befindes saa is 
slet, at der maa endnu udfordres et Tilskud af Folket - hvis Fol
ket vil - af henved 200,000 rdlr, og at det næppe bliver saasnart 
færdigt, at de kunne begynde Forestillingerne i kommende Vin
ter. Det Hele er og maa være en Feil af Ministeren, som det da 
ogsaa med Rette vil gaae ud over. [...] 20

Mandag 28de.

Min sødeste, Velsignede! Det er længe siden at et Brev har 
gjort mig saa godt, som det, jeg nu hentede i Toldbodens Laby- 
rinth. Jeg gik gjennem Grønningen og læste det og loe et Par 
Gange høit af Glæde, saa Folk saae paa mig. Du føler virkelig, 25 
at Du bliver stærk og rask; bliv Du kun fed, det gjør ingen 
Skade, Alting er i den Henseende jo ligesom det var indrettet for 
Dig: Ro, Stilhed, Hvile, koldt Bad og tidlig Søvn om Aftenen! - 
Megen Tak for Dine gode Ønsker; jeg forsikkrer Dig, jeg gjør 
alt Mit for at bringe dem i Opfyldelse. Min Helbred er saa god, 30 
som den kan være, hvilket jeg tilskriver mit daglige Bad, mine 
lange Spadsereture om Eftermiddagen og Sodavand, som jeg 
drikker. Men - skjøndt jeg med brændende Bønner Dag og Nat 
paakalder de Ni - det hjælper mig ikke videre. Maaskee den
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Ene, som Du forærer mig, kunde hjælpe; jeg kjender hende ikke 
endnu, først i Morgen holder hun sit Indtog. - Jeg havde nu 
tusind Ting at sige og spørge om; men Dit Brev har tillige vakt 
en Forestilling om Nødvendigheden af at skrive et Par Linier til 

5 Fru D., og det vil jeg nu strax give mig ifærd med. Ogsaa Ida 
skulde have et Brev, ikke blot for den smukke Gave, hun har 
sendt mig, men især for hendes Brev. - Du har gjættet ganske 
rigtigt, at jeg havde besluttet at tilbringe d. 29de i Skoven; jeg 
kjører med en Omnibus til Charlottenlund og gaaer saa videre;

10 Du veed nok, at jeg ikke er saa forskruet at være ufølsom for 
Menneskers Omdømme og Velvillie; men jeg nyder Sligt dog 
kun i Frastand. Naar det kommer mig nær paa Livet, saa gjør 
det mig meer Fortræd end sand Glæde. Du kan altsaa forstaae, 
at jeg ogsaa med Glæde, men med sømmelig Rødme, har læst,

15 hvad Du i den Retning har skrevet. Men bi kun lidt, naar Du 
har været deroppe en lille Stund, saa vil Du ogsaa tage deres 
Hjerter, alt efter Din gamle Vane; det er jeg saa sikker paa! 
[...] Nu lev vel! Skriv endelig med hvert Dampskib. Hils Dun
ker og Alle andre.

20 Din
C.

Tak for Morgenrøden!
29de Juli

240. Til Emilie Monrad.
30te Juli 1857.

Næst min egen hjerteligste Lykønskning til den unge Dames 
Ankomst, tillader jeg mig at sende Dem en Hilsen fra Julie, et 
Uddrag af et Brev, jeg i Tirsdags modtog:

(21. Juli) - „Her var stort Selskab i Søndags -, da jeg fik 
Din Telegraphdepeche*) om Emilie; det glæder mig saa 
inderligt; hils hende og bring hende min bedste Lykønsk-

*) som jeg forresten havde sendt Dagen før, ved Middagstid!!

7. Chr.W. II
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ning for hende og den lille Pige. Bed hende meget om nu 
at være forsigtig. Josephine, Welhaven og jeg drak hen
des Skaal i Champagne. Tusind Tak fordi Du strax gav 
mig Underretning derom".

Julie har det, Gud være lovet! prægtigt. „Det forekommer 5 
hende, som om hun daglig bliver stærkere" - „hun bader hver 
Morgen, er i Luften og spadserer og gaaer - ifølge Husets Skik - 
tilsengs stadigt Kl. 10". Dertil kommer, at Adv. Dunker som en 
trofast Ven strengt vaager over hende og ikke tillader de An
dre at lokke hende til Noget, som kunde skade hendes Sundhed 10 
f. Ex. Søture til Christiania og desl. „Jeg føler", siger hun et an
det Sted, „at jeg bliver stærk i Dagetal og saa fed, at Du ikke 
strax vil kjende mig" - Er det ikke guddommeligt? Naturligviis 
bidrager, foruden al denne udvortes Ro, ogsaa den nu indtraadte 
indvortes Sindshvile til at styrke hendes ved en saa langvarig og 15 
smertelig Spænding og idelige Skuffelser svækkede Helbred. Gud 
skal loves! der kommer nu - haaber jeg - en god Tid for hende. 
-Jeg har i den senere Tid faaet et Par høist elskværdige Breve 
fra hendes Søn, naturlige, fornuftige, kjærlige. Det lader til, at 
han med sin hele Sjæl nu er hos sin Moder og hvad der tilhører 20 
hende.

Lev nu vel, tag Dem Julies Advarsler ret til Hjerte og bliv 
snart igjen rask og stærk. Venligst Hilsen til Monrad og Børnene 
samt Marie Møller. . -

Venskabeligst 25
Christian Winther.

241. Til Julie Winther.
[ j 3 Aug. 1857.

Min Julie! Saa glad, som jeg blev ved i Dit forrige Brev at høre, 30 
hvor godt Du har det, hvor stærk og rask Du bliver, hvilket Alt 
ogsaa bekræftes i det, jeg fik idag, saa bedrøvet gjør den Tanke 
mig, at Du nu atter skulde afbryde og forstyrre Noget, der er Dig 
saa trængende gavnligt, og det blot for at føie og give efter for et
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Lune. Jeg synes sandelig, Du har af den Grund og for hende 
opoffret Nok; lad nu ogsaa hende offre Noget. Gjør mig dog for 
Guds Skyld den Glæde, blot denne eneste Gang at tage Hensyn 
til Dig selv, og bliv, hvor Du har det saa venligt og godt og - 

s hvad der er det Vigtigste - hvor Din nedbrudte Helbred kunde
reise sig lidt igjen. At Ida i en kort Tid kjeder sig, har jo Intet 
at betyde, især i Sammenligning hermed; naar blot ikke hendes 
Misfomøielse gjør Dig det altfor suurt og svækker Virkningen 
af det Gode, der skulde gavne Dig. Thi skjøndt

10 Jeg ynder det ikke, det er ikke rart,
Naar De reiser fra mig, min Frue! 
Her er saa tomt, saa øde og bart 
I Dit Kabinet og Din Stue,

saa kan jeg dog ikke andet end billige og ønske, at Du vil bruge 
is Din Badereise saa længe som muligt. Ida maa dog een Gang

komme til Bevidsthed om at have Pligt, og at hun ikke regjerer 
Verden, selv ikke den lille, der omgiver hende. Vær nu ikke vred 
for, hvad jeg her har sagt; men Ida's Selvkjærlighed og Trods 
kan jeg, som Du veed, aldrig give Medhold, om jeg end nok saa 

20 ofte selv af Nødvendighed og Princip gaaer disse Egenskaber -
Hovedtrækket i hendes Characteer - med Lempelighed imøde. 
- Begyndelsen af Dit Brev gjorde mig undselig og forknyt; jeg 
kan ikke svare Dig anderledes derpaa, end ved at trykke Dig tæt 
i min Favn og kysse Din Mund og Din Haand og elske Dig af 

25 Hjertet! -
[.. .] Jeg kan ikke sige Dig, hvor det piner mig, at jeg ikke har 

saameget som en Linie at vise Dig, naar Du kommer hjem. Og 
hvordan har jeg ikke spekuleret og siddet med Pennen over Pa
piret! Nei, det er reent forbi! Det værste er, at jeg burde have

30 brugt denne henkastede Tid til at oversætte, for dog at bøde no
get paa de store Huller, som Reitzels Taabelighed har foranledi
get, eller rettere, som han ikke efter Løfte har sat mig istand til 
at fylde, nemlig ved en 4de Udg. af Hjortens Flugt. Jeg nægter 
ikke, jeg er i Knibe; men haaber dog paa Efteraaret. Næste Aar
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agter Theodor Reitzel, som da faaer Eneraadighed over sine Sa
ger, at begynde en samlet Udgave af mine Ting; men der er saa 
længe til; - og Gud veed, om jeg saa lever. - Jeg er, Gud skee 
Lov, rask; kun har min høire Fod i de sidste 8 Dage været saa 
slem, at jeg kun med Møie har kunnet gaae, hvilket er høist ube- 5 
hageligt for mig, som ellers kan komme ret hurtigt afsted. - 
Kunde Du ikke, for at berolige Ida lidt, lade falde et Ord om, at 
det var muligt, at jeg kom op for at hente Dig og hende, men at 
jeg endnu ikke havde fastsat Tiden? Tænk derover. - Ja, jeg for- 
sikkrer Dig, hvis jeg havde Penge, og jeg saa med Bestemthed 10 
vidste, naar Du vilde forlade Dit Lægedomssted, saa reiste jeg 
derop saaledes, at jeg kun blev een Dag (Fredagen) over i Norge, 
for om Løverdagen at følge med Dig herned; men ak! det lader 
sig af visse Grunde ikke udføre. - Tak, for Gudinden, hun er, 
som Du veed, deilig og sød i sin Morgenglands; men hun hj elper 15 
ikke. Nu hænger hun i Dagligstuen over min Dør; det var, for 
Lysets Skyld, den eneste Plads; og Du veed jo nok, hvor vigtigt 
det er „at have det rette Lys, Kone!" [...] I Løverdags var jeg 
i Tivoli, hvor jeg slog mig sammen med Liebenberg og Mac Cay 
og hørte en Symphonie af Gade. Rosenkilde var der ogsaa, men 20 
da han gik med en Anden, vilde jeg ikke forstyrre ham; i Forbi- 
gaaende hørte jeg ham yttre: „Jeg fortryder, at jeg er taget saa 
tidligt fra Aarhuus". [...]

Nu lev vel! Jeg glæder mig til Dit Brev, som kommer paa 
Mandag. _. 25

Dm
C.

242. Fra Julie Winther.

Malmøen d. 10de August 1857.

Tak for Dit Brev og for Verset især, Du veed jeg elsker at faae 30 
Sligt, og jeg kan med Sandhed sige, kun sjeldent stilles Sultens 
første Fordringer mere, end sige at jeg skulde mættes, det er 
sagtens Forslugenhed, men hvem forvænte mig? Dunker har i
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disse Dage læst Hjortens Flugt høit for sin Moder og hun kom 
hen, omfavnede mig, idet hun sagde det er altfor deiligt, vil De 
bringe Deres Mand denne Omfavnelse fra mig, det er ellers van
skeligt at finde Noget hun ei har læst i Dansk, Fransk, Engelsk

5 eller Tydsk, jeg læser høit for hende, hun minder mig stærkt om 
Jomfru Zeuthen, hun er en Velsignelse i en Kreds. Det ligger i 
at vi ere paa Malmøen, at jeg kun skriver med Dampskibet, thi 
Baaden gaaer saadan til Byen, at Brevet ikke kom hurtigere over 
Land, men jeg synes det gaaer godt, at Du altid svarer mig først, 

10 jeg faaer Brev hver Fredag og Du hver Mandag; jeg troer vi ville 
reise hjem over Kiel, Dunker siger det er bedre, jeg veed ikke ret 
hvomaar det kommer til Kjøbenhavn, men det gaaer herfra hver 
Tirsdag, dog det skal jeg skaffe at vide, jeg skal see om jeg kan 
faae dette Brev med Landposten, jeg vil saa nødig forlange Baa- 

15 den skal gaae for et Brev til Byen, da det er over alle Grændser 
hvormeget der gjøres for os, og det mindste Ord agtes der paa, 
ingen Udgifter spares for at gjøre Alt beqvemt og behageligt, saa 
veed Du nok jeg er forsigtig. Kan Du sende mig en Flaske Eau de 
Cologne, Du kan tage den hos Salomonsen, tag den tomme 

20 Straaflaske paa mit Bord i Sovekammeret, og send den hen at 
bytte. Vil Du sige til Marie at hun foretager Vadsk og Strygning 
saa at Alt er reent naaer vi komme, som jo vil være om en fjor
ten Dage, d. 26de, dog derom nærmere, hvis Ida kan holde ud, 
thi hun længes svært, men naaer jeg faaer Dit næste Brev, vil jeg 

25 skyde Skylden over paa Dig, jeg er begjærlig paa mine Bade her;
den første Virkning af Disse var at den måttende Sved ophørte. 
Vil Du sige til Marie at hun kan sye for sig selv, da hun vel er 
færdig med det jeg havde givet hende at gjøre. Kunde Du med 
Flasken sende Prindsessen af Baireuths Memoirer, thi da kan jeg 

30 læse den for Fru Dunker, hun kjendte den ei. Dunker har for
æret mig et Stykke Jord paa sin Eiendom paa hvilket vi kan 
bygge Huus og Have saa Du seer vi ere nu for billige Penge 
istand at faae Sommerbolig og Søebade; men Du vil vel ikke fra 
Danmark om Sommeren endskjøndt Du kan tro her er smukt, 

35 jeg vilde vel ogsaa længes efter Bøgen, men det er jo altid godt i
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paakommende Tilfælde at eie Jord paa en øde Øe, hvor man kan 
leve fri og glad med sig selv uden Menneskevrimmel, Stilheden 
er for mig saa lokkende her, nu ere vi da altid Jordegods eiere, 
det er da Noget. Jeg troer Egoismen er med i Spillet, thi Dunker 
kom uforvarende til at yttre, at naaer først vi havde gjordt Be- 5 
gyndelsen vilde flere Danske følge efter paa de andre Øer. Min 
lille Baadsmand Bernhardt vil saa gjerne følge med til Danmark. 
Alle hilser ved

Dm
Julie. 10

Hils Alle. Vil Du hilse Viggo og takke ham for Brevet, hvis 
jeg kan faae Tid skal han og Henri faae høre fra mig, hils Bør
nene Alle.

Lad mig vide om Kraft er kommen hjem. Trænger Du til 
Penge? 15

243. Til Julie Winther.
14 Aug. 1857.

Det var et overmaade kjært og fomøieligt Brev, som jeg igaar 
modtog fra Dig; jeg synes, at jeg af hver Linie kunde see, hvor 
rask og tilfreds Du er. Gud være lovet! Men der maa jo ogsaa 20 
være deiligt deroppe, navnligen i en saadan Sommer. Naa, Du er 
altsaa Grundeierinde i Norge? nu maa Du bygge, og see at skaffe 
Dig Indfødsret, saa kan det jo blive et Asyl, naar det bliver alt
for sørgeligt at være Dansk under tydsk Commando. Jo, saa skal 
jeg nok følge med derop; desuden har Du af physiske Ting 25 
nævnt mig to, som Du nok veed, lokke mig meest: Stilhed og 
Saltvand. Men - vi kunne jo tale nærmere om den Ting. See dog 
til at faae Skjøde paa Parcellen, inden Du reiser hjem! - Den 
preussiske Prindsesses Memoirer ere idag afsendte fra Salomon- 
sen tilligemed to Flasker Eau de Cologne; der var nemlig saa stor 30 
Plads i Kassen, og saa meente jeg tillige, at Du selv ogsaa 
trængte til en Portion. - Du spørger, om jeg trænger til Penge?
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Dette kan jeg besvare baade med Ja og Nei. Ja, naar det gjælder 
mig selv, der Intet fortjener; Nei, naar Spørgsmaalet angaar Hu
sets Kasse, som staaer sig saa godt, at jeg haaber at have en Deel 
tilovers, naar Du kommer hjem til September. - Heden er her 

5 forfærdelig stærk, navnlig i mine Værelser, hvor Solen staaer 
paa fra den tidlige Morgen til Kl. 6 om Aftenen. Men jeg befin
der mig overmaade vel; om Dagen sidder jeg halv- og om Afte
nen efter Theen næsten heelnøgen ved mit Bord. Jeg svømmer 
hver Dag og gaaer saa let klædt, saa det er en Fryd, og drikker 

10 hver Dag en halv Flaske Soda-Vand; men forresten intet Koldt.
Aftenerne ere ligesaa varme som Dagen. Havde jeg vidst Alt 
dette forud, saa havde jeg dog anskaffet mig et lettere Overtræk; 
nu er det forsiide. - [...] Du gjør mig ganske forelsket i den 
gamle Fru D., som Du nu har sammenlignet baade med Fru 

15 Gyllembourg og Jfr. Zeuthen. Kan det gaae an, saa hils hende spe
cielt fra mig og siig hende, at jeg nok skal erindre at forlange 
det Favntag, som tilkommer mig, sendt mig fra hende. Du kan 
jo godt sige, at jeg sommetider er temmelig barnagtig. -

- De vittige Kjøbenhavnere kalde Viinhandler Lorenzen Gre- 
20 ven af Lacrymæ Christi, en vis Æddikebrygger Marquis de 

l'Estragon, og W. Westermann hedder Lord Candis af Bengalen. 
En bedre og snurrigere Witz hørtes engang for længe siden: der 
var en fyensk Adelsmand, der var meget drikfældig, som hed 
Schaffalitzky de Muckadell, og ham kaldte man: Skabhalsiasky 

25 de Viinkandel! - Fortæl Dunker det Sidste, jeg troer, det vil 
moere ham. - Det kongl. Theaters Personale kommer nu til at 
spille i Vinter paa Hoftheatret. Man har ved Ombygningen, som 
sædvanligt hertillands, smølet og forregnet sig. Og Rigsdagen 
„giver sgu ingen flere Penger til". - Andersen faaer overalt paa 

30 Hovedet for sin Bog; Gud veed, hvad hans Ven Dickens siger om 
den. Har Du hørt nogen Nordmand omtale den? - Det gjør mig 
ondt, at Const. Hansens Billede ikke behager Dig; jeg ventede 
mig noget ret Nyt og Stort. -

Nu lev vel! Hils Ida og alle de Andre fra Din
35 C.
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244- Til Julie Winther.
17de Aug. 1857.

Kom ikke hjem, før her er svalt
Og Stilhed boer i vore Skove,
Og Eftersomrens Vinger alt 5
Har viftet Sundets kogte Vove!
Kom ikke hjem til denne By, 
Hvor der er Stank og Støi og Hede. 
Men qvæg Dit Bryst i Granens Ly, 
Til det kan aande frit hernede! i<

Jeg takker for Dit Brev, som altid er kjært velsignet. Du har 
dog ret, haaber jeg, faaet mine Breve af 12te og 14de? Det er 
ret, at Du bliver i Kjølighed, Stilhed og hos gode Mennesker saa- 
længe. [...] Her har været en forunderlig Travlhed hele Somme
ren. I alle Gader have Engelske og Skotske Arbeidere nedlagt 15 
Vand- og Gas-Rør med en mageløs Hurtighed; Vesterport er 
nedrevet til Grunden, Vagthuset er forsvundet fra Jordens Over
flade, og Bygninger reise sig inden og udenfor Volden i Snese- 
viis. [. ..]

Aften. 20

Da Fenger og jeg hver to Gange forgjæves havde søgt hin
anden, saa skrev jeg ham til og bad ham komme en bestemt 
Aften. Han var her nu og drak Thee hos mig. Vi passiarede me
get gemytligt og fomøieligt. Det er en prægtig Karl! - Prof. 
Fenger har jeg ikke seet, siden Du reis te. Idag tidligt var jeg 25 
fristet til at besøge ham, da jeg befandt mig ret utaalelig ilde og 
frygtede for at blive syg; men nu er det Hele forbi og jeg har 
det ret godt. — Naa, saa det er den prægtige gamle Frues Fød
selsdag d. 24de? Ja, hvis jeg bare havde vidst det lidt tidligere - 
og endda forekommer det mig altfor vanskeligt. Naar man ikke 30 
har andet end almindelige Forestillinger om en Person og slet 
intet Individuelt at holde sig til, saa bliver Tiltalen ogsaa holdt i 
Almindeligheden og Trivialiteten. Imidlertid skal jeg virkelig
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forsøge; thi saaledes har jeg rigtignok forstaaet Din lange Tan
kestreg, og kan jeg, saa gjør jeg det mere for Din Fornøielse end 
for alt Andet. - Det er uhyre moersomt, hvad Du fortæller, som 
Beviis paa Stilheden, om Sælhundenes Frygtløshed. Man kan vel 

5 ordentlig faae Lyst til at gaae ned til Bredden, knipse med Fing
rene og fløite ad dem? -

18. Aug.

[...] Altsaa til vi sees! Lev vel! Paa Mandag venter jeg at faae 
at vide Dagen og Timen, naar Du kommer; og dette bliver da 

10 altsaa for denne Gang det sidste Brev fra
6 Din

C.
Hils Ida og alle de Andre.
Jeg kan ikke faae skrevet Noget til Fru D. mere, saa gjerne jeg 

15 vilde. Jeg har stemt - men det klang ikke.

Stilhed og Saltvand.

O Stilhed! tankerige Ord!
Saa vækkende som Sangens Muse;
En Magt, liig Druens, i Dig boer,

20 Til sødt mit Hjerte at beruse.
Hver Blomst, min Sjæl fremtryllet har, 
Mens næppe selv jeg ret forstod mig, 
Du i Din Favn til Daaben bar, 
Før den blev Andres og forlod mig.

2S Du salte Hav! med Skjel og Ret
Dit Høimod bør mit Hjerte prise, 
Som Du saa tidt har reist, naar det 
I Qval var nær ved at forlise, 
Og altid undres jeg, at saa

30 Vidunderlig en Kraft Du eier,
Hvor vild end Kæmpen var at slaae, - 
Du kjæmped med - og vi vandt Seier!
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I Mægtige har dobbelt Krav
Paa Tak, som Jer min Sang vil sende;
Vær takket, Stilhed! Du, o Hav 
For Lægedom I bragte Hende!
I skjenked Hende Kraft og Lyst, 5
Saa Blod og Aand harmonisk stemme, 
Og kjærligt qvæged I det Bryst, 
Hvor alt mit Hjertes Liv har hjemme!

Jeg begriber ikke, hvorfor det første Vers er blevet saa skjævt!

245. Til Julie Winther. 10

Søndag Aften. [23. Aug. 1857]

[. . .] I Formiddags kom Petersens og Holten hjem. Jeg gik 
derud Kl. 7 og traf dem høist tilfredsstillede ved deres Reise. Fru 
Thora havde især glædet sig ved og holdt sig til Théatre fran<;ais, 
hvor hun kom saa ofte, at ikke blot fik hun en Ven i „Ouvreu- 15 
sen", som stadigt kaldte hende „la Marquise de Danemarc", men 
ogsaa kom i en vis Raport til en udmærket Skuespiller, som fik 
hende afpresset mange Taarer. Hun sendte ham til Afsked en 
Bouquet. Hun var glad og fomøiet og Carl lod ogsaa til at have 
det godt. - Da vi sad ved Theen, kom Monrad fra Hummeltofte. 20 
Hans Kone befandt sig ikke ret vel endnu. M. bad Fru Petersen 
at bære den lille nye Datter til Daaben; og da vi gik hjem, hilste 
han mig fra sin Kone, om jeg vilde staae Fadder. Naturligviis er 
dette mig en Hæderspost, men den bliver mig noget kostbar - 
entre nous - hvis jeg ikke kan laane en sort Kjole. Affairen skal 25 
gaae for sig i Lyngby, i Dag om fjorten Dage; altsaa d. 6 Septbr. 
- Carl er ganske henrykt over Din Henri; han havde forekommet 
ham saa smuk og elskværdig, og strax saa tillidsfuld og venlig 
var han kommet ham imøde. De vare strax bievne Du og Du, og 
siden om Formiddagen drak han Dus med Holten. Engang kom 30 
han med Eet hen til Carl og kyssede ham; - et meget naturligt
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Udbrud af Glæde og Tilfredshed hos et ungt Gemyt. Carl fortalte 
mange flere rigtig flinke Træk af ham, som jeg vil unde Carl 
selv den Glæde at meddele Dig. [. . .]

Mandag 24de.

s Tusind Tak for Dit Brev, Du sødeste Julie! Du behøver ingen 
Undskyldning for, at Du styrker Dig og nyder lidt Glæde og Ro 
og Velvære og Fred, - Du, som har lidt, saa det er et Guds vel
signet Under, at Du lever. Men Du trænger rigtignok til Und
skyldning, naar Du kan nære selv den ringes te Tvivl om, at jeg 

10 skulde have savnet Dig! - Naa, jeg vil ikke og kan ikke dekla
mere - det veed Du nok, er min Natur stik imod; men - ikke 
sandt - Du troer mig nok, om jeg end kun med jævne Ord siger 
det? ja, Du troer det, selv om jeg ikke engang sagde det! Men 
naar jeg næsten aldrig nævner sligt, saa har det sin Grund, som 

is sagt, deels i min Natur, og deels har jeg ikke villet forstyrre og 
forurolige Dig paa et Sted, hvor Du netop skulde have Fred og 
nyde Ro. Jeg har mangen Gang i al Hemmelighed sat mig ind i 
Dit Kabinet eller Sovekammer. Paa mig og min Phantasie have 
altid de vante Omgivelser en magisk Virkning til ret tydeligt at 

20 nærværendegjøre en Fraværende!---- [. ..] Saa der er virkeligt 
saa deiligt deroppe? ja, det Deiligste, som Du har nævnt mig, er 
dog Stilheden, Afsondringen. Det øvrige har man dog vel seet 
Mage til, skjøndt det jo derfor bliver lige smukt. Hvis jeg lever 
til næste Sommer, saa bliver det nok det Bedste, at vi To reise 

25 sammen til Malmøen; thi dette Ølvarmerie at sidde alene i en 
saadan Sommer i en By uden at faae bestilt Noget, det vil jeg 
ikke have Mere af! - Dersom jeg havde kunnet tegne eller ridse, 
saa skulde jeg have illustreret Romanzen om den lille Julie; jeg 
skulde have afskildret Dig saa lignende, livagtig saadan som Du 

30 var, da Du var en lille sød Een med krøllede Haar om Hovedet.
Du staaer lyslevende for mig! - Da jeg idag gik til Vandet, be
søgte jeg Rosenkilde; han saae saa affældig ud, som jeg aldrig 
har seet ham, og han klagede sig ogsaa, at f. Ex. hans Mave slet 
ikke var i Orden. Dette er noget uvant for ham, der ellers har 

35 havt en Mave som en Struds. „Hvis Du endnu engang skriver
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Din Kone til, saa hils hende fra mig!" sagde han, da jeg gik.

[...] Onsdag 26de.

Uagtet jeg intet Brev har faaet fra Dig endnu med yderligere 
Bestemmelse, saa sender jeg dog disse Linier til Norge. Imorgen s 
Kl. 10 V2 staaer jeg ved Banegaarden og gjør lange Øine og lige
ledes Kl. 5 V2 - skjønt jeg under Dig af Hjertet de fine Søbade og 
Alt andet godt deroppe! - Her er slet ikke rart; Heden er næsten 
unaturlig, navnligen i den skidne, stinkende By. Man averterer 
allerede bittre Draaber i Aviserne, og Du kommer nok til at 10 
nyde lidt af min Portvin om Formiddagen, ligesom 1853. - Hils 
nu Alle fra mig! Selv ventes Du med inderlig Glæde af

Din
C.

246. Fra Hans Ulrik Møller. 15

, Flintinge Præstegaard den 15de Juli 1858. 
Kjære Christian!

Tak for Dit Brev af 2den Novbr. sidstleden! Tiden løber, og 
naar man bliver gammel, kan man snart ikke følge med den. 
Men naar Poul og Lovise - der bede mig hilse og at takke for 20 
Sidst - fortalte ved deres Hjemkomst fra Kjøbenhavn den 25de 
f.M., at Du skulde have sagt, at Du havde skrevet mig til mere 
end een Gang, uden at have faaet Brev igjen fra mig, da forhol
der dette sig ingenlunde rigtigt. Siden jeg sidst skrev Dig til - 
som rigtignok er altforlænge siden - har jeg ikke modtaget flere 25 
Breve fra Dig, men kun det ene, af 2den Novbr. Du forklarer 
deri, hvorfor Du ikke havde kunnet besøge os her i Flintinge 
ifior Sommer, hvortil jeg i mit sidste Brev havde opfordret Dig. 
Du anmodede mig i samme Dit sidste Brev om at besørge Ind- 
rykkelse i vor Stiftstidende af en vedlagt Annonce til dem, som 30 
maatte være i Besiddelse af utrykte Digte af Aarestrup. At jeg 
strax udførte denne Commission, vil Du have seet, hvis Du læser 
vor Stiftstidende, hvor Annoncen kort efter fandtes optaget -
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ikke blandt Avertissementerne, men midt i Avisens Text, saa at 
Intet skulde betales for dens Optagelse, hvilket Galanterie vor 
Redacteur maaskee havde lært af den Berlingske, hvori denne 
Din Annonce et Par Dage forud havde erholdt den samme Hæ- 

5 dersplads. - Din Oversættelse af Jung-Stillings Biographie have
vi havt i vort theologiske Læseselskabs Taske, og medens den 
Taske, hvori den circulerede (ligesom de fleste Tasker) indeholdt 
Adskilligt, som ikke engang var opskaaret ved Ankomsten til 
mig, saa var det tydeligt nok af denne Biographies tilsmudsede 

10 Tilstand, at Alle havde havt Lyst til at læse den: ogsaa her i
Præstegaarden blev den læst af Flere end af mig. Jeg og Poul 
beundrede ogsaa Din Oversætterfærdighed, der gjorde det 
umuligt for os i hele Bogen at finde nogen Germanisme eller rin
geste Tegn til at det var en Oversættelse - med mindre det 

15 skulde være den Talemaade „at lade sit Haar skjære"thi vel 
kalde vi Manden, der har denne Bestilling, en „Haarskjærer", 
men vi lade dog hellere vort Haar klippe end skjære. Her i 
Præstegaarden har Moder denne Bestilling: hun klipper nu ikke 
blot mit og Pouls Haar, men ogsaa Worsøes. Jeg havde ikke troet, 

20 at Marie skulde blive gift først blandt vore forlovede Dø ttre; men 
nu lader det dog til, at hun vil komme til at gjøre sin Førstefød
selsret gjældende i denne Henseende. Det er i det mindste nu 
bestemt i vort Huusraad, at der skal lyses til Ægteskab for Wor- 
søe og hende de 3 første Søndage i næste Maaned, den iste, 8de 

25 og 15de August, og at deres Bryllup, om Gud vil, skal staae Fre
dagen den 20de August. Dette er den egentlige Grund til, at jeg 
skriver Dig til idag. Paa Brudeparrets, paa Moders og egne 
Vegne indbyder jeg herved Dig og Dine til at være blandt vore 
Gjæster her i Flintinge Præstegaard bemeldte Bryllupsdag den 

30 20de August. Der er jo endnu 4 å 5 Uger dertil; men deels turde 
jeg ikke tøve længere med at skrive Dig til, da Poul og Lo vise, 
som sagt, fortalte, at Du havde skjændt over at jeg nu blev alt
for doven til at skrive, deels er det jo godt, at Invitationen kom
mer itide, for at I ikke skulle lægge Planer til anden Reise i de 

35 samme Dage. Monrad saae vi et Glimt af Dagen før Valgdagen,
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og da Marie har været saa længe i deres Huns, bad vi ogsaa dem, 
at komme til hendes Bryllup; men sikker Beskeed fik vi ikke. Det 
er jo vistnok noget voveligt af Worsøe og Marie, at nedsætte sig 
paa et reent privat Institut; men da det kunde gaae an for Mor
ten Lange og Bothilde i Sorøe, saa maa det vel ogsaa kunne gaae 5 
an for dem i Nykjøbing; og da vi desuden indsaae, at Marie vilde 
blive altfor gammel, hvis deres Bryllup skulde udsættes indtil 
Worsøe kunde vente at faae fast Levebrød; saa vilde vi ikke 
modsætte os deres Ønske. De skulle boe i den saakaldte Krygers 
Gaard, som de have leiet af Stadshauptmand Isaac. - Med Sode- 10 
manns og Lovises Tilhobeføielse har det ingen Hast, da de begge 
endnu ere i Ungdommens Vaar; det samme gjelder om Poul og 
Henriette. Derimod trænge Korff og Hanne til at blive gifte, da 
de begge ere til Aars: han søger nu Manøe Præste- og Skolekald, 
saavelsom en ledig Lærerplads ved Søetatens Drengeskole; men 15 
han kommer formodentlig til at vente længere endnu. - Rasmus 
og Amalie komme da ogsaa til Maries Bryllup. Vi vente ogsaa 
Pouls Enke Eline med Pouline, som først ville aflægge et Besøg 
i Mariboe hos Bruun og Inga, og i Selskab med dem komme her
til i August. Petrine fra Sorøe faae vi neppe at see hos os til 20 
Brylluppet, da hun jo vedbliver, af og til, at være svag og ussel. 
Fra Thrine i Gudbjerg fik vi derimod til vor store Forundring 
Brev, hvori hun beder os, allerede idag, Eftermiddag, at afhente 
hende, Nicoline og lille Frederik i Nykjøbing, hvortil hun an
kommer med Dampskib allerede nu, forat deres Besøg hos os 25 
kan være afgjort førend Brylluppet, da hun frygter, at vi til den 
Tid ikke ville kunne skaffe Nattelogis til Saamange. Hun har jo 
vistnok Ret i, at vi ikke kunne beholde om Natten alle dem, vi 
invitere til Brylluppet; men for at kunne skaffe Natteqvarteer til 
alle de Gamle, som komme udenlandsfra, er det vor Plan, at 30 
sende alle de Unge til Nykjøbing om Natten og naar de Unge 
overnatte i Nykjøbing, saa ville vi godt kunne skaffe Logis hos os 
selv for de Gamle. Det er maaskee ogsaa Thrines egentlige Plan, 
at komme hertil saa tidlig, for med det samme at kunne aflægge 
Besøg i Mariboe, Taagerup osv. Jeg følger selv i Eftermiddag med 3S



Nr. 247 9. September 1858 111

Vognen, der skal hente hende, for med det samme at høre paa 
Hans Ludvigs Examen. Han har havt det Svineheld, ogsaa i Aar 
at staae som Gassens Dux i det trykte Program, endskjøndt den 
lille Lund ellers har været Gassens Dux i Aarets fleste Maane- 

5 der. - Da det nu er Middag, og jeg, som sagt, strax efter Middag 
skal til Nykjøbing, hvor jeg agter at aflægge dette Brev paa Post
huset, saa maa jeg nu slutte med mange Hilsener fra os Alle til 
Dig, Julie, Ida, den gjenfundne Søn og Marie Sidenius. - Lev vel, 
til vi sees.

10 Din hengivne Broder
H. U. Møller.

247. Til Henrik Hertz.

Kbhvn. 9de Septbr. 1858. 
Kjære Henrik Hertz!

15 Du kan ikke forestille Dig, med hvilken Glæde jeg læste de 
Linier i Berl. Tidende, som bragte os den Efterretning, at Du 
vilde forestaae Udgivelsen af et æsthetisk Tidsskrift og derved 
afhjælpe et „længe følt Savn". Jeg sprang op af Stolen og løb 
op og ned af - eller - om Du hellere vil, ad Gulvet, og rendte

20 derpaa ind til min Kone, at hun ogsaa kunde glæde sig. At Du 
„samvittighedsfuldt" har forberedet dette Foretagende, behøvede 
Du visselig ikke at omtale til dem, der - som jeg - tilfulde kjen
der den besindige Energie, hvormed Du tager fat, naar Du vil 
udrette Noget.

25 Hvor det vil blive deiligt, hver Uge at have Noget at glæde 
sig til!

Hvad Din Opfordring til mig angaaer, saa kan Du vel vide, at 
det vil være mig baade en Glæde og en Hæderspost at arbeide 
under Dine Auspicier. For Øieblikket er jeg rimeligviis den fat- 

30 tigste af alle Poeter i Landet; jeg eier ikke et Blad, som jeg 
kunde byde Dig, - ikke engang eet, som jeg ikke kunde byde! 
Men det kommer vel engang; og da skal Du ikke vente længe,



112 24. Juni 1859 Nr. 248

men faae det saa varmt, som det kommer fra Værkstedet. Lev
vel!

Din hengivne
Christian Winther.

Du sætter da vel ogsaa Liv i C. Thortsen, - vil jeg haabe? 5

248. Til Julie Winther.

Torsdag 24 Juni 1859
Min elskede, Velsignede!

„Ach, Scheiden und Meiden thut weht", staar der i en gammel 
Folkevise. Ingen kan have følt det stærkere end jeg igaar. Aldrig 10 
har mit Hjerte været saa beklemt ved noget Farvel! Da jeg kom 
hjem og var gaaet ind i Dit Sovekammer og stod og saae paa den 
der udsprungne Nerium, kom Henri derind. Vi saae os om; jeg 
tog ham om Livet, og han kastede sig om min Hals og græd 
bitterligt, og vi græd begge. Du hørte ikke vore Suk og vore 15 
Bønner for Dig, - men de blive hørte! - Gud velsigne og bevare 
Dig!---- Da jeg forlod Banegaarden, gik Fru Sødring med mig 
og kjedede mig med sin evige Snak om Theatret og om et Haab 
om et Gratiale, der var glippet. Jeg kunde ikke ret vel indlade 
mig paa at være deeltagende, og var glad, da hendes Fader just 20 
mødte os, til hvem hun sluttede sig. Jeg gik rask forbi; og Henri 
fortalte mig, at han hørte Rosenkilde sige: „Hvad Fanden gaaer 
der af ham? hvad har han saa travlt med?" [...] Hils Ida ret 
hjerteligt og kjærligt fra mig og siig hende, at jeg kunde ikke 
gjøre for, at det blev saa slemt Veir. Siig hende ogsaa - hvis Du 25 
troer, det kan opmuntre - at jeg vil lægge en Mark Rigsmønt i 
Grisen for hvert Søbad i rum Søe, som hun beqvemmer sig til. - 
Gud veed, jeg lagde gjeme en Dukat om jeg kunde. - Farvel for 
denne Gang. Tusind - tusind Hilsener til Dig og Barnet fra 
Henri og--------------------------------------------------------------------------------30

Din
C.W.
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Jeg hvisked det til Rosen 
Og Reseda fik Besked 
Og Alt, hvad de bør vide, 
De Allesammen veed;
Den dybe, bange Længsel 
I mit beklemte Sind 
De rene Blomsterhjerter 
Jeg aandede ind!

De smiled til mig venligt: 
„Vær trøstig", sagde de, 
„Dit Liv, som vort, er blandet 
„Med Fryd og med Vee. 
„Men Han, som os iførte 
„Vor rige Farvepragt, 
„Han vaager for os Alle, - 
„Glem ei, hvad Han har sagt!"

„Vi leve ikke længe, 
„Men saalænge vi er til, 
„Saalænge sig bevarer 
„Vor Duft og Farvespil, 
„Vi ville tæt os trænge 
„Til Hendes elskte Bryst, 
„Og hviske sødt derinde 
„Et sagte Ord om Trøst". -

Saa stoler jeg paa dem da, 
Thi visselig jeg troer, 
At Dine Blomstervenner 
Vil holde deres Ord.
Men naar de saa er døde 
Og deres Blade Støv, 
Saa maa Du sagtens nøies 
Med Sangens Blomsterløv.

8. Chr.W. 11
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Du skulde havt disse Vers igaar; men jeg kunde ikke faae dem 
omskrevne og det første Udkast var ulæseligt. Jeg kysser Din 
Haand!

Gjør mig den Tjeneste, i Dine Breve altid at sige mig, hvad 
Du har modtaget fra mig og Brevets Datum. 5

249. Til Emilie Monrad.

28de Juli 1859.

For et Par Dage siden modtog jeg Brev fra Julie, hvori hun bad 
mig sende Dem og Deres ret mange venlige Hilsener. Tillige be
der hun mig at sige Dem, at hun med Fomøielse skal kjøbe for 10 
Dem i Paris, hvis hendes Reisekasse tillader det, men lægger til: 
„Skulde der da ikke gives et Middel til at Emilie kunde sende 
mig Penge?"

Tak for de to deilige Fødselsdage, jeg har tilbragt hos Dem 
paa Hummeltofte. Det varer vist ikke længe, inden jeg kommer 15 
igjen, enten det saa er Fødselsdag eller ei. Heiberg er nu uden 
Fare; han har været meget syg, og hans gode Frue, som jeg i den 
værste Tid besøgte hver Dag, var meget nedtrykt og medtaget af 
Sorg og Nattevaagen. Sidste Gang jeg saae hende, begyndte hun 
allerede igjen at straale som sædvanligt. - Fru Aarestrup er her 20 
i Byen med en Søn, som er etableret i Rio og skal skikke sig 
meget vel; noget som ikke kan siges om de to Andre.

Lev vel! Hils min Veninde Ada og min Veninde Louise og min 
Veninde Karen Birgitte samt Drengene fra

min naadige Frues ærb. underdanigst, forb. heng. 25 
Serviteur trés-obéissant

Christian Winther.
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250. Fra Constantin Hansen.

D. 7de Septbr. 1859.
Kjære Chr. Winther!

Hermed følger den lille Blyantstegning, De bestilte hos mig. 
5 Den koster 25 Rd. Rigsmønt, uagtet den er mislykket.

Jeg er derfor saa fri, tillige at lade medfølge en Kultegning, 
som jeg har udført af Hjertens Lyst, i Tilgivt, fordi jeg saa in
derlig gjeme vilde, at De skulde være tilfreds baade med mig og 
med mine Varer.

Deres allerhengivneste
Const. Hansen.

251. Til Hans Ulrik Møller.
5 te Novbr 1859. 

Kj æres te Hans!
i5 Jo sjeldnere man skriver Breve, jo fattigere synes Stoffet at 

blive. Det, som man har at sige og fortælle, forekommer Een saa 
gammelt og forslidt, at man ikke ret veed, om man tør komme 
frem med det. Dine Børn, som sagtens ere flittigere Correspon- 
denter end jeg, have sagtens fortalt Dig den største Deel af det,

20 som jeg kunde melde Dig af private Sager, og Blade og Aviser 
bringe Dig Dagens Nyheder hurtigere og fyldigere, end jeg kan 
gjøre det. Hvad imidlertid hverken Dine Børn eller Bladene have 
kunnet bringe Dig, det vil jeg ugeneert begynde med. Jeg vil 
sende Dig min hjerteligste Lykønskning i Anledning af ITin Ind-

25 trædelse i det 64de Aar, udi hvilket jeg har befundet mig ret 
vel siden d. 29de Juli. At ønske Dig et langt Liv, er der meget 
god Mening i. Du har saa meget Godt og saa Mange at leve for; 
og vi ere saa mange, som ønske det. Jeg hørte i Foraaret med 
Bekymring, at Du leed af en heftig Hoste og et Sting, og jeg hørte

30 ogsaa at Du ikke tog ret alvorlige Forholdsregler derimod, og slet 
ikke skaanede Dig selv. Det skulde Du dog gjøre. Denne Art af 
Upasselighed eller Sygdom er dog vist noget, som Forsigtighed

8*
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og Lægemiddel maae kunne hjælpe paa* Jeg er temmelig vis paa, 
at jeg heri faaer Medhold af Louise, og det er mig en Trøst; thi 
jeg frygter for, at Du selv leer ad mig. - Det er en stor Fomøielse 
at see, hvor kjækt Dine Sønner og Svigersønner bygge hver sin 
Arne, uden Frygt for at begynde med smaa Kaar. Ungdommen 5 
her i Byen tænker anderledes; de unge Herrer ere feige eller for
fængelige; de ville strax have alting complet. Men derfor gaae de 
ogsaa alene saalænge, indtil de ere graahærdede Svende. Hiint 
(salva venia) tydske Mundheld: „Jung gefreit, hat Niemand ge- 
reut", finder jeg fuldkomment rigtigt. - Du har nu forenet Vor- 10 
søe og Marie, Korff og Hanne, Sodemann og Louise. Som man 
fortæller mig, ville Rasmus og Poul til Foraaret holde Bryllup. 
Thrine i Gudbjerg har i den Anledning ansøgt Hs. Majestæt om en 
Portion af Wilhelmine-Stiftelsens Legat til Udstyr for uformu
ende Enkers Døttre, og jeg har faaet Een - den Bedste, der kunde 15 
gjøre det - til desangaaende at tale med Grevinden, som egentlig 
er den, der bortgiver dette Legat. Men jeg har endnu ikke erfaret, 
om vore Bestræbelser have baaret Frugt. Desværre er der kun to 
Portioner og hundrede Ansøgere. - Med disse Linier, som jeg - 
in parenthesi - skriver næsten i Blinde, saa usle ere mine Øine 20 
nu, - sender jeg Dig første Bind af mine samlede Sager; de føl
gende Bind ville følge efter med halvanden Maaneds Mellem
rum, og blive Dig tilstillede efterhaanden. Udgivelsen skal være 
sluttet med 9de Bind i Decbr. næste Aar. - Som Du veed, opholdt 
Julie og Ida sig ved Badet i Biarrits i Sommer. Ida's Helbred sy- 25 
nes at have vundet ikke ubetydeligt ved Brugen af disse stærke 
Søbade. Men Julie har siden sin Hjemkomst slet ikke kunnet 
komme til Kræfter. Reisen havde anstrængt hende, og, da hun 
troede, at hun strax ved sin Hjemkomst burde see til at faae sit 
Huus i Orden og god Skik, saa ødede hun for rask af sine Kræf- 30 
ter og har lidt meget. Jeg selv er, Gud være lovet, saa rask, som 
jeg efter vor Alder kan ønske og vente. Naar bare mit Syn ikke 
var saa elendigt, saa vilde jeg med Taalmodighed taale lidt Gigt, 
Hoste etc. etc. som nu eengang ere Alderdoms-Emolumenter. - 
Fra Ida har jeg en speciel Hilsen til Dig. Da hun hørte, at jeg 3S
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skrev til Dig, bad hun mig sige Dig, „at Du var en sød Mand, og 
at hun gjeme vilde have Dig, hvis Du ikke havde Din Louise". 
- Hils fra os Alle - især fra mig - denne elskværdige, kjære 
Louise, og siig hende, at vi glæde os inderligt til at see hende, 

5 naar hun til Foraaret besøger sine Børn her. Det skal blive en
stor Glæde, og vi skulle ret være gode imod hende, for at hun 
kan faae Lyst til at komme igjen. At faae Dig selv herind, er vel 
ikke at tænke paa? - Tusind venlige Hilsener til Dig og Dine fra 
Julie, Ida og

10 Din hengivne Broder
Christian Winther.

252. Fra Frederik Fabricius.
26/4 60.

Kjære Winther!
15 Det franske Værk, som Du ønsker at laane, er igaar af mig 

hensat i Contoiret hos min Collega Brosbøll, hos hvem Du kan 
hente det. Med Hensyn til Spørgsmaalet: Gadeviser? bliver Sva
ret derimod ikke tilfredsstillende; thi der gives ingen Afhandling 
eller Samling, der kan tjene til Veiledning. Nyerups og Rasmus-

20 sens bekjendte „Udvalg af Viser" maa ansees som Punktet, hvor
fra man kan gaae ud; men den lille Fortale paa 2 Blade indeholder 
intet Nyt, hvilket heller ikke er Tilfældet med en Artikel af ham: 
„Viser for Almuen", der findes i „Handels-Efterretninger" for 
1788 Nr. 28, som egentlig kun er en lille Anmeldelse af det fra

25 Efterslægtselskabet gjorte Forsøg paa at udgive gode Gadeviser, 
af hvilke Storm skrev et Par. I Werlauffs Antegnelser om Hol
berg, 2 Udg., findes et Par Notitser om Gadeviser (see: Registe
ret), men disse angaae blot Visernes Tryk og Salg. Lidt kan der 
dog maaskee findes paa de anførte Steder, som desuden snart ere

30 læste. Af selve Viserne findes i K.Bibl. endeel, især ældre; men 
paa Universitetsbibi. maa der være en stor Samling. S. Grundtvig 
har sagt mig, at han har ordnet en saadan deroppe, og ved Kjø- 
bet af Clausens Samlinger, som yderligere er bleven forøget ved
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en. betydelig Gave, maa Massen være voxet saaledes, at der intet 
andet Sted kan findes en lignende. Alt staaer jo til Din Tjeneste, 
og det skulde meget glæde mig, om Din smukke Plan kunde rea
liseres, og det kunde lykkes Dig at sprede noget Lys over dette 
terra incognita. 5

Din hengivne
Fabricius.

253. Fra Constantin Hansen.
25 Juli 1860.

Kjære Christian Winther! 10
Med Overdrivelse og Alting kan jeg næsten sige at der ikke er 

et Menneske i Roeskilde By med Næse eller Mund. Hvad der er 
arbeidet i Domkirken og kunde indbefattes under det Kunstne
riske, har været udført med en vis dolce Adagio. Paa eengang 
møder en Professor fra Kjøbenhavn Kl 8 paa Stilladset, rører sig 15 
ikke fra Pletten før 6^/2 om Aftenen - saa gaaer han hen at 
spise til Middag efter at have malet en hel Apostel i omtrent 
naturlig Størrelse. Saadan skal de ha'e det. Jeg maler nemlig 
Kris tus og de tolv i Høikoret a fresco. Det er et Arbeide, som jeg 
har stor Glæde af. Det er den Slags jeg ønsker mig. Om Aftenen 20 
tager jeg hjem med Banetoget og ud igjen om Morgenen. Hver 
tredie Dag maae jeg tage en Hviledag og er da saa træt at jeg 
aldeles driver.

I Slutningen af Mai begyndte jeg paa Komposition og Kartons. 
Paa Fredag haaber jeg at være færdig med det Hele. Denne min 25 
Flid (Jeg har udført flere Ting foruden) er Aarsag i, at jeg ikke 
har besøgt, hverken Dem eller nogen Anden af mine Venner. 
Bestillingen kom uventet ligesom Engelænderen og jeg greb den 
med Glæde. Hele Domkirken bliver restaureret og vil gjøre en 
herlig Virkning. I Aar bliver kun Høikoret færdigt. - De maae 30 
derud og see. -

I Dag - Fridag - modtog jeg Deres Indbydelse. Mangetak! Jeg 
kommer saa gjeme. -
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Dersom De seer Monrads, beder jeg Dem meget at hilse. Jeg 
har gaaet og tænkt paa at skrive til Fru Monrad, men Træthed 
har endnu hidtil forhindret mig. -

Mange Hilsner til Deres Frue og Datter fra

s Deres hengivneste
Const: Hansen.

254. Fra Bernhard Dunker.

Christiania 7 Nov. 1860. 
Kjære Prof. C. Winther.

10 Endelig har jeg læst Lorentz Starck med Andagt og rigtig i Roe 
og Mag, og jeg bringer Dem derfor nu min hjerteligste Tak for 
den stille, vederqvægende Nydelse, som De ved Deres venlige 
Gave har forskaffet mig. Jeg finder Fortællingen ypperlig, Cha- 
rakterskildringen ganske fortræffelig, og Fremstillingen i det

15 hele mesterlig. Der er en Retfærdighed mod Alt og Alle, en 
munter Humor, som rigtig gjør En godt. Det er Mennesket, som 
det gode Menneske er, svagt og feilende, som selv det gode Men
neske er, men sandt. Denne stille rolige indre Begivenhed i den 
venlige, hyggelige, sunde Familiekreds udvikler sig ganske in-

20 denfra ud ad af selve Charaktererne, og derved bliver Fortællin
gen saa liflig. Og hvad er ikke gamle Starck for en prægtig 
Figur! og saa den gamle, fortræffelige Schlicht, som klæder sig i 
sine bedste Klæder og sin ny Silkevest for at bringe Enken den 
glade Tidende!

25 Disse to Gamle holder jeg meest af. De tydske, især de ham- 
burgske Damer elsker jeg nu overhovedet ikke, og jeg kan derfor 
ikke rigtig med andre af disse Damer end den gamle Madame 
Starck, der er en elskværdig gammel Kone just som Lorentz 
Starcks Kone bør og maa være. Sønnen, den unge Hr. Starck

30 synes mig temmelig ubetydelig. Man kan ikke rigtig interessere 
sig for ham. Faderen optager al Interesse.

Hermed sender jeg Dem mit Portrait, og beder Dem af og til at
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see derpaa, for at jeg kan holde mig i Deres venlige Erindring. 
Jeg kjøbte hos Photographen et Portrait af Dem og forærede det 
med mit eget til Welhaven, som glædede sig meget derover og 
sagde, at det var Portrai terne af hans to kjæres te Venner.

De har da fremdeles vor Bjømsen hos Dem i Kjøbenhavn, hvor 5 
han siges at ville udgive nogle Digte, et Epos Amliot Gellina og 
noget Andet. Maaskee har De af Bladene seet, at han søger Sti
pendium her, men er forkastet af Welhaven og de andre Med
lemmer af Universitetets Collegium. Jeg er ikke heri enig med 
Welhaven, og jeg har interesseret mig saa meget og saa virksomt 10 
hos mine Venner i den norske regjerende Regjering, at jeg troer 
at kunne gjøre sikker Regning paa, at Bjømsen dog vil faae et 
Reisestipendium paa 500 Species. Men jeg tager mig vel vare for 
at lade Welhaven kjende min Underfundighed i denne Sag. Jeg 
ynder forresten ikke Personen, og endnu mindre Bladsmøreren 15 
Bjørnsen, men paa Digteren sætter jeg Priis.

Deres
B. Dunker.

255. Til Chr. Richardt.

20de Decbr. 1860. 20 
Kjære Hr. Richard!

Af egen Erfaring veed jeg at det gjør godt at modtage en 
venlig og ærligt meent Taksigelse fra Den, man har forskaffet 
en Glæde. Jeg kan derfor ikke lade være endnu engang at takke 
Dem for Deres fortræffelige „Smaadigte", og De kan troe mig, 25 
min Tak er ærligt meent. Den eneste Feil, jeg kan finde ved Bo
gen, er, at den er saa lille. Jeg har læst den og atter læst, og altid 
med dobbelt Nydelse! Jeg har læst den, og faaet mine Øine 
vaade, ikke just alene paa de rørende Steder, men paa de Steder, 
som nu rørte mig! Jeg har læst den i mit eensomme Kammer og 30 
tidt og mange Gange maattet slaae i Bordet og sige til mig selv: 
Det er, min Sjæl! dog prægtigt! Og det Prægtigste ved Alt dette



Nr. 256 5. Marts 1861 121

er, at De, Gud være lovet, hverken ligner Peer eller Poul, men 
heelt igjennem kun Dem selv. Formen er saa fuldendt og saa 
enig med Indholdet, og intetsteds sporer man, at De har været i 
Knibe, trods de rige Riimslyngninger og de kjække Rhytmer! At 

5 der lever Musik i Deres Hjerte, det klinger Een imøde fra hver 
en Linie! - Dette Udtryk af min Taknemlighed for den sunde 
Forfriskelse, som Deres Digte have skj enket mig, var det mig 
umuligt at tilbageholde. En ret Kritiker kan sige Dem sin Mening 
med mere Fynd, men sandelig ikke mere ærligt og varmt end

10 mine Udraabstegn! -
Undskyld min forfærdelige Skrift; jeg skriver næsten iblinde.

Lev vel!
Deres

Christian Winther.

256. Til H. C. Andersen.

5 Marts 1861.
Kjære Hr. Professor!

Jeg sender Dem herved den hjerteligste Tak for den sidste 
Gave. De veed jo vel nok, at jeg ikke er Kritiker og slet ikke 

20 forstaaer den Kunst med Klarhed og Fylde at motivere mit Skjøn. 
Men en taknemlig Læser er jeg, og det har jeg da godt ved at 
være i dette Tilfælde. Deres rige Phantasie, varme Følelse, 
skj elmske Lune og Vid fornægte sig ikke i denne nye Samling, 
og jeg har læst den med stor Glæde. Om det Stykke, som slutter 

25 Bogen, tør jeg nu allermindst yttre mig. Det er ikke blevet mig 
ganske klart; men dette er jo min Feil.

Endnu engang hjertelig Tak! Naar De nu næste Gang adresse
rer Noget til mig, saa husk paa, at jeg er hverken „Ridder eller 
etc.", men kun Deres for mangen ædel Nydelse taknemlige og 

3o hengivne
Christian Winther.
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257- Fra H- C. Petersen.

Kjøbeløv Skole den 8de April 1861. 
Høistærede Hr. Professor!

Ved Hr Proprietair Drejer til Glostrup har jeg nylig modtaget 
Hilsen fra Dem, med Anmodning om, at meddele Dem Under- 5 
retning om hvorledes det staaer til med Deres sal. Moders Grav
sted paa Kjøbeløv Kirkegaard. Det skal være mig en Fomøielse i 
denne Anledning at kunne meddele Dem Følgende: Deres sal. 
Moder døde den 12 Februar 1830 og blev begraven den 19de 
s.M.; hen i Sommeren s.A. lod Deres sal. Fader, Biskoppen, for- 10 
færdige et stærkt og solid Stakitværk af Ege- og Fyrretræ, som 
omgav hele Gravstedet, og før sin Død lod han indbetale i Nak
skov Sparekasse 50 Rdr hvoraf Renterne, 2 Rdr, skulde anvendes 
til den aarlige Reengjørelse af Gravstedet og den fornødne Re
paration paa Stakittet, saavidt disse kunde tilstrække. - Han 15 
anmodede Hr. Districtslæge Møller i Nakskov om at bestyre 
Pengeudgivteme og mig om at drage Omsorg for at Gravstedet 
blev ordentlig reengjort, og at det til enhver Tid saae peent og 
net ud, samt underrette Hr. Doctor Møller om Stakittets nødven
dige Reparationer. - Dette kjære Hverv overtog jeg med største 20 
Glæde, og sal. Friis til Lillekjøbeløvgaard besørgede Stakittet 
malet et Par Gange. - Jeg antog strax gamle Maren Ols, som 
allerede i flere Aar før Biskoppens Forflyttelse til Mariebo, havde 
Reengjørelsen at besørge, til fremtidig at foretage denne for 2 
Rdr aarlig, som jeg efter indgiven Regning til Doctoren fik ud- 25 
betalt af ham; gamle Maren Ols gaaer endnu og pusler paa 
Kirkegaarden naar Helbred og Veir tillader det. Naar Stakittet 
har trængt til Reparation har jeg, efter Aftale med Doctoren, 
ladet samme foretage, og han har betalt Regningerne; men nu er 
det rigtignok temmeligt brøstfældigt, saa det næsten ikke er værd 30 
at reparere, og jeg vil derfor tale med Doctoren om hvad man 
skal foretage i denne Henseende, og om der endnu i Sparekassen 
skulde være en saa stor Beholdning tilbage, at man kunde enten 
lade forfærdige et heelt nyt Stakit, eller lade foretage en Hoved-
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reparation ved det gamle. - Forresten er det gamle saa vidt endnu 
heelt og staaer som god Skjærm omkring Gravstedet, der altid 
bliver holdt reent og net til enhver Tid for, som anført, 2 Rdr 
aarlig. - Der er her i Kjøbeløv foregaaet saamange Forandringer 

s med Kirke og Kirkegaard og i mange andre Henseender, som jeg 
kunde ønske at meddele Dem; men som vilde blive alt for vidt
løftigt, hvorfor jeg vil slutte med de bedste Ønsker for Dem og 
Deres fremtidige Vel! -

Deres med Høiagtelse stedse tjenstvillige 
10 H. C. Petersen.

258. Til H. C. Andersen.
12te Juni 1861.

Hilsen og Venskab!
Ifølge vor Aftale tillader jeg mig herved at melde Dem Føl- 

15 gende: Den 10de d.M. var den Ankerske Comité samlet. Kun to 
Poeter, nemlig Cand. Theol. Chr. Richardt og Cand. jur. O. Chr. 
Lund, havde indsendt Ansøgninger. Den Sidste havde vedlagt 
tre Anbefalinger fra Hertz, Holst og Thiele. Jeg formoder, at De 
kjender begge Ansøgerne. Jeg giver min Stemme til Chr. Ri- 

20 chardt. - Hav nu den Godhed snarest muligt enten directe eller 
gjennem Etatsraad Collin at sende mig Deres skriftlige Votum. 
Før dette skeer, kan jo Protocollen for dette Aars Valg ikke slut
tes, og de eventuelle Stipendiater ikke sætte fra Land. - Den 
Ankerske Familie har forsøgt at erhverve sig en Slags Indflydelse 

25 paa Valgene; men man har besluttet bestemt og høfligt at vise 
enhver slig Indblanding tilbage. Kun Prof. Jerichau talte Fami
liens Sag, men temmelig uheldigt. - Nu lev vel! Jeg haaber, De 
befinder Dem bedre, siden De har forladt Tiberdalens opløsende 
Scirocco. Vor Sommer kom seent, men saameget des deiligere.

30 Mange og venlige Hilsener sendes Dem fra min Kone og min 
Datter.

Venskabeligst
Christian Winther.
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259- Fra Carsten Hauch.
22/11 61.

Jeg kan ikke undlade foreløbig med et Par Ord at takke Dem 
for Deres varme, nydelige, yndige Digt i Anledning af den 
grønne Bog. En saadan Anerkjendelse fra en Mand, der er saa 5 
stemmeberettiget som De, giver Kraft og fornyet Mod og Styrke, 
naar Hænderne ellers af Mangel paa Medfølelse vilde nedsynke 
magtesløse, og de kunne veie hundrede nedrivende Recensioner op. 
Jeg forbeholder mig iøvrigt senere mundtlig at bevidne Dem min 
Erkjendtlighed. At De finder et Ungdomsskjær udbredt over den 10 
grønne Bog, glæder mig overordentlig, men dog frygter jeg, at 
De snart vil mærke, at Høstens Toner ogsaa gaae derigjennem. 
Høstløvet kan jo ogsaa lege med Vaarens Blomsterpragt. Endnu 
engang Tak for Deres Vers, der ere Udtryk for en ædel Digter
sjæl, som jeg aldrig skal forglemme. 15

Deres af Hjertet hengivne
C. Hauch.

260. Fra Bernhard Dunker.

Christiania 19 Jan 1862 
Kjære Chr. Winther 20

Gud velsigne Dem for Deres kjære venlige Brev! Det gjorde 
mig saa godt at see, at De endnu undertiden tænker paa mig. 
Glædeligt Nytaar ønsker jeg Dem igjen af mit ganske Hjerte, 
idet jeg takker Dem for de syv Julegaver i Folkekalenderen, som 
viser, at De endnu er langt fra at have tabt Deres Penning, langt 25 
fra at rave i Blinde. I selve Deres Skrift kan jeg Gud skee Lov 
heller ikke see mindste Spor af, at Deres Syn er blevet svagere, 
saa jeg haaber, det gaaer med Deres Øine, som gamle Doctor 
Schenck sagde om sin Næse, der truede med at falde af ham: 
den Næse holder saamæn nok mig ud, sagde han, og Manden 3O 
blev over 80 Aar gammel og døde med stor Næse paa.
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Hvad mig angaaer, saa lever jeg endnu mere med mig selv end 
De. Jeg sidder hele Dagen ved mit Skriverbord, seer Ingen, taler 
med Ingen, og hvad der er det værste, er saa ubehagelig for og 
mod mig selv, at jeg ikke vover at byde mig frem til Andre. Jeg 

5 har i det forløbne Aar altid været endog meget sygere end jeg 
ellers har pleiet, og dette har gjort, at jeg er krøben endnu mere 
ind i min Skal og kim har holdt Selskab med mine Spøgelser og 
mit Arbeide, som da har været min eneste Lise.

I Politiken har De nok seet, at jeg har tabt min Penning, skjønt 
10 jeg rigtignok har staaet bag Coulisserne. Mit Parti er kastet over

bord, og nu skal man her igjen begynde paa den Slesvigholsteen- 
ske Heelstatspolitik. Den nye Parole skal nu være: „vær bange, 
bange for alt og for alle", medens mit Parties Parole var: „vær 
ikke bange, ikke for Nogen og ikke for Noget, og selv om du er 

15 det, saa lad dig ikke mærke dermed". Men Frygten er den største 
og mægtigste af alle Lidenskaber, og den har seiret her som altid 
og overalt.

Sophie er desværre altid svag, og holder sig derfor stille hjem
me. Mathilde sluger Viisdom i Brüssel. Det er jo kun et Aar, og 

20 jeg har stolet paa, at hendes Natur er saa kjemesund, at hun in
gen Skade tager af Drivhuusluften i den korte Tid, - og saa har 
hun faaet sin Villie!

Jeg skal bede Borgaard gjøre Fordring til Theatret angaaende 
den Gjeld, han har paadraget det til Professor Petersen. Hvorfor 

25 har Petersen ikke for længe siden krævet Borgaard, der har tiet 
bom med at man skyldte noget for den Gamle, som forresten 
ikke var os til mindste Nytte.

Men jeg havde nær glemt at sige Dem, at jeg fra Nytaar af 
har begyndt at befinde mig lidt bedre. - Jeg slutter som jeg her 

30 begyndte med Tak for Deres venlige Brev.
Deres

B. Dunker.
Hils Fruen, Deres Børn og Monrads!
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z6j . Til Emilie Monrad.
30te Apr. 1862 

Kjære Fru Monrad!
Hvis Du kan bruge omstaaende Linier, skal det være mig en 

Glæde; jeg er næsten bange for, at de ikke ret klart udtrykker, 5 
hvad Du ønskede sagt.

Hils Monrad og Dine Børn!
Hengi vnest

Christian Winther.

De vil paa disse Blade finde 10
Et Billed hist og her, som kan 
Gjenkalde Dem i venligt Minde 
Vort kjære, lille, danske Land, 
Hvor alle mine Glæder fødes;
Og satte Hændelsen end Skranker, 15
Saa hidtil vi ei kunde mødes, 
Saa mødes her dog vore Tanker!

262. Til Chr. Hostrup.

Kbhvn. 4. Mai 1862.
Velærværdige Hr. Pastor Chr. Hostrup! 20

Boghandler P. G. Philipsen har opfordret mig til at gjøre det 
Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave for 1863.

Een af de første, jeg i den Anledning opførte paa min Liste 
over danske Digtere, som jeg vilde henvende mig til om Bidrag, 
var Dem. I meget lang Tid have vi ikke hørt en Klang fra Deres 25 
Strenge. Det er begribeligt, at Deres kirkelige Virksomhed, da 
denne endnu var Dem aldeles ny, maatte tage alle Deres Kræfter 
og al Deres Tid i Beslag. Men den, der - som De - har drukket 
dybt af hiin Kilde, kan aldrig ganske forvinde den søde Ruus, og 
maa altimellem, trods alle Modstandsforsøg, lade den faae Magt. 30

I det Haab, at dette ogsaa er gaaet Dem saaledes, og at De
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altsaa maa have mangt et Blad liggende i Deres Gjemme, som 
kunde blive Andre end Dem selv til Forfriskning og Glæde, 
kommer jeg da ganske trøstigt til Dem og spørger Dem, om De 
ikke kunde have Lyst til at lade mig faae nogle af disse Blade til 

5 min Nytaarsgave. Skulde De ikke føle Dem utilbøielig dertil, saa 
udbeder jeg mig blot med et Par Ord underrettet derom, og til- 
føier blot, at jeg i dette Tilfælde ønskede at modtage Manuscrip- 
tet inden Juli Maaneds Udgang.

Lev vel! For alt andet Godt og Skjønt, De har skjænket os, 
10 er jeg

Deres taknemlige, forbundne
Christian Winther.

Undskyld, at De maa læse en saa forskrækkelig slet Klo; men 
jeg er næsten blind.

i5 263. Til Michael Rosing.

Kbhn. 4de Mai 1862.

Boghandler P. G. Philipsen har opfordret mig til at samle og 
udgive en „poetisk Nytaarsgave" for Aaret 1863. Da jeg nu me
get gjeme vilde have nogle Bidrag til min Samling af „Studen- 

20 ten", hvis Digte jeg læste og nød med stor Glæde, fordi denne 
„Student" ikke dreiede Liren efter Andres Noder, men slog Ly
rens Strænge til sine egne; saa gik jeg til Hr. Jacob Lund, og han 
betroede mig da „Studentens" Navn.

En saa sund og rig poetisk Natur, som Deres forekommer mig 
25 at være, kan ligesaa lidt som et sundt Træ lade være at sætte 

Knupper og springe ud. Det kan ikke være andet; De maa sikkert 
have mange Blade liggende i Deres Gj emme. Havde De nu Lyst 
til at sende mig til min Samling nogle - jo flere jo bedre - af 
disse Blade, saa er jeg vis paa, at det vilde være til Glæde for mig 

30 og Mange; thi jeg har hørt Mange være enige med mig om de to
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Digtsamlinger, De har udgivet. - Viis mig den Godhed, naar De
res Tid tillader det, med et Par Ord at lade mig vide, om jeg tør 
haabe at faae Bidrag fra Dem. Skulde Deres Svar blive bekræf
tende, tillader jeg mig at bemærke, at jeg ønskede Manuscriptet 
tilsendt senest inden Juli Maaneds Udgang. Honoraret, jeg kan 5 
tilbyde, er 25 Rd. pr. Ark å 16 Sider, 24 Linier pr. Pag.

Deres ærbødigste
Christian Winther.

Bare De nu kan dechiffrere min slette Skrift; - mit Syn er saa 
slet, at jeg næsten skriver i Blinde. 10

264. Til Henrik Hertz.
4de Mai 1862. 

Kjære Hertz!
Boghandler P. G. Philipsen har anmodet mig om at gjøre det 

Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave for 1863. 15
Efter denne korte Indledning, er jeg sikker paa, at Du allerede 

veed mit Ærinde til Dig. At jeg med nogen Undseelse frembærer 
min Anmodning om Bidrag fra Din kjære Haand, kan Du vel 
nok slutte Dig til. Jeg sendte Dig ikke een Linie, medens Du 
glædede mig og Mange ved de ugenlige (jeg siger ugentlige) 20 
Blade; men jeg forsikkrer Dig, jeg eiede den Gang selv ikke een 
Linie, som var [værd] at trykkes; endsige læses. Jeg er vis paa 
at Du heller ikke bærer noget Nag til mig for den Sags Skyld, og 
kommer altsaa lige freidigt frem med min Bøn. Skulde Du til 
Slutningen af Juli Maaned være saa rig, at Du kunde sende mig 25 
Noget, helst Meget, saa vilde Du derved glæde mig og Mange. 
Viis mig det Venskab med et Par Ord at lade mig vide, om jeg 
tør haabe? - eller ikke? - Jeg benytter denne Leilighed til, i min 
Kones og mit eget Navn, at takke Dig rigtigt alvorligt for Dit 
deilige, fine Lystspil „En Cuurmethode", som vi første Gang saae 30 
d. 7de Decbr f.A., som er min Kones Fødselsdag. Vi vilde paa den
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Dag just tracteres, og vi vidste, at, hvor Du er Vert, faaer man 
fuldtop af det Gode. - Lev vel! .

Dm hengivne
Christian Winther.

5 NB! Jeg kan tilbyde i Honorar 25 Rd. pr. Ark å 16 Sider med 
24 Linier paa Siden.

265. Til H. C. Andersen.
5te Mai 1862.

Kjære Hr. Professor Andersen!
10 Boghandler P. G. Philipsen har anmodet mig om at gjøre det 

Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave for 1863.
Jeg tvivler ikke om, at en saa rig Mand, som De, jo har en 

Deel Digte liggende, som vente paa en beqvem Leilighed til at 
træde frem i Verden. Kunde nu denne af Philipsen paatænkte 

iS Nytaarsgave ikke maaskee lokke nogle af disse Deres Børn ud 
paa Alfarvei? De skulle blive godt behandlede og komme i godt 
Selskab, som ikke kan fordærve dem og gjøre Dem Bedrøvelse. 
Siig mig med et Par Ord, om jeg tør vente Bidrag fra Dem; og i 
dette Tilfælde, om De kan tilstille mig Bidraget før Deres Afreise 

20 til Spanieland? — Min Kone undrer sig over at hun aldrig seer

Dem’ Venskabeligst, hengivnest

Christian Winther.

Jeg kan tilbyde et Honorar af 25 Rd pr. Ark, å 16 Sider, med 
25 24 Linier paa Siden.

266. Til Johannes Helms.
11te Mai 1862.

Hr. Boghandler P. G. Philipsen har anmodet mig om at gjøre 
det Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave fra danske 

30 Digtere for A. 1863.

9. Chr.W. 11
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Jeg kan ikke tænke mig, at Den, som har sunget hine freidige, 
humoristiske, ægte folkelige Sange, nu skulde lade Lyren hænge 
og dækkes af Skolestøvet. Det er i Haab om, at Deres Musa ofte 
og gjerne besøger Dem, at jeg er saa fri at henvende mig til Dem 
med Bøn om, ikke at holde hendes og Deres Børn hjemme under 5 
Laas og Lukke, men sende mig nogle af dem, for at jeg kan have 
den Fomøielse at føre dem ud i Verden; og jeg kan love Dem, at 
de skulle komme i pænt Selskab og faae anstændigt Følgeskab! 
Med andre Ord: Send mig, hvis De kan, nogle Bidrag til den 
projecterede Samling; det vil være til Glæde for Mange. Naar jeg 10 
faaer, hvad De under mig, inden Juli Maaneds Udgang, er det 
tidsnok.

Vær nu ikke vred over, at en Dem aldeles ukjendt Person er 
saa fræk at ville trække en poetisk Vexel paa Dem; men - jeg 
kunde ikke ret vel savne et saadant Friskhedens og Sundhedens 15 
Element. Lev vel!

Deres ærbødigste
Christian Winther.

[-.]

267. Fra Johannes Helms. 20

Slesvig d: 13 Mai 62

De kan ikke let tænke Dem, hvilken Glæde De voldte mig ved 
Deres venlige Brev. Jeg havde ikke turdet smigre mig med det 
Haab, at De eller Nogen, hvis Dom kunde have en lignende Be
tydning for mig, skulde have lagt Mærke til mine ubetydelige 25 
Frembringelser. Med desto større Taknemmelighed griber jeg 
Deres Tilbud, og De skal vistnok faae Eet eller Andet om end 
nok saa ubetydeligt fra mig, skjøndt jeg rigtignok ikke seer, 
hvad det skal blive, da jeg ved at gjennemse min ikke meget rigt- 
holdige Beholdning ikke har fundet Noget, som synes at egne sig 30 
til Deres Brug; men min Lyst til at see noget af mit Arbeide 
træde ud i Verden under Beskyttelse af Deres anseete Navn er



Nr. 268 29. Maj 1862 131

saa stor, at jeg ikke tvivler paa, at det skal lykkes mig at frem
bringe Et eller Andet, som De kan synes om.

Jeg betragter Deres opmuntrende Brev som en aandelig Væk
ker. Jeg har i de sidste Aar kun havt overmaade lidet med Mu- 

5 sen at gjøre; jeg har i det Høieste famlet og søgt, men Intet fun
det, som det er værdt at tale om; nogle Leilighedsdigte og Com- 
mersviser er det Hele, og hvis De ikke bliver vred over at jeg 
følger min Natur og rækker Dem hele Haanden naar De byder 
mig en Finger, tillader jeg mig at sende et Par Prøver paa mine 

10 senere Frembringelser; men Noget i den Stiil kan De sagtens 
ikke bruge, men saasnart jeg faaer Tid skal der komme Noget 
paa Stapelen. -

Modtag endnu engang min hjertelige Tak for Deres venlige 
Brev, jeg ønsker intet mere end at kunne see mig istand til at 

15 levere et Bidrag, som De ikke behøver at skamme Dem ved at 
sende ud under Deres Ægide. -

Deres ærbødige
Johannes Helms.

P.S. Jeg sender foreløbig kun indlagte Vise. Er den vel saa gal?

20 268. Til Johanne Luise Heiberg.
29 Mai 1862

Det er som Supplicant jeg et Par Gange forgjæves har søgt at 
faae Dem i Tale; men da Sagen ikke ret vel taaler Opsættelse, 
seer jeg mig nødsaget til at besvære Dem med at læse et Par 

25 Linier af min slette Klo. Saameget mere beqvemt kan Deres Svar 
være; det behøver kun at bestaae i eet af tvende smaa Ord, af 
hvilke De har en udmærket Øvelse i at sige det Ene. Men ligesaa 
megen Glæde det gjør mig at høre dette Ord af Deres Mund paa 
hiin Side af Lamperne, ligesaa nødigt vilde jeg i dette Tilfælde 

30 høre det. Dog - til Sagen:
Hr. Boghandler Philipsen har forlokket mig til at gjøre det

9*
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Forsøg at samle og udgive en Nytaarsgave fra danske Digtere 
for Aaret 1863. Alle de mange Digtere og Digterinder, jeg har 
henvendt mig til i denne Anledning, ere med stor Velvillie 
komne mig imøde med Løfter om Bidrag. Men en saadan Bog 
trænger ogsaa til en eller anden artistisk Tilgift f. Ex. et Portrait. 5 
Philipsen har derfor faaet det Indfald - hvilket jeg naturligviis 
finder ganske fortræffeligt - at ville smykke Bogen med et staal- 
stukket Portrait af Forfatterinden til en Hverdagshistorie. Det 
kommer altsaa nu kun an paa, om De vil tillade, at et saadant 
Portrait af Deres Svigermoder paa denne Maade bliver meddeelt 10 
Publikum, og om De, i dette Tilfælde, vil betroe til min Varetægt 
det deilige Portrait, De er i Besiddelse af, for i en Tid af een, 
høist to Timer at lade en Photograph tage en Copie deraf - ?

Jeg maa ærligt tilstaae Dem, at jeg slet ikke nærer noget Haab 
om at see min Ansøgning bevilget, og saa meget mindre tager 15 
jeg derfor i Betænkning at besvære Dem med et skriftligt Svar, 
da det dog maaskee vil være Dem mindre ubehageligt paa denne 
Maade at formulere et Afslag.

Med et gammelt Venskabs Hengivenhed

Deres ærbødigste 20
Christian Winther.

Mit Syn er saa slet, at jeg næsten skriver iblinde; - dette til 
Undskyldning!

269. Fra Ilia Fibiger.

Østerfælled den 30te Mai 1862. 25

Jeg blev mere skamfuld end jeg er istand til at sige, da jeg fik 
fat paa mine spredte Smaapapirer for at reenskrive; havde det 
ikke været fordi jeg engang havde nævnt det, saa havde jeg ikke 
tænkt paa at sende det. Jeg havde kun seet den Hindring der laae 
i Omfanget og maaskee i Indholdet; jeg havde ikke tænkt paa 30
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Formens uendelige Mangel. Om det Subjective taler jeg ikke, det 
er i den Grad kommet mig fra Hjerte, at Begreberne godt og 
daarligt der for mig falde bort. Noget lignende er Tilfældet med 
tredie Afdeling, der er skrevet i et Træk med den Iver i Følelsen 

5 og Skjødesløshed i Udtrykket, hvormed man kan skrive et Brev.
Men allerede her fatter jeg godt at det er et Spørgsmaal om 
denne Kunstløshed er æsthetisk tilladelig, og at Spørgsmaalet let 
kan besvares med nei. Modsat er det gaaet med „Præstens Søn". 
Stykket, som er det, der er skrevet sidst, var næsten færdigt da 

10 jeg for to Aar siden flyttede herud, og i de to Aar har jeg filet 
paa det ikke anderledes end det er [sic]. Naar jeg tænker paa 
hvilke Vers De skrive^ og Poul Møller, er det rigtignok under
ligt. Jeg kan kun undskylde mig med, at, har jeg end ikke megen 
Kunst, har jeg dog brugt al min Flid. Men Resultatet er fattigt. 

15 De maa ellers ikke troe at det er min Mening at der altid saa- 
ledes skal skjelnes skarpt mellem det personlige og det Udefra
kommende. Tvertimod, det er min Overbevisning at den ægte 
Digtematur i Regelen hviler i en sammensmeltende Stemning. 
Jeg hylder ganske min Ungdomslærers Ord: Du aber halte dich 

20 mit Liebe an das Durchscheinende, das Triibe. Men Et er das
Durchscheinende og et Andet det Sammenrørte, Et das Triibe - 
som det her staaer - og et Andet det Plumrede. Jeg har altid 
mere havt mit Øie rettet mod den Fare der nærmede sig, end 
mod den, der alt var tilstede, og jeg troer at de to onde Magter, 

25 der staae i Begreb med at overliste eller overvælde det æsthetisk
Sunde er en uægte Religiøsitet - Christendom - og en misfor- 
staaet Nordiskhed. Dette tilføier jeg, fordi De maaskee vil synes 
at Sagen endnu har ingen Fare. Men der er gjort Forsøg i den 
Retning, ikke blot i Stykket Moderne Christendom - som egenlig 

30 var det, der foranledigede mit „tredie" Udbrud, men selv af en 
høitskattet og medrette anseet Forfatter, der ogsaa fuldkommen 
er trængt igjennem med det. Husk paa Slaveomvendelsesscenen 
i et Eventyr paa Fodreisen. Jeg sigter slet ikke Hostrup for Andet, 
end en Misforstaaelse; men af en Misforstaaelse har han virket

35 ved religiøs utilladelig og æsthetisk uægte Midler.
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Hvad der udgjør denne Retnings største Fare er at den ikke 
alene tillader, men nogetnær fordrer Geniløshed - Hostrup und
tagen. Dette er en stor Fristelse, just i vor skrivelystne Tid. Bry
der den først rigtigt igjennem vil ganske afgjort „Mængden gjøre 
det" og det vil blive sande Hungersaar for dem, som med et usik- 5 
kert Navn holde sig til det Rette og Dygtige. Her gaaer en ny 
Anskuelse op for mig: igrunden kæmper jeg for det daglige Brød.

Tag det nu ikke ilde op at jeg skriver saa ligefrem. Jeg er saa 
overvældet af husligt Besvær at jeg ikke formaaer ret at samle 
mine Tanker. Og betænk Dem intet Øieblik paa at sende mig Ma- 10 
nuskriptet tilbage; jeg veed nok at De ikke vil gjøre det paa no
gen krænkende Maade. Undskyld de mange Feilskrifter og Ret
telser, især i det ene Stykke, No 2 af det Subjective, som jeg har 
maattet opskrive efter Hukommelsen. I sidste Vers staaer oprin
deligt Qvinde istedenfor Skabning; det er bedre, men kunde ikke 15 
beholdes.

Bær over med min bestemte Tone; naar man staaer ene i tolv 
Aar, opnaaer man en uforholdsmæssig indre Sikkerhed. Man 
begaaer da let den Feil hos Andre at forudsætte den Sympathi, 
eller det Ædelmodighedsinstinkt, der forstaaer uden Forklaring. 20 
Men De er selv kommen mig venlig imøde og derfor: bær over.

Med Tak og Høiagtelse
Deres

Ilia Fibiger.

270. Til Ilia Fibiger. 25
6 Juni 1862.

Deres Manuscript har jeg med stor Interesse gjennemlæst, og 
takker Dem meget, at De har villet betroe mig det. Men da Plad
sen i den Bog, jeg skal besørge udgivet, er lidt indskrænket, og 
jeg tillige har mange Medarbeidere, saa vilde det hele Manuscript 30 
være formeget. Dertil kommer endnu, at Indholdet og Tendent- 
sen af det tredie, polemisk-satiriske Digt, - ihvor berettiget end
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ogsaa jeg finder Angrebet, - dog ikke passer til den Plan, jeg har 
lagt. Det vilde altsaa være mig meget kjært, hvis De vilde tillade 
mig kun at optage de to første Digtninger. Hovedtitelen (Tre
slags) maatte da falde bort, som ogsaa en ny Overskrift over det 

5 første Digt udfindes. Dette kunde jo let skee, da der jo ikke er 
nogen egentlig Continuitet mellem de tvende poetiske Arbeider. 
I Balladen, Præstens Søn, som - ifølge min Natur - især behager 
mig, findes i 2det Vers, sidste Linie vistnok en Feilskrift Ønske; 
der skal vel staae Ønsker? - Hvis De altsaa giver mig Tilladelse 

10 til at optage de to første Digte, saa er min Bøn til Dem blot med 
et Par Ord at lade mig vide, om De ønsker Dem nævnet ved 
Navn eller som Forf. til tre Dramer. Hvad Retskrivningen an- 
gaaer, da har en Redacteur gjæme den - maaskee selvtagne - 
Rettighed at bringe den i Harmonie hos de forskjellige Forfattere.

15 De ubetydelige Egenheder, der findes hos Dem, vil De vel nok 
tillade mig at ændre.

Tilgiv mig alt det Bryderi, jeg foraarsager Dem med Brev
skrivning og desl. Med Haab om et gunstigt Svar forbliver jeg 
med sand Høiagtelse

20 Deres ærbødigste
Christian Winther.

Jeg troer, jeg har sagt Dem Grunden til, at min Skrift er saa 
slet.

271. Til Emilie Monrad.

25 2den Juli 1862.

Ifølge Aftale melder jeg herved min kjære Svigerinde, at Fru 
Fortuna ikke denne Gang har fundet for godt at være os gunstig. 
Vi tre Interessenter have ikke engang faaet et Bagtal ud, hvilket 
ellers til næste Trækning vilde have besparet os Indsatsen. For- 

30 resten maa jeg tilføie, at Udgiften ved vor Seddel var af mig 
feilagtigt angivet til 4 rd 4#, da jeg troede, at det var 4de Classe;
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det var nemlig 3die Classe, hvortil Udgiften kun var 9 RdL, 
altsaa 3 RdL pr. Persona.

Fra os Alle har jeg tusind venlige Hilsener; Julie havde haabet 
at see Dem paa Deres Gjennemreise; men formodentlig har De 
været haardt medtaget af at reise i det slette Veir. De var des- 5 
uden saa lidt forsynet med Vaaben mod denne Vinterkulde, at 
man nok kunde frygte for Deres Helbred. Lad os endelig snart 
faae at vide, hvorledes De befinder Dem.

Venligst Hilsen til Monrad og alle Børnene fra os Alle.
Deres - nei, der er sandt! - Din hengivne Svoger 10

Christian Winther.

272. Fra Frederik Paludan-Muller.

Fredensborg d. 4 Aug. 62. 
Høistærede Professor Winther!

Siden De kalder mig „Kjære" og undertegner Dem som den 15 
„hengivne", kan jeg ikke længere modstaae Dem, saameget min
dre, som De har faaet min Kone paa Deres Side. Til den fast
satte Tid skal jeg sende Dem noget af mit Liggendefæ (omtrent 
en halv Snees Sider i Størrelse), hvormed jeg forud beder Dem at 
tage tiltakke, selv om det ikke i alle Henseender skulde tilfreds- 20 
stille Dem.

Deres ærbødig hengivne
Fr. Paludan-Muller.

NB! Jeg skriver i alle mine Breve „Høistærede" og „ærbødig", 
hvormed jeg blot vil udtrykke min Beredvillighed til at give 25 
Enhver den Ære, som ham tilkommer, ligesom jeg ogsaa siger 
Frøken til enhver ung Pige og De til ethvert selvbevidst Væsen - 
Altsammen af Ydmyghed og Sagtmodighed.
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273- Til Chr. K. F. Molbech.

10de Aug. 1862.
Kjære Professor Molbech!

De kan være overbeviist om, at det ikke er uden bitter Følelse, 
5 at jeg sender dette prægtige Digt tilbage. Jeg tør ikke lade det 

trykke hverken for Deres egen eller for min Skyld. Digtet er 
baade skjønt og sandt og Formen saa fuldendt som muligt. 
Hverken fra den æsthetiske eller den ethiske Side er der, efter 
min Mening, Noget at indvende derimod. Naar man vilde være 

10 streng, kunde man maaskee paastaae, at Chr. 4de just ikke burde 
optræde som Censor morum. Men det har intet at betyde; han 
har Lov til at være vred over det Slette, ligesaa vel som vi Andre. 
Men betragtet fra den juridiske Side er det desværre ikke til- 
raadeligt, at Digtet bliver offentliggjort, - i det Mindste ikke 

15 endnu. Det vil for Øieblikket ikke kunne trykkes uden Fare 
baade for Dem og for Udgiveren, derom er jeg fuldkommen over
beviist, og det er af den - og alene af den Grund, jeg tilbage
sender Manuscriptet.

Men - da jeg, som sagt, uhyre nødigt vilde savne Dem, Hr. 
20 Professor! i den paatænkte Bog, saa opgiver jeg ikke Haabet. Jeg 

kan ikke troe, at De vil nægte mig og mine Læsere en Skjærv af 
den Rigdom, som De ganske utvivlsomt maa have liggende, og 
jeg fornyer derfor min Anmodning til Dem om et Bidrag. Skulde 
det være Dem ubeqvemt strax at føie mig heri, saa vilde det 

25 endnu være god Tid, naar jeg kunde modtage, hvad De vil give 
mig, ved denne Maaneds Slutning.

Kald nu ikke min kloge Forsigtighed „Pusillanimitet", og bliv 
ikke vred paa mig, for hvad jeg har gjort, men vær god imod 
mig.

30 Levvel!
Deres ærb. forb.

Christian Winther.
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274- Til H. C. Andersen.

21 Aug. 1862.

De fløi bort, min kjære Hr. Professor! uden at lade høre det 
Mindste fra Dem. De mener vel, nu er De saa langt borte, at jeg 
ikke kan naae Dem med mit Overhæng. Men vi have, Gud være 5 
lovet, Postvæsen og Geographier og Landkort, og ere istand til 
at sende Stikbreve efter enhver Bortrømt. Kjære Andersen! De 
lovede mig et Bidrag til den lyriske Samling, hvis Trykning snart 
skal begyndes. Jeg kan forsikkre Dem, at jeg meget nødigt vilde 
savne Dem repræsenteret deri, og jeg kan heller ikke tænke mig, 10 
at det vilde være Dem imod at blande Deres Stemme i dette 
Chor, der forresten - som nødvendigt og naturligt - meest be- 
staaer af ungdommelige Sangere.

Skulde De altsaa have Noget liggende i Deres Reisetaske, saa 
send mig det allersenest d. 15de Septbr. 15

De ældste af mine Medarbeidere ere Hauch, Pr. Paludan-Miil- 
ler, L. Bødtcher, Thiele, Krossing, Ploug, Hostrup; de Andre ere 
alle yngre, blandt hvilke Adskillige ret lovende.

Om Hjemmet fortæller jeg Intet; Aviser seer De sagtens over
alt. 20

Lev vel og lykkelig Reise til Spanieland! Venligst Hilsen fra os 
Alle.

Venskabeligst
Christian Winther.

275. Fra H. C. Andersen. 25
[Aug. 1862] 

Kjære Professor Winther!
Her har De strax paa første Side et Brev i Verse-Form, kan det 

fortjene Plads mellem de Andres Digte, da er det til Afbenyt
telse; jeg skrev det strax ved Modtagelsen af Deres Brev, som 30 
kom igaar, jeg skrev for at vise min gode Villie. Før jeg forlod
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Kjøbenhavn gjennemsaae jeg alle henlagte Smaadigte, men ikke 
et var værdigt at bydes Dem; jeg haabede at paa Reisen fik jeg 
vel et Besøg af min Musa, men hun kom ikke, seer hun betids 
lidt ind til mig [paa] hiin Side Pyrenæerne, da skal De høre fra 

5 mig; et Brev fra Dem vil naturligviis glæde mig meget og det 
kan sendes, tænker jeg, til den danske Konsul i Barzelona. 
Overmorgen forlader jeg Montreux, gaaer over Ly on og Nimes 
og haaber at være omtrent den 6 September inde i Spanien. Hils 
Deres Kone, Sønnen og Datteren, ligesom mine andre Venner, 

10 af hvilke jeg fremhæver Brødrene Reitzel.

Deres hjerteligt hengivne
H. C. Andersen.

276. Til Johannes Helms.

29de Aug. 1862.

15 Saa jeg er gaaet reent i Glemme? Min ædle Hr. Collab'rateur! 
De laer mig sidde fast i Klemme, som Musen mellem Væg og 
Dør. Jeg kan ei savne Dem i Choret; en saadan freidig, mandig 
Røst, af intet Tungt og Mørkt omfloret, som klinger ud fra 
Deres Bryst, den gjør saa godt, hvor altfor Mange Sopraner er; -

20 en dygtig Bas, som den, der bærer Deres Sange, var netop i min 
Kram tilpas.

Hvis De til Midten af September mig sender end et lille Blad*), 
vil jeg Dem være - nunc et semper - taknemmelig - og kiste
glad!

25 Deres ærbødige
Christian Winther.

*) eller flere.
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277- Fra Constantin Hansen.

Paletten 5 Septbr. 1862.
Puffet rigtig modtaget.
Virkningen vil ikke udeblive.
Malerier, ringe Omsætning. 5
Fonds lave. Stemningen trykket.
Hilsner. Stort Oplag. Haab fast, men stille.

Deres
Const. Hansen.

278. Fra Fr. Paludan-Müller. 10

Fredensborg d. 6te Septbr. 1862.

En oprigtig Tak for Deres venlige Brev af Gaars Dato. De glæ
dede dermed baade min Kone og mig. Correcturark af „Pygma- 
lion" ønsker jeg ikke, da jeg nu er inde i et ganske andet Ar- 
beide, hvorfra jeg nødig vil distraheres; men derimod tager jeg 15 
med Fornøielse mod Deres Tilsagn om en nøiagtig Correctur. 
Det hører ogsaa med til Forfatterlidelseme, (om end til de smaa) 
undertiden at see Indtrykket af et godt Sted spoleret ved slet 
Correctur. Endnu engang Tak for Brevet! Det glædede mig ret, 
at De som ikke vil vide af Reflexion at sige (som De selv siger) 20 
og jeg der er saa hyllet deri og gjennemvævet dermed, dog paa 
flere Punkter kunne træffe sammen og tage Deel med hinanden. 
For Fru Winthers Hilsen takkes forbind tligs t fra os begge. -

Deres hengivne
Fr. Paludan-Müller. 25
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279- Til Chr. Hostrup.

Hr. Pastor Chr. Hostrup!
D. 6. Septbr. 1862.

Med stor Glæde har jeg modtaget de mig tilsendte Digte. De 
5 spørger mig, om jeg vil have flere? og herpaa kan jeg kun svare

15

med et bredt Ja, som kommer fra et oprigtigt Hjerte. Hvis altsaa 
den fatale Influenza - H. C. Andersen siger etsteds i al Uskyl
dighed: „en Fluenza" - ret snart vil forføie sig bort fra Dem og 
begive sig hen, hvor den har hjemme, og De saa faaer Lyst og 
Tid til at tage fat paa den „glade Kunst", saa vilde det endnu 
være tidsnok, naar jeg faaer, hvad den skjenker Dem, omtrent til 
Midten af indeværende Maaned. Men dette er ogsaa den yderste 
Grændse, jeg tør sætte; Forlæggeren begynder allerede at tale 
om Trykning.

Fra Conferentsraad Hauch har jeg været saa lykkelig at mod
tage to overmaade smukke Digte.

C. Ploug har givet mig et saa bestemt Løfte, at jeg ikke nærer 
nogen Tvivl; at pine ham med Mindelser vilde være Synd. Hvor
ledes han under det Sisyphus-Trælarbeide, som han dagligen saa

20 mandigt udfører, har kunnet faae Tid og Stemning til at synge 
saa friskt og freidigt, som han har gjort, - det er mig fast ube
gribeligt.

Nu lev vel! Jeg haaber, at det gode Veir har været Deres 
Læge, og at De atter er fri og frank. Som man fortæller, er Cli- 

25 matet i hiin Egn, hvor De boer, ikke det bedste. De maa see til 
snart at komme her over hos os paa det grønne Sjælland!

Med Høiagtelse 1/1
Deres ærb. rorb. _ . . T4y. ,

Christian Winther.

30 280. Fra Johannes Helms.

Slesvig d: 9 September 1862.

Endelig seer jeg mig istand til at sende mit tarvelige Bidrag, 
men veed ikke om jeg tør gjøre mig Haab om, at De vil kunne 
ansee det værdigt til at benyttes.
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Idet jeg endnu engang takker Dem for den Ære De har viist 
mig ved at ønske mig repræsenteret i Deres Bog, gjør jeg Dem 
mange Undskyldninger for at det har varet saalænge, men Sagen 
er, at det længe ikke var mig muligt at tilfredsstille mig selv, og 
at jeg uafladeligt kjørte fast; men da jeg nødigt vilde opgive at 5 
kunne staae ved mit Ord, har jeg bestandig hængt i, og De seer 
her det tarvelige Udbytte af mine Bestræbelser. Jeg vil naturlig- 
viis ikke lægge Beslag paa Deres Tid, men jeg vilde være Dem 
meget taknemmelig, hvis De blot med to Ord vilde underrette 
mig om De kan bruge mit Poem eller ikke. Maaskee De havde 10 
ventet Noget i en anden Stiil af mig, og det er nok muligt, at jeg 
har grebet feil, men jeg vil reent ud tilstaae Dem, at skjønt jeg 
ikke lever i den Vildfarelse at være en fremragende Digter, kan 
Musen dog aldrig fuldkommen lade mig være i Ro, og jeg pines 
ofte af megen Urolighed og Frygt for at gaae feil af mig selv, is 
naar jeg færdes paa Poesiens vildsomme Stier.

Dog jeg skal ikke pine Dem med mit personlige Mellemvæ
rende med bemeldte Dame, men som sagt, blot to Ord fra Deres 
Haand vilde i høi Grad glæde _ . _

Deres taknemmelige 20
Johannes Helms.

281. Til ]ohannes Helms.
11 Sptbr. 1862.

Idag modtog jeg Deres Brev og Deres prægtige Digt, hvorover 
jeg blev saa glad, at jeg strax maa sige Dem det. Deres Formod- 25 
ning, „at jeg ventede Noget i en anden Stil", var ganske rigtig; 
men jeg er sandelig ikke misfornøiet med denne Overraskelse. 
De tillader altsaa, at jeg optager dette Digt tilligemed den Stu
dentersang, De tidligere var saa god at sende mig?

Naar man vender Tanken og Blikket hen til Alt det, som til- 30 
deels har anslaaet hiin S træng i Deres Hjerte og fremkaldt dette 
sidste Digt, saa kan jeg ikke sige andet end, at

„Rabbia e vergogna lagrimar mi fanno".
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Men Taarer ere et slet Vaaben! Hvad skal det blive til? Hvor 
er vor Themistokles? —

Lev vel! og endnu engang Tak for det deilige Digt og for De
res Velvillie mod mig!

5 Deres ærb. forbundne
Christian Winther.

282. Til Chr. Richardt.

27de Septbr 1862.

Allah il Allah, vi Mahommed rasul Allah!
10 Velkommen hjem! Ploug har nok allerede sagt Dem, at De 

kunde vente Dem et Anfald fra min Side; han har altsaa banet 
mig Veien, og jeg kan spare al videre Snak og Fortale.

Tør jeg haabe at faae et Bidrag fra Dem? Det vilde være mig 
uendeligt kjært at høre Deres Tenor i det Chor, jeg har faaet 

15 samlet. Vi have baade Soprani og Bassi.
Er det Dem muligt paa en behagelig Maade at imødekomme 

mit Andragende og Ønske, saa vilde jeg jo rigtignok gjeme have 
Manuscriptet ved denne Maaneds Udgang. - Min Forlægger har 
sat mig istand til at betale et Honorar af 25 Rdr for Arket å 16 

20 Sider, med 24 Linier paa Siden.
Salem aleikum!

Deres
Christian Winther.

283. Til Hanne Panduro.

25 28de Septbr. 1862.
Kjære Hanne!

Med hjertelig Tak for det tilsendte Portrait, sender jeg Dig, 
efter Aftale, ogsaa mit Kortblad. Det er egentlig forkeert; thi i 
dette Spil - som i saamange andre - er Damen altid Trumf.
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Dit korte Besøg hos os glædede mig ret inderligt; gid det 
havde været lidt længere! Naar man pludseligt seer Een af sine 
Kjære, og fra de Egne, hvor man forhen har levet og oplevet saa 
meget, vækkes der paa eengang saa mange Erindringer, at man 
næsten ikke kan blive færdig med at spørge. Det mærkede Du 5 
vel nok?

Jeg behøver ikke at ønske Dig: Lev vel; thi jeg syntes, jeg 
kunde see, at Du var glad og lykkelig, uagtet Skjæbnen har til- 
skaaret Dig „haardt Brød". Hvis Din Huusbond seer disse Linier, 
vil han sagtens forarge sig over den uvittige Spillen med hans 10 
Navn. Men han maa finde sig deri; det er egentlig en Hævn, jeg 
tager, fordi der - som Du nok kan begribe - saa ofte er spillet 
og gjort dumme Løier med mit.

Jeg har stor Lyst til at gjøre Din Ægtefælles Bekjendtskab, og 
jeg - Din gamle Onkel - paalægger Dig, at Du bruger den 15 
Autoritet, som Du jo naturligviis har, og formaaer ham til at 
besøge os, naar han engang gjæster denne By.

Foruden til Hr. Panduro beder jeg Dig at bringe en Hilsen til 
Hr. Bruun, Inga og Jacobine fra

Mange Hilsener fra Julie og Ida.

Din hengivne
Christian Winther.

20

284. Fra Carsten Hauch.
[1862?]

Velb. Hr. Prof. Chr. Winther. 25
Til det Digt, som jeg sendte Dem, med den Titel (hvis jeg 

erindrer ret): „Det ubekjendte Land", ønskede jeg, hvis De ikke 
skulde finde dem overflødige, følgende to Vers tilføiede mod 
Enden:

Men naar jeg i Mark og Skove 30
Mig fjerner fra Livets Larm, 
Da vaagner med større Klarhed 
Erindringen i min Barm.
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Hver Sangfugl husker en Tone 
Fra Paradisets Kyst, 
Men Nattergalen de fleste, 
Thi smelter den hvert et Bryst.

s Dog forekommer det mig, som om der var et Vers i Digtet, 
der ikke ganske harmonerer hermed, De vilde derfor meget for
binde mig, hvis De vilde sende mig Digtet til Gjennemlæsning 
blot paa en halv Dags Tid, da jeg saa haaber at bringe Det Hele 
til at samstemme.

10 I et tidligere Brev fra Dem, som i Dag, da jeg vilde eftersee 
Deres Adresse, igjen faldt mig i Hænderne, staaer den Erklæ
ring, at De intet andet Kors bærer, end det, Vorherre har paalagt 
Dem. Jeg skal hertil bemærke, at De da kan sige med Beranger: 
„La chanson est dans ma boutonniere". Det røber ingen stor

15 Skjønsomhed hos dem, der uddele Ordenstegn, at medens de 
ellers saa tidt uddeles til Uværdige, intet sligt Tegn har kunnet 
finde Vei til vor første nulevende lyriske Digter.

Deres ærbødigst hengivne
C. Hauch.

20 285. Til F. L. Liebenberg.

Torsdag Aften d 16de Octbr 1862 Kl. 6V4.

I dette Øieblik fik jeg, som i et Par Timer har siddet i mit 
Kammer, at vide, at De havde været her og at Pigen havde sagt, 
at jeg var ude.

25 Min Brøde i denne Anledning bestaaer i, at jeg ikke for det 
hele Huus havde proklameret, at jeg ventede Dem her i Aften.

Pigens Brøde bestaaer i at hun ikke saae efter, før hun gav 
Dem Besked.

Deres Brøde søger jeg at finde i Deres - hvad skal jeg kalde 
30 det? - altfor store Høflighed og artige eller urimelige Beskeden-

10. Chr.W. II
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hed, - at De ikke var tilstrækkelig paatrængende og sagde til 
Dyret: Man har bedt mig komme!

Kjære! hvorfor gjorde De dog ikke dette? saa havde De sparet 
mig en stor Fortvivlelse. At De skulde, paa Opfordring, gaae den 
lange, sølede Vei - og saa blive afviist!! 5

Nu skal jeg een af Dagene gjæste Dem, bede Dem om Tilgi
velse for dette Vrøvl og Søl, og dernæst sige Dem, hvad jeg 
hørte af Abrahams, samt gjøre videre Aftale med Dem.

Deres, saameget som det er muligt gal i Hovedet værende, 
hengivne 10

Christian Winther.

Dette afsender jeg strax i Aften, for at De kan faae det paa 
fastende Hjerte i Morgen.

286. Til H. C. Andersen.

16de Novbr. 1862. 15

Med megen Glæde har jeg modtaget og i Samlingen optaget 
de Digte, som De har været saa venlig at sende mig fra Mon- 
treux og fra Cartagena. Men hvad der gjør mig ondt, det er, at 
et lille nydeligt Vers, som De havde sendt i et Brev til Scharff, 
og som han lod mig læse, kom altfor seent til at kunne medta- 20 
ges; Bogen var alt dengang næsten udsat og færdig. - Hvis jeg 
var Deres Fader eller Deres Moder vilde jeg rigtignok føle nogen 
Ængstelse ved at vide Dem histnede mellem disse sortøiede, 
stridhaarede, dandsende Gitanos; man kan aldrig være sikker 
paa, hvad et saadant ungt Menneske, som De, kunde falde paa! 25

Om Politik siger jeg Intet; Alt af den Art seer De i Bladene. 
Om Mennesker? jeg seer næsten Ingen; den Eneste, jeg dagligt 
besøger, er Giødwad, det vil sige Fædrelandet, og han kan altsaa 
ogsaa henregnes til Rubriken Politik. Thea tret nyder ikke Æren 
af mit Besøg; det forekommer mig som en Død; det staaer for 30 
mig som et Mindesmærke. - Den poetiske Literatur kan jeg - om
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jeg end vilde - ikke undgaae at have Noget at skaffe med; thi 
Bøger og Forlæggere ere ligesaa paatrængende som Fluer i Sep
tember. Carl Andersens Digt Tonens Veie har jeg læst med 
Glæde. Af Hauch er udkommet et romantisk Eventyr „Waldemar 

5 Seier", af Ingemann „en Levnetsbog", af P alu dan-Muller for
ventes et bibelsk Drama, „Paradiset skabt og tabt", Hertz har 
udgivet jdie og 4de Bind af sine „Digte fra forskjellige Perio
der". Hos Reitzel er udkommet: Ved Nytaarstid i Nøddebo Præ- 
stegaard, Fortælling af Nikolaj, 18 Aar gammel, hvilken Bog 

10 Rygtet vil tillægge Hertz. To Digtsamlinger: Digte af Hedevig, 
og Digte af Schandorf, hvilken sidste roses meget. Evald, Forf. 
til Waldemar Krones Ungdom, har udgivet en Roman i tre Bind, 
Pamilien Nordby, og Hr. M. Goldsmith et Drama: Svedenborgs 
Ungdom. Dog - dette er ikke Alt; der er endnu meget mere i 

15 Vente. Saa kommer Turen til Clemens Petersen og Dr. Rosen- 
berg og andre Kritikere. Endnu maa jeg dog nævne „Fra Drøm
menes Verden, Forsøg i den experimenterende Psychologie", en 
Novelle af en Pseudonym, der dog endnu ikke har vakt Op
mærksomhed.

20 Nu lev vel! Mange venlige Hilsener fra min Kone og min Dat
ter. Vi haabe Alle, at De lever vel og digter som sædvanligt!

Deres hengivne
Christian Winther.

Disse Spanierinder skulle have saadanne overmaade bitte 
25 smaae Fødder; er det sandt? og er det virkeligt saa, at de bære

en Dolk i Strømpebaandet?

287. Fra Constantin Hansen.

Kjære Christian Winther!
D. 22 Novbr 1862.

30 Tak for Versene til ABCen. Det var en lynende Fart. Jeg 
troede ikke det skulde gaae anderledes end efter Landsens Skik. 
Men da jeg er født i Rom, kan jeg godt gaae ind derpaa.

10*
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I Gaar var jeg ude til Middag og har i denne Uge havt adskil
lig Forhindring. Om Dagen maler jeg paa det Store, saa jeg har 
kun Aftenerne til at ABCere. De spø'r om det er Alvor? Naar jeg 
har sagt A siger jeg ogsaa B., C og D følge da af sig selv. Jeg 
sender Dem disse Par Ord i en Fart. Jeg haaber at komme snart 5 
med nogle Billeder. Adskillige af Versene sloge mig. De har jo 
imidlertid givet mig Lov til at komme med andre Billeder naar 
gode Indfald skulde være saa gode at indfinde sig. Det frappe
rede mig at en Røver vil komme os i Forkjøbet - men jeg haaber 
der skulde meget til. — 10

Jeg haaber snart at see Dem her eller der.
Med mange Hilsener til Deres Frue

Deres hengivne
Const. Hansen.

288. Fra Constantin Hansen. 15

D. 3 Jan. 1863. 
Kjære Christian Winther!

Tak for Indbydelsen! Glædeligt Nytaar! Uagtet jeg maae gaae 
lidt tidligt, skal jeg have den Fornøielse at indfinde mig. - Den 
almindelige Hurlumhei som er uadskillelig fra Juul og Nytaar 20 
har standset ABCen. Sandt at sige er der paakommen mig en lille 
Smule Redzel. De Kradserier, som jeg en Aften producerede hos 
Dem, vare jo ikke belavede paa at gjøres til Fanger ved Deres 
lynsnare Rytteri paa Vingeheste og føres bort i Karriere. Dersom 
nu een eller anden, eller maaskee en hel Del af disse Stakler ere 25 
for svage til at løbe med, hvad skal jeg saa gjøre? Jeg veed ikke 
om Stilling er tilladt, eller om De vil vide noget af sligt Stedfor
træder!? Det var dumt af mig at marschere frem med slige Re- 
kruter. - Jeg er nu engang en Slags Idealist, der ikke kan befinde 
sig rigtig hjemme i Genremaleriet. Naar jeg vil tegne Tærske- 30 
mændene i en Lo, komme de til at see ud som ulykkelige home
riske Helte med Buxer paa, og Loens Architektur bliver alt Andet
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end det den skulde være. I min Fortvivlelse herover tegnede jeg 
to Løver, hvoraf den ene skulde være og med største Lethed kan 
blive en Løvinde. Men jeg vil gjeme tegne et helt andet Billede 
dersom De vil give mig et Æmne, som ligger indenfor mine

5 Grændser. Paa M faldt det mig ind at man kunde bruge: den 
lille Moses i Æsken, som findes af Prindsessen. Men alle mine 
Æmner indstiller jeg kun til Deres Bifald eller Forkastelse. -

og forbliver Deres hengivneste
Const. Hansen.

289. Til Constantin Hansen.

13 de Jan. 1863.

Jeg sender Dem herved 26 Vers, som jeg beder Dem at critisere 
paa det skarpeste. Det 27de Vers har jeg ikke kunnet skrive, da 
jeg ikke veed, om De til Bogstavet Æ (eller som man i gamle 

15 Dage kaldte det: Aja) har valgt Æsel eller Æreport. Ægteskab 
kan ikke retvel bruges; Vielse er jo ikke Ægteskab, men kun 
Indledningen.

Naar De har seet dette Manuscript efter i Sømmene, beder jeg 
Dem at sende mig det igjen. Jeg maa spare lidt paa mine usle 

20 Øine. Saa faaer jeg ogsaa fornøden [?] Oplysning om, hvad De 
har valgt til Bogstavet Æ.

Lev vel! _ _
Deres hengivne

Christian Winther.

25 290. Fra Constantin Hansen.

Kjære Christian Winther! R13 JanUar

Tak for det første og andet Brev.
Det første besvarede jeg ikke fordi jeg troede at kunne over- 

30 raske Dem i Morgen tidlig ved at sende Dem Rub og Stub - alle
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Tegningerne. Men nu kommer De mig atter i Forkjøbet. I dette 
Øieblik Kl. 6 V2 modtog jeg alle Versene undtagen Æ.

Jeg havde allerede tegnet et Par Præster siddende med Vel
behagelighed for at nyde den Xeres, som en Osterivært skjænker 
dem. - Ved en hel Klynge blive Figurerne saa grumme smaae og 5 
Billedet løber i Eet. - Men vil De helst have en Klynge Drikke- 
sødskende, saa adlyder jeg. Dette Billed pinte mig en heel Deel. 
---- Jeg troede ikke at have ligget paa den lade Side, men jeg 
maae i Sammenligning med Dem formodentlig ligesom Vædde
ren ligge paa hver Side et halvt Aars Tid ad Gangen. - 10

Tegningerne ere vel at mærke endnu ikkun at betragte som 
Skitzer, der i en mere udført Skikkelse maae overføres paa Træ
klodsen eller Kobberpladen. - Paa Æ har jeg tegnet en Munk 
som trækker et Æsel efter sig. Begge Æsler have Poser paa Ryg
gen til Indsamling. De skal faae Tegningerne i Morgen og maa- 15 
skee turde jeg paa Fredag komme for at tale nærmere om Eet og 
Andet. - Jeg skal i Aften til Studenternes nordiske Høitid, ellers 
var jeg vist kommet selv strax med Tegningerne. -

Jeg har læst Versene eengang igjennem og har fundet mange 
overordentlig deilige. Dersom der er Noget jeg kan finde paa at 20 
indvende, kommer jeg med det paa Fredag. -

Hør! Christian Winther! De maae ganske bestemt oversætte 
Calderon! I det Allermindste, for det Første „Livet en Drøm". 
Ingen anden kan gjøre det og vi kan dog ikke døje det forbistrede 
Tydsk. - 25

Mange Hilsener til Deres Frue!

fra Deres hengivnes te
Const. Hansen.

291. Fra F. L. Liebenberg.
19 Jan. 63. 30 

Kjære Hr. Professor!
Som Deres Frue vistnok har meddeelt Dem efter min Samtale 

med hende i Formiddags, har jeg tilendebragt det foreløbige
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Gjennemsyn af Aarestrups Manuskripter og udregnet Arketallet. 
Dette vil, trykt som Oehlenschlågers Digte i min Udgave, ud- 
gjøre 28; men da jeg udentvivl ved gjentagen Drøften og Vragen 
vil finde noget Mere at udskyde, mener jeg, at omtrent 23 Ark 

5 er det, som bør angives for Samfundet. Et Par Pakker af hans 
Ungdomsdigte ligge jo endnu hos Dem; men deri vil vel neppe 
findes saa meget, at det vilde forandre Overslaget.

Jeg vilde gjeme stille mine Fordringer saa lavt som muligt af 
Hensyn til Enken; men Arbeidet vil jo tage mig megen Tid, saa 

10 jeg finder mig nødt til at forlange 10 Rdl. for Arket. Hvis Sam
fundet gaaer ind paa Deres Tilbud, vil det vel heller ikke være 
knapt paa Honoraret. Det vil nu komme an paa, om der ikke 
sidder for mange Rosenberge i Raadet, saa dette afviser Tilbudet. 
Jeg har nogen Frygt for, at Raadet vil forlange Msptet færdigt 

is redigeret til dets Gjennemlæsning, før det bestemmer sig. I saa 
Fald opstod det ubehagelige Tilfælde, at man skulde gjøre Ar
beidet færdigt (paa Correcturen nær) uden at vide, om det kom 
til Anvendelse; og da vilde det vel blive nødvendigt at forbigaae 
de brydsomste Mspter, og indskrænke sig til de lettere tilgjænge- 

20 lige, idetmindste indtil disse vare antagne.
Ved at gjennemgaae de Nytaarsgaver m. m., som Erslew hen

viser til under Aarestrup, har jeg til min Forskrækkelse fundet 
en 2 eller 3 af de Digte, De har optaget i de Nye Digte: Paa 
Klinten (Nye Romancer, udg. af H. P. Holst 1843), Bebreidelsen 

25 (Gæa 1846), Den Sovende (sammesteds). Af Anmelderne er der 
nok Ingen, der har bemærket dette Uheld.

Hvis De ønsker, at jeg skal gjennemgaae Ungdomsdigtene, 
inden De skriver til Samfundet, - saa befal over

Deres hengivne
30 F. Liebenberg.
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tt T.1 1 , 23de Jan. 1863. KL 6 V2 M.Kjære Hr. Liebenberg!
Jeg har igaar havt en Samtale med Abrahams angaaende det 

Aarestrupske Manuscript. Han sagde mig, at Samfundsraadet s 
ikke vil samles før omtrent i Midten af Februar Maaned, at vort 
Andragende da vilde blive forelagt, at man vilde nedsætte et 
Udvalg til at undersøge Sagens Bestand, og at dette Udvalg vilde 
forlange sig i det Mindste en Deel af Manuscriptet forelagt. - 
Saasnart jeg een af Dagene har skrevet Brevet til „Samfundet", - 10 
hvilket, imellem os sagt, foraarsager mig megen Besvær, - vil 
jeg bede Dem læse det; thi i slige Ting er jeg en stor Stymper og 
troer ikke paa mig selv.

Da De, til min store Forundring, i saa kort Tid har kunnet 
bringe det saavidt, at De har været istand til at gjøre et Over- is 
slag, saa formoder jeg, at De ogsaa til Midten af Febr. maa 
kunne føie Samfunds-Raadet i at forelægge det en Deel af Papi
rerne. - Det Honorar, som De har betinget Dem, er efter min 
Mening slet ikke for stort. Dette er en Sag, som kun vedkommer 
Dem og mig, og i det Høieste Fru Aarestrup. Regningen er let 20 
gjort: for Manuscriptet forlanger jeg pr. Ark 25 Rd., hvilket for

+ Honorar til Liebenberg 250 Rd.
- G. Rode 100 Rd. 25

Rest til Fru A. - 300 Rd.

Kan Resultatet blive dette, maae vi være himmelglade alle 
Tre!-

Jeg er i et rædsomt Humeur, men forresten

Deres hengivne 30
Christian Winther.

Det kommer nu altsaa an paa, om De vil gjøre dette Vove
stykke; thi sæt, at det vise Raad er ligesaa blindt for Aarestrups 
Eiendommelighed som Dr. R., hvad saa?
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293- Til H. C. Andersen.
iste Febr. 1863.

Kjære Professor Andersen!
Der ligger nu paa mit Bord fem Ansøgninger om det Anker- 

5 ske Reisestipendium.
Ansøgerne ere: 1) Fr. Paludan-Miiller, 2) Brosbøll, 3) Kaalund, 

4) O. C. Lund og 5) C. Andersen. Til denne Sidste giver jeg min 
Stemme ved Valget, og jeg haaber, at han ogsaa vil erholde De
res Votum. - For Enhver, der blot med lidt Opmærksomhed har 

10 læst det Ankerske Testament og Bestemmelserne for Legatets 
Uddeling, vil det blive klart som Dagen, at Stifteren selv ene og 
alene har tænkt sig yngre Talenter, der skulde gives Leilighed til 
„Dannelse og Udvikling", som Testamentets Ord lyde. Der tales 
ikke et Ord om at skaffe ældre Mænd deres Kræfter igjen ved 

15 Badereiser; der tales ikke om at belønne Fortjenester. Er nu dette 
Stifterens Mening, - og der kan ikke fomuftigviis tænkes nogen 
anden, - saa kan hverken Paludan-Miiller eller Brosbøll nogen
sinde komme i Betragtning ved Valget. Begge ere de ikke længer 
unge, og have Begge - især den Sidstnævnte - udgivet en stor 

20 Række af Skrifter, og man maa da nødvendigviis forudsætte, at 
deres Talent allerede forlængst maa have naaet den Grad af 
Udvikling og Dannelse, som det kan naae. Thi det er, som sagt, 
en grov Misforstaaelse af Testators Mening, og et Misbrug af 
Legatet, naar dette gives til gamle, fuldfærdige Poeter, - et Mis- 

25 brug, som jeg hverken vil eller kan gjøre mig skyldig i. - Hvad 
nu endelig Kaalund og O. C. Lund angaaer, da synes det mig dog 
at ville være et altfor stærkt Stykke at sætte Nogen af dem over 
C. Andersen; ikke at tale om, at Kaalund alt er over de 40 A. - 
C. Andersen bliver altsaa efter min Overbeviisning den af de 

30 fem Ansøgere, som - naar Ret skal være - bør have Legatet. 
Han blev ifjor tilsidesat for den forskruede, affecterte K. Arent- 
zen; men han har hævnet sig ved i Aar at udgive et smukt Ar- 
beide, der tydeligt lægger for Dagen, at han er i Fremgang; og 
denne Fremskriden burde der hjælpes paa. - Maaskee kommer 

35 De hjem før Valgdagen; men skulde dette ikke blive Tilfældet,
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saa glem endelig ikke at sende Deres Votum enten til mig eller til 
en anden Ven. Det vilde være mig smerteligt, hvis vi ikke denne 
Gang bleve enige; thi jeg maatte da udtræde af Comiteen. Men 
i dette Tilfælde vilde jeg da ogsaa offentligen gjøre Folk Rede for 
min Udtrædelse, for Grunden dertil, og oplyse Publikum om, 5 
hvorledes det Ankerske Legat blev uddeelt. - Prof. Rung har 
atter indsendt Ansøgning; men jeg troer dog, at man er saa ret
færdig og fornuftig atter at lade ham falde. - Med Hensyn til 
Paludan-Müller kan jeg - entre nous - sige Dem, at Man har 
henviist ham til os, for, naar han ikke gaaer igjennem, at have 10 
en Grund til andetstedsfra at forskaffe ham Penge til en Bade
reise. - Saa! -

Vi leve her som sædvanligt, „so fein bürgerlich, eben leidlig 
dumm". Her ligger en Bog og et lille-bitte Honorar til Dem; at 
Honoraret er saa lille, er Deres egen Skyld. Jeg havde med Glæde 15 
optaget hver Linie, De vilde have sendt mig. Det sidste yndige 
lille Vers om Zigeunerinden, kom desværre forsiide. - Hvis 
Collin endnu er i Paris, saa hils ham fra mig. Fra min Kone og 
Datter de venligste Hilsener til Dem ved

Deres hengivne 20
Christian Winther.

294. Fra H. C. Andersen.

Paris den 6 Februar 1863. 
Kjære Professor Winther!

Ligesaa glad som jeg blev ved at modtage et Brev fra Dem, 25 
ligesaa bedrøvet følte jeg mig ved at læse Hovedsagen deri; De 
siger mig, at dersom jeg ikke er enig med Dem i at stemme paa 
Carl Andersen, da træder De ud af Comiteen og vil offentligen 
gjøre Folk Rede for Grunden til Udtrædelsen og oplyse Publicum 
om hvorledes det Ankerske Legat bliver uddeelt; hvad dette 30 
sidste angaaer, da maa Enhver udtale sig efter sin Overbeviis-
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ning, jeg veed at jeg samvittighedsfuld har fulgt min, uden at 
tage Hensyn til Stemning eller Tilbøielighed. Da første Gang 
Legatet uddeeltes vare vi to enige om den Digter det burde til
falde, ifjor vare vi det ikke og de andre Herrer i Comiteen lagde 

5 deres Stemmer til min; dersom disse nu iaar, eller et tilkom
mende Aar, slutte sig til Dem, vil det aldrig falde mig ind at 
blive vred eller træde ud af Comiteen, fordi at ikke min Villie 
gaaer igjennem; De derimod siger u[d] trykkeligt, at er jeg ikke 
enig med Dem, da træder De fra. Dette ligger mig tungt paa 

10 Hjertet, det er jo et formeligt Brud mellem os, og jeg sætter saa
megen Priis paa Deres Venskab, paa det gode Forhold jeg altid 
har troet var imellem os, at, dersom jeg ikke, ligesom Bissen der 
ifjor var i Udlandet og af den Grund ikke stemte, ogsaa kan 
være fri, jeg da heller iaar, før Afstemmeisen skeer, træder ud 

15 af Comiteen. Heiberg og jeg bleve indsatte af den afdøde Anker,
Heiberg gik bort og De valgtes i hans Sted, lad nu ogsaa mig 
være død og borte, lad en Anden indtage min Plads, thi jeg vil 
ikke, kjære Professor Winther, at det gode Forhold mellem os 
hæves og det synes at maatte blive Tilfældet, thi jeg er ikke enig 

20 med Dem og kan ikke ved nogen Slags Trudsel forandre min
Overbeviisning om at jeg handler Ret idet jeg stemmer for Palu- 
dan-Muller, dersom jeg iaar skal stemme. Maa altsaa efter Deres 
Anskuelse De i den Anledning træde ud af Comiteen, da forund 
mig heller at jeg gjør dette Skridt, viis mig det Venskab at De 

25 bliver og at jeg træder af før det kommer til Afstemning. Tiden 
for denne haaber jeg, at man snarest underretter mig om og at 
De altid bevarer et venligt Sindelag mod

Deres hengivne
H. C. Andersen.

30 PS. Vil De bringe Deres Kone og Datter min hjertelige, ærbø
dige Hilsen!
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295- Til H. C. Andersen.
14de Febr. 1863.

Kjære Prof. Andersen!
Da jeg for 3 Dage siden modtog Deres sidste Brev, laae jeg i 

min Seng og havde Feber. Min Kone forelæste mig Brevet og jeg 5 
fik dobbelt saa stærk Feber. Nu sidder jeg her med mine blinde 
Øine taarefyldte - nemlig af en rasende Snue - og vil forsøge 
paa at hindre Dem i et overilet Skridt, som bestemt vilde fortryde 
Dem og bedrøve mig meget. - Naar jeg siger „Kjære" til et 
Menneske, saa mener jeg det ærligt og alvorligt; ellers siger jeg 10 
det ikke. Hvor kan De nu troe, at jeg kunde have isinde at for
nærme en Mand, som jeg for det Første holder af - og dette er 
in casu det Vigtigste - og som vi dernæst Alle have Glæde og 
Ære af? Hvor kan De troe, at jeg paa en ond Maade vilde Dem 
tillivs? Er jeg da af saadan Beskaffenhed, at man kan sætte mig 15 
i Classe med Corsar-Skriblere? eller ligner jeg Kritikerne i Fol
kets Nisse eller Dagbladet? Hvis jeg nogensinde kommer til at 
yttre mig om det Ankerske Legat og dets Bestyrelse, saa vilde 
dette ganske blive holdt i en Almindelighed, kun tage Hensyn til 
Forstaaelsen af Testamentets Ord og det derpaa grundede Prin- 20 
cip. Tiltroer De mig nu en saa massiv Plumphed at ville udpege 
Personer og deres fra min afvigende Meninger? umuligt! - Min 
Erklæring „at ville udtræde af Comiteen, hvor jeg seer, at jeg 
Intet kan udrette" (ikke: „fordi jeg ikke kan faae min Villie sat 
igjennem") seer den ud som en Trusel i Deres Øine, saa maa De 25 
jo dog tiltroe mig en Dumhed; jeg tiltroer mig ikke Evne til at 
kunne kyse Dem, og jeg anseer Dem nok for at være Mand for 
at svare paa Tiltale. Men det er ikke heller ganske i sin Orden, 
naar De anfører som Motiv til min mulige Udtrædelse en „Vre
de", en barnagtig Ærgrelse over ikke at faae min Villie. Jeg hol- 30 
der mig ene og alene til Principet, som jeg antager for det rette, 
og tager her hverken Hensyn til mig selv eller Andre. Og skulde 
da nu min Udtrædelse, motiveret paa denne Maade, kunne frem
føre noget Brud mellem os? Det vilde jo næsten være latterligt. 
At De sætter nogen Priis paa mit Venskab er mig inderligt kjært, 35
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og jeg kan med Sandhed gjengjelde Dem med en lignende Erklæ
ring. Men, hvad et Brud angaaer, saa har det, i det Mindste fra 
min Side, ingen Nød. Hvorledes Sagen saa stiller sig, hvad jeg 
saa gjør eller ikke gjør, min Stemning for Dem bliver i den 

5 samme Toneart, som hidtil. De kan ikke udtræde af Comiteen;
det vilde jo dog være et Forræderie mod den, som har valgt Dem. 
Jeg derimod kan uden saadan Hensyn gjøre det, og jeg bliver 
nødsaget til at gjøre det. Mit Syn er nu saa slet, at jeg næppe 
med en stærk Loupe kan læse storstilede Bøger. Det er mig alde- 

10 les umuligt at læse de mange smaabitte Poeters smaabitte Sam
linger, der ere trykte med smaabitte Bogstaver; og man maa dog 
kjende lidt til de Ting, man skal fælde Dom over. - De baade 
kan og bør afgive Deres Stemme, skjøndt De er fraværende. At 
Bissen ikke gjorde det ifjor, var formodentlig af Sløseri og Lige

is gyldighed. Hvis De bemyndiger mig dertil, skal jeg meddele
Formanden, Prof. Hartmann, Deres Votum: Fr. Paludan-Muller. 
Mine Grunde, hvorfor jeg, støttet paa Testamentet, stemmer igjen 
paa C. Andersen, har jeg alt fremsat. Men, hvorledes man, naar 
man vil stemme i Medhold af Arveladerens tydelige Mening, kan 

20 vælge f. Ex. Paludan-Muller eller Prof. Rung, og hvorledes man
vil kunne forsvare det, see, det gaaer aldeles ud over min For
stand og midt ind i Præstens! - Hr. Eckardt sagde mig forleden 
Dag paa Gaden, at De var ventet hertil d. 20de Marts. Jeg troer 
næppe, at Comiteen samles før den Tid. Det er jo altsaa muligt, 

25 at De selv tager Deres Plads; men skulde De forlænge Deres Op
hold i denne By, som lokker saa Mange, saa opsæt ikke at sende 
mig eller en Anden Deres Fuldmagt.-Kan De arbeide i den 
store, fortumlende Myretue? Jeg har saa tidt tænkt paa, at De 
burde skrive os et Lystspil i 5 Acter, et Billede af vort eget hjem- 

30 lige Liv, snildt og skjelmsk i Anlæget, spændende og naturligt, 
graciøst og bidende, vittigt i Dialog og Form; - thi jeg troer, at 
De kunde. Den, som har digtet det lille Mesterværk, „Den nye 
Barselstue", han kan Mere. Hvis jeg formaaede det, saa satte jeg 
Dem - ikke paa Vand og Brød - men paa Malvasier og Marcipan 

35 og tvang Dem til at gjøre Forsøget! - Nu lev vel! Fra min Kone
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og Datter har jeg de venligste Hilsener til Dem. Selv er jeg ufor
andret, .

Deres hengivne
Christian Winther.

Kan De ikke nok see paa dette Brev, at det er skrevet af Een, 5 
der har lidt Feber, megen Tunghed i Hovedet, Øinene fulde af 
Taarer, og hvert Øieblik maa tage til Tørklædet?

296. Fra H. C. Andersen.

Paris den 21 Februar 1863.
Kj ære Professor Winther! 1 o

Det var et venligt, velsignet Brev De gav mig; tak derfor! Det 
gjorde mig godt og jeg trængte der til. Da mit forrige Brev alle
rede var afsendt kom mig i Tanke hvorledes der kan klares op i 
det Væsenlige, som nu og rimeligviis oftere stiller os mod hin
anden ved Uddeelelsen af det Ankerske Legat. Jeg foreslaaer, 15 
at vi lade Formanden i Comiteen, Professor Hartmann bede Hans 
Excellense Cultusministeren at udsige om det er mod Testamen
tets Ord og Aand, at Digtere, i den Alder som nu Paludan-Miil- 
ler. Brosbøl og Kaalund ere, erholde Legatet og hvilken Alder, 
der maa sættes som Grændse for, at Digtere endnu kunne ud- 20 
dannes og udvikles; dersom da Cultusministeren er af den Me
ning at de nysnævnte Digtere, ved deres Alder ere udelukkede 
og maa betragtes som færdige, da bliver jeg let enig med Dem 
kjære Professor Winther, men er hans Excellense Cultusministe
ren af samme Anskuelse som jeg, at Testamentet ikke antyder 25 
nogen Alder for Digteren, og jeg antager at en sand Digter al
drig er færdig, altid kan endmere udvikles, og at Legatet bør 
gives til den ansøgende Digter fra hvem man kan vente sig det 
bedste Resultat af Reisen, den være ham et aandeligt forfrisken
de Bad, saa stemmer jeg iaar ubetinget for Hr. Paludan-Muller 30 
og giver herved Fuldmagt til at denne min Stemme nedskrives.
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Der bliver saaledes fra min Side ingen Tale om Udtrædelse af 
Comiteen, og jeg vil haabe og troe, heller ikke fra Deres.

See nu troer jeg, at dette er stillet til at klares og jeg kan sætte 
mig hos Dem og sladdre om Reisen. Paris trætter mig, det er 

5 som gik jeg i Trædemølle og saae altid ind i et dreiende, broget 
Caleidoskop, og naar jeg da efter Midnat gaaer tilsengs har jeg 
fra hele Dagen kun Træthed. Om Spanien vil jeg hellere for
tælle, men hvor kan al dets Deilighed rummes paa dette lille 
Blad; jeg vil nedskrive et Par Digte, udsprungne der, disse ere 

10 kun for Dem og Deres Kone, Digtene maa ikke trykkes, jeg har 
selv en Bestemmelse for dem; i det jeg bemærker dette vil jeg 
tilføie, at de Smaavers jeg havde den Fomøielse at sende Dem 
til Deres „Samling af danske Digte", antager jeg at have Ret til 
senere ogsaa at benytte, ellers kan jeg ikke modtage Honorar. 

15 Meget længes jeg efter at see hvad de forskjellige Forfattere have 
bragt! Hils hjerteligst Deres fortræffelige Kone og Datter.

Deres hengivne
H. C. Andersen.

297. Til Johan Dahl.
20 28de Marts 1863.

Kjære Johan Dahl!
For gammelt Venskabs Skyld er jeg overbeviist om, at Du 

ikke vil nægte mig en lille Haandsrækning. Sagen er denne: 
Edvard Colbjømsen, som døde i Begyndelsen af dette Aarhun- 

25 drede, efterlod sig en meget stor og udvalgt Bogsamling. Sønnen, 
som han ogsaa efterlod sig, og som ikke havde Brug for disse 
mange Bøger, forærede dem til Fr. VI, og denne gav dem til det 
af ham i 1811 stiftede Universitet i Christiania. Tilfældigvis 
kom jeg, som Discipel i Nykjøbing Skole (paa Falster) til at 

30 være behjælpelig ved dette Bibliotheks Ordning, Indpakning og 
Afsendelse. Jeg kjender især den italienske Afdeling godt, da jeg 
alt dengang interesserede mig saare meget for italienske Bøger. 
I denne Afdeling findes der flere Udgaver af Ariosto's Orlando
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furioso, blandt hvilke een i stor Quart med Kobbere. Hav den 
Godhed at umage Dig op i Universitets-Bibliotheket, lad Dig 
denne Udgave forevise, og tag en nøiagtig og omstændelig Af
skrift af dens Titel med Udgiverens Navn (hvis det findes) Tryk
kested og Aarstal, kort, alle saadanne Signalements, ved Hjælp 5 
af hvilke jeg maaskee hos en Antiqvar i Florents, Turin, Venedig 
el. andetsteds kunde være saa heldig at erholde et Exemplar 
deraf. Det vilde være mig til stor Trøst og Glæde; thi min Blind
hed er allerede kommet til et saadant Stadium, at jeg kun kan 
læse den største Corpus og dette endda kim med en skarp Loupe. 10

Jeg veed, at Du ikke vredes over den Uleilighed, jeg herved 
foraarsager Dig og glæder mig til ved samme Ledighed at faae 
et Par Ord fra Din Haand. Men skriv endelig med store Bog
staver og en bred Pen; ellers kan jeg ikke selv læse det.

Med de venligste Hilsener til Din Hustru forbliver jeg 15

Din hengivne, taknemlige
Christian Winther.

Du seer, hvor slet min Skrift er; bare Du nu kan dechiffrere 
den.

298. Fra Johan Dahl. 20

Christiania d. 7 April 1863.
Kjære Professor.

Jeg blev meget glad overrasket ved at see Din Haandskrift 
udenpaa Brevet, og ilede med at bryde Seilet og aabne Brevet. 
Jeg glædede mig i Tanken under dette, at Du vilde gjøre „a little 25 
trip to Norway" men heri blev jeg skuffet, men haaber dog at 
dette endnu vil skee, da Du hvis vi faae en god Sommer vil faa 
Helsebod for Dit Syn i Klippeluften. Men nu til Svar paa Brevet:

Universitets Bibliotheket eier Intet Exemplar in 40 af Ariost, 
og i den Samling af Ed. Colbjømsens Bøger som Pr. VI. skjænkte 30 
det, var der to Ex. men af en Uden Londonner Edition. Jeg gjen- 
nemsaa Catalogen med Bibliothecaren, men fandt heller ikke i
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den nogen anden Udgave end de to nævnte Londonnere. Har den 
været i Samlingen, saa maa den være kommet i samme efter 
Catalogens Optegnelse 1795, men Udgaven er ikke da kommet 
hertil, men rimeligviis tilbageholdt, hvilket skal have været Til- 

5 fældet efter afdøde G. Sverdrups Sigende, med flere af de i For
tegnelsen angivne Bøger. Efterat have undersøgt Universitets- 
bibliotheket gjennemgik jeg ogsaa Krigsskolens Bibliothek i hvil
ket ogsaa endeel af Colbjømsens Samling skal være henkommet, 
men med det samme Resultat. Her findes ingen større Udgave 

10 af Ariost. Jeg skal nu tillade mig at gjøre Dig opmærksom paa 
Brunets „bibliographiske Lexicon", i hvilket Du finder alle Ud
gaver af Ariost optegnet og hvori der ere flere i Quarto med 
Kobbere. (Baudry's Udgave i Paris er trykket med stor og klar 
Corpus, var den ikke netop for Dine Øine?)

iS Min kjære gode Christian Winther kom herop i Sommer, Luf
ten vil sikkert være Dig meget gavnlig, og Venner og Beundrere 
har Du fremfor nogen Anden, mange af her. Kommer vi at bo 
paa Landet i Sommer saa staae vore Værelser her i Byen til Din 
Disposition og min Kone skal da indrette det saa godt hun kan

20 det for Dig her, saa at Du ikke for en Tid skal savne Hjemmet. 
Du er nu en af de Faae fra mine tidligere Dage som er tilbage, 
som viiste mig Velvilie og Yndest, og det vilde være mig en stor 
Glæde om jeg her kunde skaffe Dig, maaske noget af Dit tabte 
Syn tilbage; for Synet er her stor Lægedom i Fjeldluften.

25 Det var i Gaar min Kones Fødselsdag og om Formiddagen var 
der en Mængde hos os, iblandt disse gamle Professor Hansteen, 
min Medaarige Welhaven, B. Dunker, Statsraad Birch Reichen- 
wald og Flere som beder Dig paa det venligste hilset. Det vil 
formodentlig interessere Dig at høre at Du uagtet Din store hjer-

30 telige Danskhed, dog er i høieste Grad yndet i Norge, og Dine 
samlede Værker ere en almindelig Foræring blandt Dem som 
kjøbe Bøger, ligesom Dine enkelte Samlinger bestandigt have 
været solgte godt her.

Jeg haaber at Du opfylder mit, og Manges Ønske om at re- 
35 creere Dig i Sommer her, og med de venligste Hilsner fra min

11. Chr.W. II
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Familie, som ligetil mit mindste Barn, kan en stor Deel af Dig 
udenad, og som med dyb Alvor (den Mindste) baade i Stemme 
og Plastik declamere „Ved Toldboden steg en Matros i Land", 
rigtignok med lidt Christianiask Accent, og som længes efter at 
see Dig Personlig, da de Alt længe af Meyers Photographie 5 
kjende Dig, da Du i Foreening med Oehlenschlåger og Thorvald- 
sen ere de Danske som vi have paa Væggen blandt Normændene, 
har jeg den Ære at tegne mig med dyb Veneratjon og Hengiven
hed, forbundne - .

Johan Dahl. 10
Er Skriften stor nok?

299. Fra Bernhard Dunker.
1 9 Apr. 1863.

Kjære Christian Winther.
Gud velsigne Dem for Deres kjære, venlige Brev. Jeg veed, 15 

hvor liden Lyst De har til at skrive Breve og hvor besværligt det 
er for Dem at skrive manu propria, og jeg veed derfor ogsaa at 
sætte den rette Priis paa et Brev, og dertil et saa langt, fra Dem. 
Tak for at De erindrer mig med Venskab og gjeme vilde see mig 
i Danmark. Gud give, jeg kunde komme, Gud give, De kunde 20 
riste de rette ramme Runer, koge den Seid og læse den Galdr, der 
kunde bringe mig til at komme. Men ak, desværre, paa mig bide 
hverken Runer eller Seid eller Galder. Jeg lider i den Grad af 
nerveus Svækkelse, at jeg ikke kan tænke paa noget Besøg i 
Danmark. Jeg er ganske uskikket for det menneskelige Selskab, 25 
knarvurren, bizar, ubehagelig og kj edelig. Bliver det saaledes 
ved, saa skjuler jeg mig og mine Lidelser for alle, især for dem, 
som jeg holder af, indtil jeg en vakker Dag findes død bag mit 
Skriverbord eller i Rettens Skranke. Men sender Gud mig endnu 
engang en Sommer, hvori jeg har saavidt Kræfter, at jeg for- 30 
maaer at udholde Venners Omgivelse, da kommer jeg strax til 
Danmark, og strax til Dem. Altsaa seer De, kjære, gode Chr. 
Winther! derfor hjælpe ikke Deres Runer, Seid og Galder; thi 
disse Medicamenter have kim Magt over Sindet, og det er ikke
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der, jeg har min Skade. Skaden sidder mig i Ryggen, i Nerverne 
og mod dem nytter det hverken Hr. Peder eller Hr. Christian, 
hvor kyndige og mægtige de end ere, at kaste Runer over 
Spange.
5------Endelig har da nu den danske Regjering gjort et mand

haftigt Skridt fremad til at give Keiseren eller Fanden, hvad hans 
er, og selv at beholde det for Danmark, hvad Danmarks er. 
Hurra! Bare den nu har gjort Tingen tilgavns og ingen Smaa- 
pudslerier af Accordering har i Baghaand. Her have rigtignok 

10 kloge Folk endnu nogen Frygt i denne Henseende, men jeg vil 
haabe, den er ugrundet.---

Eders Doctor Rosenberg har fraskrevet sig al min Bevaagen- 
hed ved sin Andvares Ring og sin Anmeldelse af Sigurd Slembe. 
--- Hans philosophisk christelige Snak om Sigurd Slembe kan 

15 gjerne paa sin Maade være baade sandt og rigtigt, men et Digts 
Værd kommer dog alene an paa Behandlingen og ikke paa dets 
Philosophie! Ak! denne Philosophie! Men man kan ikke undre 
sig over, at den kan forvende Forstanden paa Dr. Rosenberg, 
naar den kunde bringe J. L. Heiberg til at skrive, hvad han har 

20 skrevet om Ørkenens Søn. - Gud skee Lov, De, kjære Winther, 
har aldrig befattet Dem med Philosophie eller andre Surrogater 
for Poesien, derfor har De ogsaa altid været og er en ægte, sand 
Digter!

Men De burde dog læse Sigurd Slembe. Der er unegtelig store 
25 Fremskridt. Vistnok har Bjømsen været langt fra at magte den 

Opgave, han har sat sig, men man kan nok sige: tarnen est 
laudanda voluntas.

De har vistnok seet, at jeg har været i Klammerie med vor 
fælles Ven Fædrelandets Redaction angaaende min Forestilling 

30 til vor Regjering om Jury væsenet og H. Hages Critik derover i 
Fædrelandet. Det har ikke faldet Fædrelandet ind, at det var 
muligt, at man i Danmark kunde faae noget at vide af mig, me
dens jeg i al Uskyldighed har været og fremdeles er af den Me
ning, at det var af synderlig Nytte for de Danske baade Jurister 

35 og Lovgivere at høre paa og vel overveie, hvad jeg kunde have 

ir
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at sige dem i denne Materie. Brutaliteten og Terrorismen er dog 
altid den herskende Magt ikke alene i Politiken i streng For
stand, men i alle Ting, Retspleie, Kimst, Poesie. Naar man i 
Retspleien vil gjøre noget andet end synge det overfladiske 
Mode-Lirum-Larum om Juryvæsenets Fortræffelighed, naar man 5 
vil drøfte Sagen fra Retspleiens eget Standpunct, saa lukker man 
sine Øren mod Kyndigheden og Erfaringen, medens man lovpri
ser ethvert Fæ, der istemmer det almindelige Bameskraal. I denne 
vor jammerlige, fattige, gudsforladte Overgangstid skal alting 
nivelleres, alting tjene til Middel for at gjøre det muligt for 10 
Rabulisterne og Lotofageme i alle Fag at gjøre sig gjældende ved 
Skraal og Spectakel istedetfor ved Arbeide og det aristokratiske 
Genie. Derfor skal Poesien være Philosophie, Statsoeconomie, 
Politik, derfor skal den criminelle Retspleie være en Opdragelses
anstalt for Folket, en Tjenestepige for andre Øiemed end sit eget. 15 
Snart kommer man vel ogsaa til at forlange af Lægerne, at de 
skulle foreskrive de Medicamenter, hvis Frembringelse kan be
fordre Nationaloeconomien og hvis Nydelse kan være behagelig 
for Vaagekoneme, der skulle sidde ved de Syges Senge, istedetfor 
de Medicamenter, der passe paa Sygdommen og kunne hæve 20 
den.

Hils Fruen, Ida, Henry og Monrads.
Deres

B. Dunker.

300. Til F. L. Liebenberg. 25
7de Juni 1863.

Igaar modtog jeg da endelig et Svar fra „Samfundet"; men 
dette Svar var ikke meget trøsteligt. Hvor stor eller lille Bogen 
saa bliver, vil Man ikke betale Eierinden af Manuscriptet mere 
end 500 Rdr. Jeg vil melde Fru Aarestrup dette Tilbud, og for- 30 
anledige hende til at give mig en Erklæring desangaaende; thi 
jeg vil nok have Ryggen fri. Men for at kunne sige hende ret 
Besked, maa jeg først have Deres Mening at vide.
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Det forekommer mig at være billigt at Enken i det Mindste 
faaer Halvparten af Honoraret. Jeg vil derfor spørge Dem, om 
De vil nøies med 200 Rdr, enten saa Skriftet bliver 20 el. 23 
Ark stort; og dernæst vil jeg henstille til Deres Skjøn, om ikke 
Rode kunde være velbetalt med 50 Rdr. Først naar jeg har faaet 
Deres Svar paa disse to Spørgsmaal, kan jeg skrive til Fruen og 
jeg beder Dem derfor saasnart det er Dem muligt at lade mig 
høre fra Dem.

Ved at tænke paa den Part af Manuscriptet, som De sidst fore
læste mig, er det faldet mig ind, at der af de stærkt-erotiske 
Ritorneller enten var taget formeget med, eller for lidt. Jeg sav
nede f. Ex. „Vi sad i Krogen, som sædvanligt, fjasende" etc. og 
et lille Digt med Overskrift Lægen, der omtrent lyder saaledes: 
„Hans Blik er naglet til Loftets Planker; hans Haand til Ninas 
Arm, hvor Pulsen banker; men under Teppet finder Du hans 
Tanker". Disse to ere meget fiffige og moersomme, og ialfald 
bedre og af mere Indhold end f. Ex. de tre Linier om den „frugt
sommelige Bertha", som jeg i Grunden ikke ynder. Vi bør vist 
dog nok tage lidt strengere Hensyn til det philisteragtigt Søm
melige, for ikke hos den store Hob at blamere baade Forfatteren 
og os selv altformeget.

Jeg glemte forleden at gjøre Aftale med Dem angaaende en 
mulig Correspondances Befordring; men jeg haaber ved Hr. 
Schous Hjælp at faae dette ud til Dem.

Lev vel!
Deres hengivne

Christian Winther.

301. Til F. L. Liebenberg.

d. 11 Juni 1863. 
Kjære Hr. Liebenberg!

De har Ret, og jeg har tildels Uret. At De vil have Deres Tid 
og Arbeide godtgjort Dem, er fuldkommen rigtigt og ret og bil-
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ligt, og, da det er Deres Levebrød, bør De ikke engang kaste 
Noget bort deraf. Jeg har selv i denne Henseende nogen Erfa
ring, skjøndt denne Erfaring aldrig har hjulpet mig stort. Men 
jeg gaaer glatvæk ind paa Deres Anskuelse af Sagen og det gan
ske uden nogen Bemærkning eller Bagtanke. Cela va sans dire! - 5 
Men nu har jeg i Sinde at indrette Tingen paa en anden Maade.

Havde Samfundet tilbudt mig 25 Rdr. for hvert Ark, hvoraf 
Bogen kom til at bestaae, saa vilde Regningen let være gjort. Nu 
har Man kun tilbudet 500 Rdr. for Bogen, ihvor stor eller lille 
den saa blev, og dette nøder mig til at gjøre en Forandring i 10 
Planen. Jeg vil nu indskrænke Bogens Størrelse til 20 Ark; saa 
faaer jeg 25 Rdr for Arket og kan taaleligt tilfredsstille alle Par
ter. De faaer 10 Rd for Arket, Rode faaer 50 Rd og Fru Aare- 
strup Halvparten af hele Honoraret. Rodes Tilbud: at ville have 
gjort hine Forarbeider for Intet, kan og vil jeg ikke tage imod; 15 
vil han ikke modtage det maadelige Honorar, jeg seer mig istand 
til at byde ham, saa faaer Enken 300 Rdr; og dette vilde især til
fredsstille den tredie Parthaver i Entreprisen, nemlig mig selv.

Jeg beder Dem derfor, kjære Ven! at udskille af Manuscriptet 
Saameget, at Samlingen nu kommer til at bestaae af 20 Ark. 20 
Dette vil jo let kunne skee; thi alle Leilighedsdigte, en Deel 
Breve og adskillige Oversættelser ville vistnok ikke savnes. Som 
Medudgiver kan jeg for min Deel saameget mindre have noget 
imod en saadan Formindskelse af Stoffet, som jeg altid har an- 
seet det for Uret mod en afdød Forfatter at aftrykke Alt, hvad 25 
han har efterladt sig. Jeg var meget ærgerlig og vred paa min 
Ven Thaarup, da han i anden Udgave af P. Møllers Skrifter op
tog alle de Lapper og Pjalter, som jeg ved første Udgave havde 
forkastet. Men han havde Fru Møllers Tilladelse. Nu har jeg 
Fru Aarestrups skriftlige Erklæring for, at hun vil være tilfreds 30 
med mine Bestemmelser angaaende Udgivelsen af hendes Mands 
Digte, og vil derfor fastholde ovennævnte Beslutning, der visse
ligt ikke vil være Bogen til Skade.

Da vi altsaa ikke bruge Leilighedsdigtene, vilde det være mig 
kjært, om De i næste Uge vilde have den Godhed at medtage den 35
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særskilte Pakke Vers, som jeg har faaet tilsendt fra Pastor A. 
Krogh, naar De i næste Uge efter Løfte kommer til os. Jeg vil da 
strax tilstille ham disse Papirer, som ogsaa han har faaet tillaans.

Lev vel, til vi sees! Nyd Fuglesang og Skovduft og vær glad!

5 Deres hengivne
Christian Winther.

Venlige Hilsener fra min Kone og Børnene.

302. Fra F. L. Liebenberg.

Tryggerød, den 8de Juli 1863.

10 Da jeg i Morgen har en sikker Ledighed, benytter jeg den til 
at sende Dem Msptet til Aarestrups oversatte Digte, saaledes som 
jeg nu har ordnet dem. Skulde Ordningen mishage Dem, saa er 
der jo Tid nok, til at jeg kan gjøre den om; men hvis den vinder 
Deres Bifald, saa kan nu gjeme hele Msptet afleveres til Abra-

15 hams, thi der er i denne anden Ladning ikke et eneste Digt, 
hvorved jeg har nogen Betænkelighed.

Saaledes som Msptet nu foreligger, vilde hele Registeret see 
saaledes ud:

Blandede Digte.
20 I en Stambog ...

Holbergs Grav . ..
Ved Hoffmanns Død ...

Epistler.

Til Christian Winther.
25 Til Christian Petersen.

Oversættelser.

Efter H. Assmann von Abschatz: Kjærlighed og Gjenkjær- 
lighed.
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Efter Th. Haynes Bayly: Den Troløse.
- Beranger: Fordømte Vaar.
- R. Burns: O Stjerne, du, med dæmpet Giands ...
- - O Du er liig en Rose rød ...
- Byron: Parisina ... 5
- - Uveiret...
- Barry Cornwall: Drikkevise ...
- Allan Cunningham: Har I vel seet min Hjertenskjær...
- - Den kjække Hak Humle ...
- Falck: Legende ... 10
- Goethe: Levende Minde . . .
- - Den Elsktes Nærhed ...
- - Til den Fraværende ...
- - Trøst...
- - Ungersvenden og Møllebækken ... 15
- - Kirkeklokken ...
- H. Heine: Siig, hvor er det Englevæsen . . .
- en tydsk Folkevise: Den af sky lige Kj æres te ...
- oprindelig østerlandske Digte af Hafis, 1-20.
- af Alcoranen, 1-2. 20
- Det gamle Testament, 1-5.

Som De seer, har jeg ordnet de oversatte Forfattere alphabe- 
tisk, uden Hensyn til Sprogene; og saaledes, synes mig, de tage 
sig allerbedst ud. Under hvert Digt staaer Originalforfatterens 
Navn, ogsaa hvor der er mange Stykker af een Digter; paa den 25 
Maade behøver Læseren ikke nogetsted at være i Uvished om 
hvem han har for sig. Haar Aarestrup har oversat et Digt, har 
han sjelden betegnet, og disse faa Angivelser har jeg ikke med
taget. Noget Princip for Ordningen af Goethes, Heines og Th. 
Moores oversatte Digte har jeg ikke kunnet finde. Jeg havde 30 
tænkt at ordne dem som de fandtes i Originalerne, og med Goe
thes vilde det været let; men endeel af Heines findes ikke i Buch 
der Lieder, men formodentlig hist og her i andre Skrifter af ham; 
omtrent en Femtedeel af Moores kan jeg, uagtet al Umage, ikke



Nr. 303 25. Juli 186} 169

finde i den Udgave, jeg har faaet herud. Jeg har da tilsidst heri 
ladet Tilfældigheden være den meest Raadende; og hvad havde 
det desuden hjulpet stort, om jeg havde faaet dem ordnede som 
i Originalerne? Nogen Lettelse vilde det givet for de Faa, der 

5 ville anstille Sammenligninger, men ikke megen, thi at angive
Pagina havde ikke ført til Nogen hos Forfattere, der findes i saa 
mange Udgaver. Kan det da ikke nok være som det er?

Hermed følger Sallets Ergebung. Oversættelsen er mageløs tro, 
og det skulde undre mig, om det lille Anstød lod sig fjerne.

10 Hvis De nu, kjære Hr. Professor! er tilfreds med hvad jeg har 
gjort, saa vær saa god at tilstille Abrahams Pakken. Hvis ikke, 
saa lad den blive liggende, til jeg kommer ind til Dem og hører 
Deres Indvendinger.

Med mange Hilsener fra
15 Deres hengivne

F. Liebenberg.

303. Fra Frederik Fabricius.

25 Juli 1863.
Kjære Winther!

20 Det var kjønt gjort af Dig, at Du sendte mig det nye smukke 
Digt til Gjennemlæsning, som er foretaget tvende Gange, og an
den Gang igaaraftes med nok saa megen Fomøielse som iste 
Gang, da jeg nu mere kunde dvæle ved enkelte Sange. Overalt 
møder os Din gamle danske Digtergenius livsfrisk og naiv som

25 før. Digtet tiltaler mig i høi Grad, f. Ex. Siderne 1-8, 14-18, 19, 
30-33, 55r [?] de ere alle lige gode. Men jeg kan ikke ret for
sone mig med Tanken om, at dette, jeg har for mig, skal være 
en afsluttet Heelhed; thi det viser sig for mig som en smuk Ind
ledning, hvori de Charakterer samles, der siden skulle virke i

30 Dramaet, og navnligen ønske vi at høre noget mere om Philo 
og Babet, der kan forklare os, hvorledes den unge Pige saa alde
les ligegyldig kan forlade sit lykkelige Hjem og følge sin vaga-
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bonderende Elsker. Dog, hvad jeg her siger er vel alt overveiet,
og - veloverveiet. ,

Din Tjener Jesper!
alias

Din gamle 5
Fabricius.

304. Til Constantin Hansen.

iste Aug. 1863. 
Kjære Hansen!

Nei, det gaaer aldrig an! - Om Forladelse! jeg maa dog først 10 
tale lidt om mig selv: Efter min Kones Afreise herfra og hendes 
Bosættelse paa Lappen i Helsingør, hvor hun har i Sinde, om 
Gud vil, at skaffe sig lidt Kræfter, som hun i høi Grad mangler, 
har jeg havt saa meget at bestille, at jeg ikke har kunnet faae 
mig selv til at besøge Dem eller Andre. Dette vil vare endnu i 15 
nogle Dage; saa skal De ikke være sikker for mig noget Øie- 
blik!

Men det var nu dette med X! Xeresviinsbilledet er meget mo- 
ersomt og Verset hellerikke aldeles forkasteligt. Men selv om 
begge Dele mishagede os Begge, saa maae de dog blive staaende 20 
thi Arket er sat, trykt, Correcturen er læst. Dertil kommer, at 
det forekommer mig umuligt at gjøre et for Børn passende Vers 
om den sokratiske, huuslige Scene. Hvor er det muligt at gjøre 
dette forstaaeligt og moersomt for smaa Børn? Vittigheden, Poin
ten i Historien (Torden og Lynild og Regn) vilde ikke kunne 25 
faae Plads i de fire korte Liniers snevre Rum. Og Moralen? Nei, 
min bedsteste Constantin Hansen! det gaaer ikke an! Det er alle
rede galt nok med Elephanten, hvortil Verset nu passer som - 
jeg veed ikke hvad! - Bliv nu ikke vred over, at jeg er blevet saa 
forskrækket; men dette forekom mig saa forskrækkeligt. Vi maa 30 
holde os til Xeresvinen.

Min velsignede, søde Hustru er, som sagt, i Helsingør for at 
bruge de gode, kolde Søbade; men de kolde Dage have nok været
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altfor friske for hende. Jeg maatte besøge hende i Onsdags, deels 
fordi jeg længtes efter hende, deels for at blive 67 Aar gammel. 
Nu er det overstaaet, og jeg vandrer trøstigt i det 68de. -

De er flittig? Altsaa venter jeg at blive uhyre overrasket ved 
5 at see den Fremgang, det store Billede har gjort, siden jeg sidst 

saae det. Men bliver jeg ikke overrasket, skal jeg desuagtet dog 
ikke kaste Dem Horace Vernet i Næsen. Det vil jeg overlade til 
Indenrigsministeren, der jo naturligviis forstaaer den Ting bedre 
end baade De og jeg. -

10 Fra Fru Monrad havde jeg igaar et høist elskværdigt Brev. 
Ogsaa hun lider af den unaturlige Kulde paa Øen i Vesterhavet, 
hvor hun vilde hente Sundhed og Kræfter.

Og saa Polen? og saa Danmark? og saa den slesvigske Stæn
derforsamling?

15 Men Xeresvinen maae vi holde os til! Lev vel! De er eet af 
de elskværdigste Mennesker, jeg kjender!

Christian Winther.

305. Til Emilie Monrad.
5 te Aug. 1863.

20 Da jeg d. 30te Juli kom hjem fra Helsingør, hvor jeg Dagen 
forud var seilet hen, deels af Længsel efter Julie, deels for at 
blive 67 Aar gammel, fandt jeg om Aftenen paa mit Bord Dit 
saa elskværdige Brev, hvilket jeg læste med inderlig Taknemlig
hed, men ogsaa med Undseelse og ydmyg Sønderknuselse. Og

25 saa var Dit Brev tillige som gloende Kul paa mit Hoved! Dog 
skylder jeg mig selv at sige Dig, at jeg ingenlunde glemte d. 
21de; jeg tænkte paa Dig, og, hvis Du sætter lidt Priis paa min 
Stemning for Dig, saa tør jeg nok troe, at Du kunde være ret vel 
tjent med mine Tanker. - Tak for al Din Godhed imod mig; Gud

30 give, jeg ret fortjente den! - Jeg har idag besøgt Ada og Viggo; 
han havde tiltænkt mig et Besøg d. 29de Juli, men traf mig ikke 
hjemme. De vare begge raske og vel tilmode. Johannes var paa



*7* 5. August 1863 Nr. 305

Landet hos - jeg husker ikke hvem. Monrad har jeg endnu ikke 
havt Leilighed til at træffe; vore beqvemme Timer falde ikke 
sammen.

Julie sidder da i Helsingør og bruger de kolde Bølger fra 
Kattegat istedetfor Dr. Homemann og Løve-Apotheket. Hun maa 5 
og skal have de Kræfter igjen, som den sidste Vinters unaturlige 
Levemaade tildeels har berøvet hende; hvis ikke, saa gyser jeg 
for den kommende Vinter.

Der er nu begyndt paa Trykningen af Emil Aarestrups efter
ladte Digte. Bogen bliver omtrent 25 Ark stor, og jeg haaber, at 10 
det gode Publikum vil faae Fomøielse af den. En heel Deel sip
pede Næser ville formodentlig nok rympes; men, som Du veed, 
rører Sligt mig ikke meget. - Tillige kan jeg faae den Fomøielse 
at sende Fru Aarestrup et efter Omstændighederne ikke ubetyde
ligt Honorar. - Jeg har oversat et Udvalg af Æventyr af Tusind 15 
og een Nat, som udkommer til Efteraaret; men Bearbeidelsen 
duer ikke meget; det er kim en Boghandler-Speculation. Const. 
Hansen og jeg udgive en ABC; og til Folkekalenderen leverer jeg 
et Bidrag. -

Nu et Par Ord om vort Lottospil, hvorom jeg ikke har kunnet 20 
gjøre Aftale med Dig; det er jo en dyb Hemmelighed mellem os 
Tre: I den Forudsætning, at Du nok vilde fortsætte denne Lykke
prøve endnu i Aar, har jeg besørget det Fornødne for Din Reg
ning. Men Beløbet kan Du bedst under Eet remboursere mig efter 
sidste, sjette, Trækning. Saa mener Julie, at vi bør holde op at 25 
friste Lykken. Vore Tal ere: 84 - 560. Fjerde Trækning falder d. 
24de Aug. og i Bladet „Fædrelandet" for 24. Aug. vil Du kunne 
see Udfaldet.

Biskop Grundtvig gaaer omkring i Staden i en Art af Maske
radedragt, en lang sort Talar af Fløiel og en d° broderet grøn 30 
Hue, ikke at tale om det lange og brede, kirkefaderlige Skjæg. 
Da den græske Deputation var her, viiste han sig paa Langelinie, 
hvor det danske Folk nysgj errigt løb efter ham, i den Tanke, at 
det var den gamle Kanaris. Const. Hansen saae ham i dette Op
tog. - Jeg synes ikke godt om det; men det passer jo vel til det 35
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Øvrige! - Som der fortælles, ville alle Præster af hans Partie paa 
hans Fødselsdag d. 8de Septb iaar samles til et privat Kirkemøde, 
naturligviis til Ære for deres Dalai-Lama. -

Nu lev vel! Tilgiv, at mit Brev er saa elendigt, som det er; jeg 
s kunde ikke noget Bedre! Venligst Hilsen til Louise Dorothea og

Fanny og et hjerteligt Kys til min velsignede lille Karen Birgitte! 
Din altid hengivne og taknemlige Svoger

Christian Winther.

Mit Sinds Barometer staaer paa „slet Veir".

10 306. Fra Constantin Hansen.

25 August 1863.
Kjære Christian Winther!

Vor Flok er bleven forøget med en Datter, som egentlig skulde 
have været en Søn, saa nu have vi 3 Drenge og 5 Piger. Bemeldte 

15 Datter, som ankom i Mandags Morges Kl 3 er buttet og velskabt 
og befinder sig vel tilligemed Moderen.

Der skal her til Lands grumme megen Kunst til at forsørge saa 
stor en Flok. Ved de fleste Kunstsager er der nemlig den Hage, 
at de betale sig grumme daarligt. Det gaaer ovenikjøbet ligesom 

20 med Haarsleverens Byld. Stor Kunst - lille Betaling og lille 
Kunst - stor Betaling. Skjæbnen har desværre bestemt mig til 
den store Kunst - at sige efter Alenmaal - og er man engang 
bekjendt som Kunstgrosserer, saa betragtes Miniatursager som 
reen Tilgivt.

25 En Helt som regner slet - etc. Himlen regner ellers ikke daar
ligt i denne Tid og søger at snyde Kunsten Lyset fra.

Tro ikke at dette skal være Beklagelser. Jeg har det udmærket 
godt og har i Sinde at lægge nyt Gruus paa Gangene i min Have. 
I Løverdags blev jeg forløst med de sidste 7 af de 27 ABC-Bille- 

30 der. Efter 8 Dages vedholdende Arbeide afleverede jeg de 7 sid
ste Tegninger paa Træklods til Hegel, samt et Udkast til Titel-
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bladet. Jeg føler mig saa lettet og har alt malet Skitzen til Idun, 
som skal svæve i Studenternes Festsal.

Det undrer mig at jeg Intet har hørt fra Hansen i Leipzig. Al 
vor Fortræd er tydsk. Der har nok været en stor „Tumerfest" og 
i den Anledning maae han formodentlig levere saa mange Træ- 5 
snit, at han ikke kan tænke paa ABC-en.

Muligt tager jeg paa en 8 Dages Tid til Vedbæk paa Fryden
lund til min Svoger, Etatsraad Buch, noget jeg lovede ifjor. Det 
er et forfærdeligt Veir. Hils mange Gange Deres Frue. Jeg haaber 
at det ikke regner saa meget paa Lappen. Man reiser jo ikke der- 10 
hen for at suge paa den. _ _

Deres hengivneste
Const: Hansen.

307. Til Constantin Hansen.

26de Aug. 1863. 15 
Kjære Hansen!

Tak for det elskværdige Brev! Og nu først og fremmest en 
hjertelig Lykønskning til Dem og Deres Frue og de bedste Øn
sker for den nysankomne danske Borgerinde! Gud give Dem 
Glæde af hende, og hende selv Glæde ved Livet! 20

Jeg sidder og undrer mig noget uhyre over mig selv, at jeg 
ikke har opsat at besvare Deres Brev; det er ellers altid min 
stygge Vane; jeg er Opsættelsen i egen Person. Men den glæde
lige Efterretning, Deres Brev bragte gjorde mig strax saa opsat 
paa at svare, saa jeg reent glemte at opsætte det. Ak-ak! jeg er 25 
træg og doven, det veed jeg altfor godt, og erkjender det for lang 
Tid siden. Men hvad hjælper saa en saadan Erkjendelse? Det er 
det første Skridt til Omvendelse. Man siger „C'est le premier pas, 
qui coute", - dette har ikke kostet mig ret meget, derved er det 
ogsaa blevet. Omvendelsen udebliver. Gud! hvor jeg godt kunde 30 
trives i Japan! (vid. Fædrelandets Feuilleton). -

Jeg gratulerer Dem til, at de 27 Klodse ikke længer tynge paa 
Deres Hjerte. Selv føler jeg mig lettet ved denne Bevidsthed; thi
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jeg, som har forført Dem til dette tidsspildende og lidet fordeel- 
agtige Arbeide, har længe gaaet og lidt af en ond Samvittigheds 
Bid. - Gjør mig nu endelig den Tjeneste, med Hensyn til Titel
bladet, uden Omsvøb, freidigt og determineret at sige til Can- 

5 celliraad Hegel omtrent saaledes: „Dette, min Herre! er et Extra- 
blad, som ikke oprindeligt var med i Contracten; jeg vil (De 
skal sige vil) have saa og saa meget derfor! Punktum. Gjør nu, 
som jeg siger, ædle Constantin! det vil De bestemt have godt af, 
ikke blot i dette Tilfælde, men ogsaa i Fremtiden, naar De een 

10 Gang har seet, at saadan skal de have det, disse Forlæggere.
Det er ret kjedeligt, at Frydenlund (hvor Struensee nok fry

dede sig) ikke ligger nærmere ved Helsingør og Lappen; De 
vilde da vist ikke forsømme at glæde min søde Hustru med et 
Besøg, og det vilde glæde hende usigeligt, det veed De godt.

15 Nu lev vel! endnu en Hilsen til Dem, Deres Frue og den lille 
Navnløse! _ .

Deres hengivne
Christian Winther.

308. Fra Carl Snoilsky.

Till Herr Professor Chr. Winther!
Stockholm, d. 3/9 63.

Då jag i går en vecka sedan skildes vid Dem på Toldboden, 
kände jag först huru nära jag fästat mig vid Dem och Deras an
höriga: jag var till mods som en planta, uppryckt vid rötterna, 

25 och har ännu ej på långt när öfvervurmit det bittra intrycket af att 
återse ett hem, der jag känner att jag är främmande. När härtill 
kommer, att jag redan från första ögonblicket jag satte foten i 
land, möttes af detta eviga Examens-spektakel inclusive penninge- 
trassel, så är det ej underligt om man skulle känna sig litet ned- 

30 stämd och tung till sinnes ibland. Jag har emellertid tagit mitt be
slut och reser om 2 dagar till Upsala, med hufvudet så tomt som 
ett äggskal,-jag skall väl fylla det med Stats-lära och civil-justice 
kan jag tro. I sanning mörka utsigter för vintern, så mycket mer 
som jag börjat förtvifla om poesin, hvilken hållit mig uppe
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förut. Jag vågar knappt tänka på mitt hem i Kiöbenhavn, (jag 
får ju säga så?), ty då kommer minnet af hela denna välsignade 
sommar, af all godhet och vänskap, jag oför tjent fått komma i 
åtnjutande af, så öfverväldigande öfver mig, att något svårligen 
blir gjordt på den dagen. När jag tänker på min födelsedag, som 5 
inträffar nu snart; när jag tänker, at jag då skall sitta i min 
trånga kammare i Upsala, ensam, utan sol, med utsigt öfver en 
flik af himmelen, två tum hög öfver ett gammalt plank, - vore 
jag färdig att sätta mig ned att gråta på mina fyllda 22 år - men 
Examen skall tagas, och sådana reflexioner äro till hinders bara. 10 
Dernere är himlen ännu blå och bokskogen grön, häroppe gulna 
bladen redan med hvarje dag; det är hög tid att jag skyndar mig 
till den nakna Upsala-slätten, der finnas inga trän, som kunna 
framkalla sorgliga jemförelser.

De påminner ju dem på Lappen om mig, då De härnäst skrif- 15 
ver, icke sannt? Törs jag också bedja Dem sjelf, om att gömma 
på en liten vrå i Deres hjerta åt mig, tills jag nästa år kan få 
återse Dem? Jag förblifver alltid (och hur kan jag väl annat nu, 
då jag redan tillhörde Dem, innan jag sett Dem)

Deres innerligt tillgifne och tacksamme „ .. . 20
C. Snoilsky.

P.S. De måste förlåta mig mitt otympliga bruk af det danska 
tilltalsordet midt uppe i ett svenskt bref! Jag fick ju lof att 
nyttja det, enär jag fryser vid blotta tanken på, att i hvarannan 
rad betitla Dem. - Många helsningar till min vän Henri. 25

Med tacksamhet återsänder jag de 100 Rdr Svenskt (=50 
Rbdlr), som De lånat mig. Jag fogar härtill 50 samma mynt, som 
jag redan tidigare bekom till låns på Lappen.

309. Til Carl Snoilsky.
19 Septbr. 1863. 30

Kloge Folk have fortalt mig, at det i en ældre Alder er van
skeligt og misligt at gjøre nye Bekjendtskaber og stifte nye Ven-



Nr. 309 19. September 186} *77

skabsforbindelser. Men hvad sige ikke kloge Folk! Mig forekom
mer dette Udsagn at indeholde en rigtig bomeret, philisteragtig 
egoistisk Tanke, der i det Mindste ikke passer i min Kram. Saa 
gammel jeg end er, føler jeg mig dog hendraget til Alt, hvad der 

5 er Smukt og Godt, med ligesaa megen Sympathie, som da jeg 
kun var tyve Aar. De kan altsaa nok forstaae, at der hverken 
behøves indvortes Reflexioner eller udvortes Incitamenter for 
mig til med inderlig Glæde at række Dem, min unge Ven! en 
Haand til et ærligt og oprigtigt meent Haandtryk; og dette gjør 

10 jeg med saa meget større Tilfredsstillelse, som jeg deler fuldeligt 
denne min Sympathie for Dem med hele min lille, nærmeste 
Kreds. De beder mig at indrømme Dem en Vraa i mit Hjerte? - 
jeg forsikkrer Dem, jeg aabner med sand Glæde og Tryghed alle 
tre Hjertekammere for en saa elskværdig Gjæst! - De fortvivler, 

15 siger De, om Poesien? De frygter for, at et Arbeide, der i læn
gere Tid tager Deres Tid og Kræfter i Beslag, skal sætte Dem 
tilbage, svække Deres Begeistring? eller deslige! Vær uden Frygt. 
Det kan ikke være min Hensigt, saalidt som det er mit Kald, at 
holde Dem en Prædiken; men jeg tør jo nok, uden at misfor- 

20 staaes, gjøre Dem opmærksom paa, hvad jeg selv i fuldt Maal 
har erfaret. Det er sandt, ved et saadant tvungent Arbeide udrives 
man fra en Sphære, hvis Luft var nærende og oplivende og hvor 
man bevægede sig med naturlig Frihed; og man indespærres for 
en kort Tid i en snever Kreds, hvor man næppe kan aande, og 

25 hvor man altsaa maa bruge alle sine Kræfter, for paa en honnet 
Maade at slippe ud igjen. Men ifølge min Erfaring kan en saa- 
dan Afbrydelse, et saadant aandeligt Fængselsliv være af stor 
Velsignelse. Ligesom Jupiter leer ad de Forelskedes Eder, saaledes 
smiler Apollon vistnok til sine ægte Sønners Klager over og 

30 Kamp mod Livet og dets Trængsler; han siger: Per aspera ad 
astera!

Ida og Fr. Smith have forladt Lappen og jeg sidder nu her i 
deres Værelse og skriver disse Linier. I den anden Stue sidder 
min Hustru; hun sender Dem de hjerteligste Hilsener, og ønsker 

35 Dem, ligesom jeg, Mod og Freidighed til at overvinde den korte

12. Chr.W. II
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„Fængselstid". Glem ikke at lade os høre noget fra Dem, naar 
Jus civile eller canonicum ville tillade det.

Uagtet jeg her har det udmærket og fortrinligt godt, saa sav
ner jeg dog af og til Ida. Hun holder meget af mig, og hendes 
livlige Natur, der gjemmer mere Alvor, end man ved første Øie- 5 
kast aner, gjør godt i en saa lille afsluttet Kreds, som vor.

Lev vel! Det er ingen tom, banal Phrase, naar jeg kalder mig

Deres
Christian Winther.

Jeg frygter næsten for, at De ikke vil kunne læse Halvparten 10 
af disse Linier; jeg skriver med stort Besvær og halv iblinde.

The right honorable Mylord, Mysse, Aadde etc. etc. befinder 
sig nu ogsaa i Hovedstaden.

310. Fra Carl Snoilsky.
Ups. 26 Sept 63. 15 

H. Herr Professor Christian Winther!
De kan ej tro hur glad jag blef öfver Deres vänliga bref! Jag 

hade aldrig kunnat hoppas, kunnat förmoda ett skriftligt svar, 
då jag vet hur brefskrifning plågar Deres ögon. Som det nu är, 
blir detta bref mig en kär underpant på Deres välvilja för mig, 20 
och alla dess uppmuntrande ord gömmer jag djupt i mitt hjerta. 
Måtte jag någongång i handling ådagalägga, att de ej blifvit 
sagda förgäfves! Då De tillskrifver min misströstan om mina 
möjliga poetiska fallenheter det prosaiska göromålet med latin 
och civiljustice, är det, tyvärr! ej enligt med rätta förhållandet; 25 
ack, läsningen går öfver all föreställning eländigt; studierna 
lemna tillsvidare samma resultat som Danaidernas lönlösa 
göra - jag är i förtviflan. Jag har dock hoppet att det 
skall gå bättre, sedan jag kommit riktigt in i „läs-takten". Att 
det bär emot i början är naturligt, då jag i tre år vant mig att 30 
göra mindre än ingenting. Hvad säger De, då De får höra, att 
jag gjort mig till frivillig skarpskytt? Det var det enda sättet,
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hvarigenom jag kunde tvinga mig sjelf till att tidigt stiga upp 
om morgnarna. Som De ser, arbetar jag med all kraft att lägga 
in stål i mig, och det skal väl lyckas till slut, hoppas jag. Jag 
har aldrig kunnat se en skott-tafla, utan att i tankarna omkläda 

5 den till det chrachanerade bröstet på en rysk blodhund, qvinno- 
piskare, mordbrännare = Murawieff.

Härhos har jag tagit mig friheten medsända ett manuskript af 
den gamle oros-fågeln Carl X. De håller ju till godo med det, 
icke sannt? och ger det i Deres eget namn till Deres vän, Herr 

10 Abrahams. Det skulle vara mig en stor tillfredsställelse, om De 
genom denna lilla gåfva kunde göra Deres vän ett nöje - det 
måste ju också glädja Dem. Om jag blott visste ett annat sätt att 
vara Dem till tjenst! om jag kunde skaffa Dem någon svensk 
bok, som ej finns att få i Kbvn! Jag tror De talte om Fahlcrantz' 

15 ,,Noach's Ark". Jag har aflagt ett exemplar af denna raritet för 
Deres räkning och skall sända den vid tillfälle!

Tusen helsningar til Ida, Henri, Fr. Smidt - och först och sist 
med önskningar om allt godt i verlden till Deres Hustru - till 
min andra Mor, som hon sjelf gifvit mig lof att säga.

20 Deres innerligt tillgifne
C. Snoilsky.

P.S. Jag får ej glömma his Lordship - fast han har nog glömt 
mig redan.

25

311. Til F. L. Liebenberg.

14de Octbr 1863.

Det faldt mig idag pludseligt ind, at jeg maaskee kunde have 
gjort noget meget Galt, ved ikke at gjøre Dem opmærksom paa 
en Romanze af Aarestrup, som alene findes trykt i min Udgave 
af danske Romanzer, nemlig Mahmud. Thi selv om den findes i 

30 Manuscriptet, kunde det jo dog være, at Recensionen [sic] i 
Romanze Samlingen var den bedste. Men - jeg burde formo-

12*
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dentlig forholde mig ganske rolig og ikke gjøre Støi; thi De veed 
jo altid saa vidunderligt god Beskeed.

Jeg er forresten fortvivlet over, at Epistelen til mig er blevet 
optaget i Bogen. Og nu maa der ovenikjøbet ikke sættes en und
skyldende Anmærkning! 5

At De gik forgjæves til os forleden Aften, var mig i høi Grad 
fortrædeligt; jeg vilde saa gjeme have talt med Dem. Man har 
ikke andet end Ærgrelse i dette Liv. Straf nu ikke os for Skjæb- 
nens Luner. .

Deres hengivne 10
Christian Winther.

312. Til Emilie Monrad.

26de Octbr. 1863.

Du finder det vel ikke net, 
At jeg gjengjælder Dit Portrait 15
Dig med et Billede af Hunden?
Men ak! om saa jeg sendte Dig 
Endnu et Contrafei af mig, 
Var ogsaa det et Dyr - i Grunden!

Christian Winther. 20

313. Til Carl Snoilsky.

Kbhn. 22. Jan. 1864.

Venligst Hilsen! - Omtrent for fjorten Dage siden modtog jeg 
det til Hr. Cl. Petersen afsendte Exemplar af „ Sånger och Berät
telser", og igaar fik jeg det andet. Jeg har altsaa, ifølge Deres 25 
Ønske, leveret Ida dette.

Tak for den Bog! det var en smuk og kjær Gave! Jeg har læst 
den største Deel af den, ikke Alt; thi deels nyder man jo ikke 
Lyriken ret en masse, og deels er, som jeg nok har sagt Dem,



Nr. 313 22. Januar 1864 181

mit Syn saa slet, at jeg kun med yderste Besvær kan læse selv 
den tydeligste Skrift. Men hvad jeg har læst og tilegnet mig, har 
gjort mig inderligt godt. At sige dette er næsten og maa næsten 
være min eneste Kritik. Jeg er ikke Kritiker; end ikke paa mit 

s eget Arbeide anvender jeg Vægt eller Alenmaal, men

Jeg altid sang som Fuglen 
Der vipper paa Qvist, 
Om ikke fuldt saa lifligt, 
Dog ligesaa ubevidst.

10 Blandt de mindre lyriske Digte i Samlingen sætter jeg ubetin
get Deres egne øverst. De ere varmere og friere; der er Dybder i 
Følelsen, Kjækhed i Anlæget og Besindighed i Udførelsen; de ere 
tillige i Formen hele og afrundede. Kort sagt, jeg sympathiserer 
med disse subjective Svingninger, med denne eiendommelige

is Flugt. - Af de større, episke Digte maa jeg unægteligt tilkjende 
„En Målning" Prisen, skjøndt ogsaa „Et Minne" og „Små Figu
rer" vilde være en Prydelse for en ung Digters første Atelier. 
Som sagt, det er en prægtig lille Bog, og jeg takker Dem ret 
hjerteligt for den Glæde, den har forskaffet mig; jeg beder Dem

20 ogsaa at bringe de andre otte unge, talentfulde Mænd min ærbø
digste Hilsen og Taksigelse.

Fra min Hustru og Datter har jeg de venligste Hilsener til 
Dem. Vi glæde os alle til at see Dem til Foraaret her i vort be
trængte Fædreland, hvor vi dog forresten holde Modet godt

2s vedlige. Ikke sandt, De kommer? thi jeg formoder, at De til den 
Tid har faaet Examen fra Halsen og derved faaet Frihed til uhin
dret at kunne røre Vingerne. Lev vel, til vi sees! Gud være med 
Dem! . . ,

Deres oprigtigt hengivne
30 Christian Winther.

Jeg frygter for, at De næppe kan læse disse Par Ord, der ere 
skrevne næsten iblinde.
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314- Til Henrik Hertz.
5te Febr. 1864. 

Kjære Henrik Hertz!
Du læser formodentlig det gode Blad „Fædrelandet", og Du vil 

da maaskee have lagt Mærke til en lille Række Sonetter, jeg i 5 
den forløbne Maaned har skrevet. Hvis Du har læst dem, saa 
veed jeg, at Du har læst med en god Villie; men dette udelukker 
jo ikke den Mulighed, at de dog ikke have behaget Dig. Jeg er 
selv virkelig stedet i den største Usikkerhed og Uvished. Viis 
mig derfor det Venskab, eller gjør den sande Velgjeming imod 10 
mig, med et Par Ord, ærligt, oprigtigt og uden Omsvøb at sige 
mig Din Mening om disse Smaadigte. Hvordan saa Din Dom 
falder, om gunstig eller ugunstig, - den vil berolige mit Sind. 
Dertil og ikke til Andet eller paa nogen anden Maade skal Dit 
Brev blive brugt. Lev vel! ^.1 15

Din hengivne
Christian Winther.

Da det kunde være muligt, at Du ikke har seet alle ti Sonetter, 
tillader jeg mig at vedlægge dem; men jeg maa rigtignok bede 
Dig at sende dem til mig igjen, da de ikke tilhøre mig, men ere 20 
laant Gods. Mit Syn er saa elendigt, at jeg næsten kan siges at 
skrive iblinde.

315. Fra Carl Snoilsky.

Upsala, d. 9 Febr. 1864.
Till Herr Professor Christian Winther. 25

Jag skulle för flera dagar sedan hafva tackat Dem för Deres 
bref, hvilket jag mottog som en kär skänk, en skänk, så dyrbar, 
att den vida öfvervägde den ringa gåfva, hvilken var anlednin
gen dertill men ack! det är ju redan tvenne dagar sedan jag 
och hela Svea rike mottog den förkrossande Jobs-posten, att 30 
Danmarks segrande, två gånger segrande här, som det heter utan 
svärdslag utrymt Nordens gräns Dannewirke. Jag vill ej nu 
grubbla öfver tydningen af denna hemska gåta; så mycket taga
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vi dock alla för gifvet, att icke Sverige är det enda af Nordens 
brödrafolk, som har ett Sveaborg att begråta. O att jag icke skall 
kunna annat än vrida ett par obeväpnade maktlösa händer! Jag 
kan försäkra Dem, att icke den ofvan nämda national-olycka, 

5 som träffade oss för mera än ett halft sekel sedan kunnat på sin 
tid smärtsammare beröra Sveriges folk än denna under rättelse. 
Jag har sett den eviga ungdomsstaden i sorgflor, jag har sett 
olycksbudet uppspikadt på gathörnen, omgifvet af en ring bleka 
ansigten och frågande blickar, jag har sett denna ring oupphör- 

10 ligt vexa, tills den bestod af alla stadens innevånare - o hvarföre 
hafven I icke sett det I demere, som närmast drabbats af hän
delsen! Då skullen I icke för den närmaste framtiden fälla så
dana yttranden som att: „Sveriges ædle Sönner sidde hjemme!" 
Nej, du ädla, olyckliga danska folk, er broder har hjertat öppet 

15 så väl som sina ögon och öron! Han fattar med förståndet ögom 
blickets omätliga vigt för honom sjelf lika klart, som hans hjerta 
känner lifligt hvad äran, hvad broderkärleken fordrar ocb måste 
fordra.

Men hvad tjenar det att blott försäkra? Danmark har rättighet 
20 att fordra något mera, och vid Gud! ännu måste jag med sorg 

medgifva att det svenska namnets smädare och belackare hafva 
rätt, då de påstå att det fattiga Sverige adopterat samma usla, 
nedriga statskonst som det hafven beherrskande Britannia, som 
det på jorden allsvåldiga Frankrike, „all verldens hopp och all- 

25 verldens öde", som en barnslig skald engång kallade det, innan 
han lärt sig inse att jordisk rättvisa icke var annat än ett tomt 
ljud - ett ord utan mening. Dock - om alla andra stå fast vid 
denna föraktfulla tanke om mitt stackars fädernesland, derföre 
att vi icke kunnat framkalla tecken och under, - De och De, 

30 som äro hos Dem, få icke tänka så? Icke sannt? Det var engång 
En, som sade till mig: För mig är Du Sverige! Låt det vara så 
framgent! Döm oss åtminstone ej för tidigt. Christian Winther 
kan ej, får ej tänka så om oss! Ej heller Hon, som sändt sin enda 
- dock nej, icke sin enda - Son til fosterlandets här! Säg henne 

35 det!
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Jag hade tusende ting, att säga till Dem, till Hende; men allt 
uppslukas i denna enda bön: Döm ej! Gör det icke! Men om så 
är, glöm då Deres ovärdige intill döden bedröfvade

C. Snoilsky.

316. Fra Constantin Hansen. 5

_ . tat’ 1 . 28 18^4-Kjære Christian Winther!
De har vel nok hørt at vi have mistet vor yngste Datter, som 

vi holdt saa inderligt a£. Hun har baade ved sit korte Liv og ved 
sin Død bragt os nærmere til Vor Herre. Det var et vidunderligt 10 
rørende, fordringsløst, fredeligt Væsen, som paa en vidunderlig 
Maade vandt Hjerterne og i Gaar blev begravet ganske skjult af 
Grønt og Blomster. -

3 andre ligge endnu af den gjængse Forkjølelsessyge;men som 
vi haabe uden Fare og tildels i Bedring. - 15

Tilgiv mig at jeg skriver Vers i „Fædrelandet". De veed bedst 
at det ikke er for at gjøre mig vigtig; men kun fordi jeg synes 
at vi trænge til at vor Anskuelse af Situationen udtales fra alle 
Kanter. Jeg synes at Kunstnerne, som ere Folkeaandens Børn, 
(man kan just ikke hos os i denne Tid kalde dem for Kjæledæg- 20 
ger) maatte give et Kvæk og naar Stilen er bunden bliver Udta
lelsen mere ubunden.

Med mange Hilsener til Deres Frue
Deres hengivne

Const: Hansen. 25

317. Til Constantin Hansen.

Kjære Const. Hansen!
28de Febr. 1864.

Tro ikke, at jeg vover at skrive Trøstebreve. Tro ikke, at jeg 
gjør Fordring paa at være aandrig og ved aandrige Ord at kunne 30
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adsprede mine Venners Sorg eller tilmed deres Smerte. Jeg for- 
maaer ikke andet, end jævnt, ligefrem at sige Dem, at vi holder 
af Dem, at vi ere Dem inderligt taknemlige for det Venskab, De 
viser os, og at altsaa Deres Sorg ogsaa maa blive vor. Desuden 

5 veed jeg jo nok, at De kjender den rette Vei til den rette Trøst.
Og foruden denne, hvilken Støtte og Husvalelse har De ikke i al 
den Kjærlighed, der omringer Dem! og foruden denne, hvilket 
fyldigt og rigt indre Liv lever De ikke, De, som er en sand Dig
ter baade med Pensel og Plecter!

10 Vi læste igaar Aftes med Henrykkelse Deres fuldendt skjønne 
og grandiose Digt, og takke Dem inderligt derfor, og sende 
Dem en hjærtelig og veemodig Hilsen.

Altid Deres hengivne
Christian Winther.

15 318. Fra Constantin Hansen.

D. 14 Maj 1864.
(Vuol dire: Sub rosa)

Kjære Christian Winther!
Jeg kan næsten ikke sove siden jeg sidst hos Dem begik den 

20 uforsigtige Aabenhjertighed at referere en vis Skaaltale. Jeg næ
rer i enhver Henseende den største Agtelse for vedkommende 
Taler og sætter overordentlig stor Priis paa hans Venskab. Han 
har stedse viist mig den største Velvillie og det vilde gjøre mig 
overmaade Ondt om jeg selv skulde have givet Anledning til at 

25 forspilde det ved et despecterligt Referat. Det er maaskee bare 
Dumhed af mig naar en Tale ikke behager mig og endskjøndt 
jeg er villig til at staae ved mit Udsagn ligeoverfor ham selv,
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vilde det unægteligt berøre mig ubehageligt dersom han, hvad 
sikkert vilde være Tilfælde, strax gjættede at det var mig der 
talte ilde om hans Taler. Jeg kan selv aldeles ikke holde nogen 
Slags Tale. Jeg kan kun være Deres og Deres Frues uendelig 
hengivne u sConst. Hansen.

319. Til Constantin Hansen.
T,. TT , 5 te Juni 1864.
Kjære Const. Hansen!

Nu have vi i to å tre Torsdage forgjæves ventet paa vor Ven. 10 
Men da nu Forholdenes Magt hindre os i paa førstkommende 
Torsdag at see Nogen hos os, saa har min Hustru paalagt mig 
ret indtrængende og indstændigt at bede Dem at gjøre os den 
Glæde paa Onsdag Middag Kl. 3 V2 (d. 8de Juni) at tage tiltakke 
med vort Bord og vort Selskab. 15

Ikke sandt? De kommer?
Leve Grundloven! leve Danmark til Eideren! og Blæse vær 

med alt det Øvrige! _ .
Deres hengivneste

Christian Winther. 20

320. Fra Constantin Hansen.
2 Juli 1864. 

Tak kjære Christian Winther. Jeg kommer!
Jeg er nær ved at tabe Modet. Hvordan skal det gaae vore 

Børn - uden Fædreland - uden Lov og Ret - i Tydskeres og 25 
Russeres Vold? - Jeg giver ikke en Pibe Tobak for de 3 nordiske 
Kroner.

Tak for Puffet!
I Torsdags var jeg i „Martsforeningen". Stemningen var mat.
Gid han vilde hjælpe os, som ingen Parlament bruger! 30

Deres hengivneste
Const: Hansen.
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321. Fra Ophelia Pingel.

Østerbro d: 6 August [1864] 
Hr: Professor Chr: Winther!

Det havde været mit Ønske, at min ældste Søn, saasnart han 
5 kom tilbage fra en Reise, han har foretaget i Sommer, mundtlig 

skulde bringe Dem Hr: Professor min inderlige Tak for det 
smukke Digt, De har skrevet om min afdøde Henrik. Da han 
imidlertid ikke har været saa hældig at træffe Dem, tillader jeg 
mig skriftlig, at takke Dem paa det Varmeste, idet jeg beder 

10 Dem være forvisset om at næst den Overbevisning, at min af
døde Søn fortjente at være agtet og afholdt, har Intet været mig 
til større Trøst, end den Vished, at ædle Mennesker have kjendt 
og paaskjønnet ham, og jeg behøver ikke at tilføie at det smuk
keste og bedste Bevis derpaa, som jeg har modtaget, er det Digt, 

15 som De Hr: Professor har skrevet.
Jeg kan ikke slutte disse Linier, uden at bede Dem hilse og 

hjertelig takke Deres Frue for al hendes Venlighed og Godhed 
mod Henrik, som jeg bestandig med Glæde vil tænke paa.

Med Høiagtelse
20 Ophelia Pingel.

322. Til Emilie Monrad.

18de Aug. 1864.
Kjære Fru Monrad!

Jeg har egentlig opsat at besvare Dit venlige Brev dat. Skjel- 
25 strupgaard i Lollands Nørreherred, Kjøbeløv Sogn, Vesterbo, 

fordi jeg ikke var Menneske for at vide, hvorledes jeg nu skulde 
tiltale Dig. Nu maa Du imidlertid, til jeg faaer bedre Kundskab, 
nøies med „Fruen". Tak for Brevet! Det morede mig ret at see 
disse mig bekjendte Navne igjen, og det under saa forandrede 

30 Forhold. Mads Fridrichsens Hustru har jeg ganske rigtigt seet og
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kjendt i mine unge Dage. Det var en net lille Pige, Datter af 
Gaardmand Jes Nielsen i Vindeby; dengang gik hun aldeles 
bondeklædt; nu er hun sagtens kommet i Kjøbstadsdragt? - 
Ogsaa tusind Tak for Din Indbydelse til Søndag; men jeg kan 
ikke lyde Dit Kald. Saa latterligt som det maaskee med Rette kan 5 
forekomme Dig - og det forekommer mig selv comisk - saa maa 
jeg dog sige det: jeg har ikke Tid. Jeg har paataget mig, des
værre! et Arbeide, som skal være færdigt til en bestemt Tid; og 
da jeg nu er født doven, og har været doven alle mine Dage, saa 
kan Du nok begribe, at det kniber haardt. Min Dovenskab er jo 10 
ogsaa Grunden til at jeg ikke er blevet til Noget i denne Verden; 
jeg er jo ikke engang R. af Db. Du maa ikke sige til mig: see til 
Monrad! thi en saadan Mand, som den, Du har, finder man ikke 
let Mage til (undtagen Dig selv). Skjøndt han er nok saa be- og 
overlæsset med Arbeide, saa er han istand til baade at erindre og 15 
iagttage Alt andet udenforliggende indtil det mindste Detail. Jeg 
tænker saa tidt paa, hvor deiligt det maa være i Paradis, hvis det 
er sandt, hvad man vil sige, at man ikke bestiller Noget der. 
Men det kan sagtens ikke nytte mig noget, jeg kommer der vel 
ikke, men bliver vel hensat et Sted, hvor man netop skal arbeide 20 
tilgavns. Det bliver altsaa infemum meum, my hell, el mio infi- 
emo, mon enfer, il mio inferno, meine - nei, det er dog for galt, 
mig synes, at det er en Synd og Skam endogsaa mod Helvede at 
benævne det paa Tydsk! salva venia. -

Fra Julie har jeg mange Hilsener til Dig. Hun er i Hellebæk 25 
med Ida og Fr. Smith, og hun har lagt den Plan, at, naar hun 
derfra reiser tilbage til mig, hvilket nok vil skee i Begyndelsen 
af Septbr., vilde hun see at indrette sin Reise saaledes, at hun 
kunde aflægge Dig et Besøg paa Hummeltofte. -

Apropos, Du vil i det Mindste af Ovenstaaende see, at jeg er 30 
lige saa stærk i Sprogene, som Jakob v. Tybo.

Igaar mødte jeg den nye Søkadet; jeg haaber, han har bragt 
Dig en Hilsen.

Nu faaer Du vel ogsaa snart et Besøg af Viggo? fra Sorø- 
Egnen faaer han vel let en Permission paa et Par Dage. 35
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Vær nu ikke vred paa mig for dette vrøvlagtige Brev og lad 
det ikke jage mig ud af Din Gunst og Bevaagenhed.

Hils Monrad og alle sex Børn hjærteligt fra

Din hengivne Svoger
5 Christian Winther.

Til Naboen.

Nu har os Fanden magtet, 
Nu ligger Danmark slagtet;
Nu kommer Turen snart, jeg troer,

IO Til Dig, min „trogna" sota Bror.
Hiin Fugl med Næb og Kløer 
Bag Finlands Sump og Søer, 
Der har en rædsom Appetit, 
Vil sagtens passe nu sit Snit.

15 Bare Du kan læse en blind Mands Skrift; eller maaskee er det 
godt for mig, hvis Du ikke kan.

323. Fra Carl Snoilsky.

Interlaken, d. 19 Aug. 1864. 
Kära, älskade Christian Winther!

20 Om du visste, hvad det glädjer mig, att få tilltala dig så för
troligt och oförbehållsamt! Då du gaf mig tillstånd dertill, var 
det som du gissat mina innersta, hemligaste tankar, som jag 
knappt vågat tillstå för mig sjelf. Sedan jag skildes från dig och 
de dina, har jag sett mera än under hela min lifstid, och genom-

25 gått hela scalan af själsintryck, ända från bitter saknad och 
känsla af olidlig ensamhet, till den mest stormande glädje och 
förtjusning öfver allt det obeskrifligt herrliga, som i ständigt 
vexlande, ständigt skönare bilder gått förbi mina ögon under 
dessa få dagar. Jag är nu engång en sådan der märklig sang[v]ini-

30 cus, en riktig „vaegelsinded", som ömsar humör, som annat folk
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ömsar handskar - det är endast min kärlek och tacksamhet till 
dem, som gjort mig godt, som är alltid oföränderlig, alltid 
samma - jo, det var sannt, min afsky för tysken är outrotlig, 
isynnerhet sedan jag nu på närmare håll fått förnya bekannt- 
skapen med detta infama pack. Jag var dock gudskelof endast 5 
24 timmar i detta fördömda land, som Muser och Gratier öfver- 
gåfvo med Goethe - heder och ära hafva aldrig bott der lum
penheten så att säga är stationär. Jag har föresatt mig att 
glömma det tyska språket; början gjorde jag redan då jag satte 
foten på tysk botten, i det att jag heldre rådbråkade engelska 10 
och fransyska, än uttryckte mig på tyska, hvilket jag dock (med 
Tugt at mælde) ännu hj elpligt behandlar. Men tyskame hämna
des: jag blef lurad af dem på alla slags vis - det kunde man ju 
dock veta på förhand. Likväl kom jag genom ett underverk fram 
till Basel, och det med alla mina kappsäckar i behåll. Jag vet 15 
ännu icke riktigt hur det gick till, att jag icke 10 gånger kom i 
orätt train, gaf ut mina fredriksd'orer i stället för groschen, lem- 
nade efter mig på hvar station något af mitt lösörebo, t. ex. natt
säcken, plaiden m. m. Som sagdt var, ingen af dessa fataliteter 
inträffade. Nu är jag säker, sedan den breda Rhen flyter mellan 20 
mig och det moraliska Sahara, der Vater Jahn ligger begrafven. 
Det sista jag sett, som påminte mig om denna obehagliga per
sonlighet, var de mörkludna qvadrupederna i bjömgården i Bern. 
- De reste sig på bakbenen och luffade för bröd; de lade sig 
ödmjukt på rygg, då man ropade: couche! - precist som tysken 25 
gör, då han tilltalas från Paris. I Geneve känner man redan en 
luftning från den nära Södem; det flägtar Medelhafsvind och 
orangedoft öfver Montblanc. Ack, det herrliga Montblanc! Jag 
glömmer aldrig, den första synen af berget, belyst af den vack
raste solnedgång. Det stod i fjerran som en colossal smultron- 30 
glace - jag har ingen annan bild till hands - men skönt var det! 
„Die Jungfrau", som jag hvar timme och stund har för ögonen 
här i Interlaken, synes mig på långt när ej så vackert. „Jung
frau " är kokett som alla andra damer, och drar molnslöjan ned 
på näsan. Det borde hon låta bli, ty hon förtjenar att ses på, 35
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isynnerhet i månsken. Jag skall väl försöka bestiga henne, innan 
jag ger mig af härifrån, ehuru en sådan vandring blir påkostande 
för min lata, usla kropp. Men jag har fått en sådan oförtruten 
reskamrat här i Schweiz, en Häradshöfding Nordenfalk, (bror til

5 Löjtnanten från Dybböl), att hans ifver för bergvandringar smit-
tat mig.

Jag lider af att aldrig kunna få reda på hvad som sker hemma 
i Sverige och i Danmark, som jag väl kan kalla mitt andra fäder
nesland. Här finnas inga andra blad (utom de Schweiziska) än 

10 Kreuzzeitung(l) och L'Indépendence samt Times. Den enda af 
dessa som roar mig är Kreuzzeitung - den skulle kunna få en 
döende att dra' på mun. Men allt detta gör icke tillfyllest. Jag 
saknar Aftonbladet och Fædrelandet, och dem får jag väl icke se 
förrän i Rom; och dit kommer jag väl förr än jag hade tänkt, 

15 sedan jag insett vanskligheten af att idka några språkstudier 
bland dessa förderfvade franska dialekter. Jag känner redan 
språket tillräckligt för att märka hur illa man talar franska här. 
Dessa pensioner, med sina tvångsregler har jag äfven pröfvat 
olämpliga för mig. Alltså blir jag i Schweiz endast en månad, 

20 iställetför de tvenne, som jag tänkt från början. Desto längre tid 
kan jag egna åt Paris, om jag vill.

Med detta bref följer ett annat samtidigt till min mor Julie - i 
båda brefven följa varma helsningar till Ida och Henri. Om jag 
någon enda gång under detta kommande år kunde få - låt vara 

25 blott en par, tre rader från dig min vördade, dyrbare vän - men 
jag ångrar denna bön, redan innan bläcket torkat; jag vet hur 
ogerna du skrifver; jag vet ju i alla fall att du alltid i vänligt
minne behåller

Din C. Snoilsky.

324. Fra Emilie Monrad.

Hummeltofte, d. 20. August 1864.

Ikke havde jeg tænkt, kjære Christian Winther! at det at gaae 
ned fra iste Classe Nr. 4 til 2den Classe Nr. 1 skulde have saa
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stor Virkning, at det kunde forsinke Dit kjære Brevs Komme. 
Biskoppen er perennerende; iøvrigt er jeg altid inderlig godt for- 
nøiet med „Frue". Tak for Din Lovtale over Monrad! Var det 
Dit Spøg, tager jeg det dog i Alvor. I denne Tid har jeg især 
Leilighed til at beundre ham; for hans Skyld kan jeg tie i denne 5 
piinagtige Tid. Men det, Du siger om Dig selv, antager jeg for 
Spøg; thi Du mistvivler vel aldrig om det danske Sprogs Liv, et 
Liv, som Du ved Dine Digte har næret. Hvor mange Tusinder 
have ikke sunget Dine Sange og faaet inderlig Kjærlighed til 
Modersmaalet ved dem! Troer Du, at sligt viskes ud, fordi der 10 
begaaes en Voldshandling mod Landet? Nei, Kjærlighed til vort 
eget Sprog vil nu, netop nu, blusse op hos alle virkelige Danske, 
og saa seer man saa klart de blege, matte Cosmopoliter. Hvor 
det er underligt at tænke sig: Folk, der ikke elske sit eget Lands 
Børn, skulde elske hele Verdens. Men - lascio la politica, parlo 15 
d'altra cosa!

--- Tante Martha er 80 Aar og er den deiligste Matrone, jeg 
har seet i den Alder. Jeg glemmer aldrig hendes Udtryk. Det, der 
blomstrer i hende, har Din Fader saaet. Det er deiligt at see, hvor 
udødelig en Mands Virksomhed kan være. Jeg saae hans Grav, 20 
da jeg var i Maribo.------- .

Dm Svigerinde 
Emilie.

325. Til Emilie Monrad.
24de Aug. 1864. 25

Tilgiv, min kjære Svigerinde! at jeg kommer endnu engang 
med et Par Ord.

Naar jeg siger saadan Noget, som det, jeg har udtalt om Mon
rad, saa er det alvorligt meent, det er min Overbeviisning og jeg 
troer derpaa; ellers vilde jeg tie stille. 3o

Men hvad jeg har sagt om mig selv, er ikke mindre alvorligt 
og ikke mindre sandt. Jeg har været og er, hvad man kalder do
ven, jeg har altid forsømt at bruge de Evner, der ere mig be-
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troede; men i hvilken enorm Grad dette er Tilfældet, veed Ingen 
uden jeg selv, og jeg skal nok vare mig for at fortælle det!

Men naar jeg beklager, at jeg „ikke engang er blevet R. af 
Db.", saa er dette rigtignok kun Spøg; thi det er en Ting, jeg 

5 aldrig har ønsket. Poul Møller lader en Mand sige:

„Heltenes Kors i Sløife
Var aldrig min Attraa"

og dette er, efter min Mening, det rette Udtryk; thi at slaae en 
gammel, krumbøiet Skriver i et Comptoir, en fredsommelig Præ- 

10 dikant, en Gjøgler eller en Versemager til Riddere, forekommer 
mig yderst latterligt og comisk. Gjør man derimod en Soldat, der 
med Intelligents har opfyldt sin Pligt at være tapper, til Ridder 
og smykker man ham med en Orden, saa er den Ting i sin Or
den. Jeg haaber forresten, at Du troer, at jeg ikke her taler som 

15 Ræven om Rønnebærrene.
Saa Marthe lever endnu og hedder Tante Marthe. Hun, Stak

kel, tilbragte sin meste Ungdom i stor Hjertesorg. Det har man 
vel fortalt Dig Altsammen.

Hvilket Sommerveir! Kulde, Storm og Regn. Jeg er aldeles 
20 fortvivlet over at vide Julie histnede i Hellebæk i en Bolig, som 

alene var taalelig i en meget varm Sommer.
Henri Petersen er nu kommet hjem som Reconvalescent, og 

bliver vel, saavidt jeg kan forstaae, permitteret. Jeg saae ham 
igaar i Følge med hans Moder paa Gaden.

25 Har Viggo endnu ikke kunnet gjøre et Besøg i Hjemmet? Hils 
ham fra mig, naar han kommer.

Ja, min Stedfader var tilvisse en god Sædemand, han havde 
ogsaa Noget at udsaae og gjorde det vist med den rette Glæde:

I shall not look upon his like again!

30 Venligst Hilsen til alle Dine fra

Din hengivne Svoger
Christian Winther.
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326. Fra Constantin Hansen.
23 Septbr. 64. 

Kjære Christian Winther!
Tak! Jeg kommer.
Jeg har længtes efter Dem. Mange Hilsener til Deres Frue, 5 

som vel nu er kommen til Byen.
Det er græsselige Tider. Man maa tro paa Mirakler for at 

holde Modet oppe. -
Jeg er træt og daarlig og forbittret men altid

Deres hengivnes te 10
Const: Hansen.

Jeg synger eller rettere græder paa det sidste Vers med mit 
store Maleri; men det sidste Vers er alletider et forbandet langt 
Vers med mange mange Omkvæd.

327. Til Carl Snoilsky. 15

Kbhvn iste Novbr 1864.

Tak for Dit elskværdige Brev! jeg gjemmer det mellem mine 
bedste Papirer, og tænker ofte paa Dig. Men at tænke med Pen
nen i Haanden, falder mig, som Du nok veed, saa temmeligt be
sværligt. Tag derfor tiltakke med disse faa, indholdsløse Linier. - 20 
Hvis jeg sendte Dig dette Brev, omgivet af sort Rand, skrevet 
med dansk Hjerteblod og aabent for al Verden, saa var det 
egentlig saadan som det burde være. Danmark er død, den sidste 
Gnist af Hæder og Ære er slukket, vi forhenværende Danske 
gaae omkring som sløvsindede Slaver, vort Liv er Ydmygelse og 25 
den yderste Usselhed, vort eneste Livstegn er ynkelig Forbittrelse 
og afmægtig Harme. Det Eneste, som vore Øine nu ere aabne 
for, det er den Overbeviisning, at vi selv, vore Egne, fra Øverst 
til Nederst, bære Skylden for vor Ulykke og vor Skjændsel! - 
Freden skal være sluttet, men hvilken Fred! Dog - jeg vil ikke 30 
kaste flere Skygger ind i Din Tanke eller formørke Din Sjæl med
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dette skumle Billede, - derfor basta cosi! - Jeg sætter mig nu paa 
et Catheder og holder Dig en Forelæsning; hør nu! Hvis Du i 
kort Tid ønsker at kunne slaae de Nattergale toner, som nu lyde 
for Dit Øre, saa maa Du ikke omgaaes med danske Kammerjun- 

5 kere, svenske Baroner, tydske Lærde eller disses Damer; det duer
ikke, min Bedste! Hold Dig til Din „Maestro" og bland Dig 
mellem Folket; søg at faae Adgang i en italiænsk Familie, og tal 
saa sans gene, ja, med den yderste Frækhed slet Italiænsk, saa vil 
Du snart lære at tale godt. Damerne ere især ganske ypperlige 

10 Sprogmestere; men i saa Fald maa Du dog vel mindes, at Du
befinder Dig ganske nær ved Sirenernes Hjem. At boe i et Hotel 
anseer jeg for det meest Hæmmende og til Hindring, naar man 
vil lære et Folk og et Folkeliv at kjende tilgavns. Jeg vilde derfor 
være saa dristig at raade Dig til snarestmuligt at forlade „Bocca 

15 di Leone" eller hvilket andet Hotel, der har slugt Dig, og at op
søge dig en smukt beliggende Bolig hos en romersk borgerlig 
Familie. Det vil Du sikkert befinde Dig bedst ved. - Antiqve 
Intaglier og Cameer vil Du let finde i Via de' Condotti, paa 
Piazza Navona, Piazza Barberina, tæt ved Capitolium og flere 

20 andre Steder. Dog - jeg vil ikke komme med flere Raad; Du har
vel allerede erfaret og lært Alt dette. - Siden sin Hjemkomst fra 
Hellebæk har min velsignede Hustru næsten ikke havt een 
eneste god Dag; ja, hun har i de to sidste Maaneder for det Me
ste maattet holde Sengen. Men hun er taalmodig som en Engel! 

25 - Ida derimod synes at have havt god Nytte af sin Brøndkuur;
hun befinder sig ret vel. - Om mig selv taler jeg ikke gjerne. Jeg 
bliver dagligen mere og mere blind, men har det forresten, i mit 
69de Aar, ganske godt. Jeg har, efter Bestilling af et Forlag, for
anstaltet en Samling af lyriske Digte af danske Poeter fra dette 

30 Aarhundrede. Dette Arbeide har optaget den Tid, jeg kunde an
vende derpaa, nemlig de lyse Dagstimer, næsten hele Sommeren. 
Bogen vil dog ikke udkomme før i næste Aar. Item har jeg over
sat og udgivet en Samling „Nygræske Folke-Eventyr". Item har 
jeg læst Correctur paa 5te Oplag af „Hjortens Flugt". - Hos Gyl- 

35 dendal vil der udkomme en ny Tragoedie af Bjømstjerne Bjørn-
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sen: Maria Stuart. Man har ikke villet opføre dette Stykke paa 
det kongelige Theater, som Forfatteren ønskede. - Hr. Kristian 
Arentzen, een af dii minorum gentium (som han selv siger) har 
udgivet en Samling af korte biographiske Skizzer af danske Poe
ter fra dette Aarhundrede; et temmeligt betydningsløst Arbeide, s 
Forresten venter man, at Bogmarkedet vil blive slet forsynet med 
Nyheder til Juul og Nytaar. Ogsaa i denne Henseende spores den 
nedtrykte Stemning, som hersker i den danske Ruin, - thi det 
danske Land er ikke mere. - Igaar døde een af vore bedste sceni
ske Kunstnere, kongl. Skuespiller Michael Wiehe, kun 44 Aar 10 
gammel. Du har, formoder jeg, seet og beundret ham. Vi ville 
vanskeligt faae dette Tab erstattet. - Eet Brev fra min Hustru til 
Dig er formodentlig gaaet tabt; vi haabe, at Du har modtaget det 
sidste. - Naar Du forandrer Bopæl og Opholdssted, vilde det 
være beqvemt for begge Parter, hvis Du underrettede os derom. 15 
- Den syge Fisker i Hellebæk er da for nogen Tid siden afgaaet 
ved Døden efter mange Lidelser. - Lev vel! reis og vær lykkelig. 
Skriv mange Digte, men tag Stoffet fra Din Hjemstavn; gjem 
Reisens Indtryk til den Tid, da Du atter sidder ved Fyrisaa eller 
Mælaren; da ville de først straale Dig i det rette Lys. - Min 20 
Hustru, Ida, Henri og Frøken Smith sende Dig de venligste Hil
sener ved

Din altid hengivne Ven
Christian Winther.

Kan Du læse disse Kragetæer? 25

328. Fra Carl Snoilsky.

Roma, d. 16 Nov. 1864.

Min älskade, vördade vän Christian Winther!
Det var mig i sanning en stor, oväntad glädje att mottaga ett 

bref från dig. Nedtryckt som jag var och är af illamående och 30 
scirocco, kom det mig till mötes som en frisk flägt från hemmets 
mindre blå, men mera rena himmel. Jag tycker mången gång
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hemere, att jag redan fått mera än nog af att se stympade sta
tyer, som förvittra i en pestsmittad luft, nog af att se dessa 
magra pinjer och cypresser, som med sin grönska envisas att 
hyckla sommar i detta dödande, höstliga regndusk -, kort sagdt, 

s jag vantrifves här på det aldra ohyggligaste; klimatet dräper mig 
bit för bit. Jag vet ej hvad jag ville ge för att få se boken och 
björken med sin mjella, hvita snö. Jag vet ej, om det är hem
sjuka jag har; men sjuk är jag, genomsjuk. Af mina dagar här 
vid Tibern, vill jag dock beteckna en med „den hvita stenen": 

10 det var den vackra solskensdag, (den första och sista på en må
nad) som jag tillbragte i Tivoli. Är det icke herrligt? Jag skulle 
kunna stå hela dagar och stirra på det skummiga fallet, som 
uppfångar stycken af regnbågen uti sig - Oliveskogen i månsken 
med sina silfverdagrar, Mæcenas villa med sina kaskateller 

15 - allt gjorde ett oförgätligt intryck på mig. Jag arbetade 
så att svetten stod i pannan på mig med att utskrapa från 
murame på Sibyllas tempel de profana namnen efter alla 
Tyskar, som velat åt efterverlden bevara dag och datum, då 
de med sina långa öron insögo suset af Daphnes träd vid Horatii 

20 villa. Var det icke ett godt infall? öfver tjugo namn från Oder
och Spree hemföllo på detta sätt åt glömskan vid Anio. De goda 
råd du ger i ditt bref, hade jag omedvetet på förhand följt. Jag 
bor ej mera på hotell, men i privat boning på Via Zucchelli, der 
fyra talföra värdinnor (som föröfrigt äro ingenting mindre än 

2s sirener) lära mig språket nästan utan att jag vet deraf. Jag har 
dessutom alla dagar lektioner af en romare. Osäkerheten i Rom 
har aldrig i mannaminne varit så stor som nu. Dråpslag och 
roflystna öfverfall höra till ordningen för dagen, och det vid 
dagsljus och på stadens hufvudgator. En droschkusk skjutsade 

30 häromdagen en engelsman till ett röfvamäste vid Campo Pre- 
torio i stället för till hans hotell. Nyligen blef en dansk vid namn 
Brenstrup kl. 7 på qvällen vid Pantheon anhållen af 2 maskerade 
bofvar och utplundrad. Hvad slags ordning vill man begära af 
detta prestadöme, der allting ligger i lägervall, och man är ett 

35 halft årtusen efter sin tid? Bara sjelfva detta bref bär vittnesbörd

13. Chr.W. 11
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derom: betrakta hvilken färg bläcket har, och det är ändock det 
bästa, som finns att få på stället. När får man en morgon höra 
den galliska tuppen gala signal för medeltidens rococo att be- 
gifva sig til sin graf igen? Denna „convention" litar jag ej stort 
på. Ingenting godt kommer någonsin från Ludvig Napoleon. 5

Underrättelsen om att helsotillståndet i ditt - och jag får ju 
säga också mitt - [hem] ej var det bästa, smärtade mig djupt, 
det vet du, men du vet det icke af dessa döda, svarta bokstäfver.

Din och de dinas tillgifne, tacksamme
Carl Snoilsky. 10

329. Fra Constantin Hansen.

Kjære Christian Winther. ^ør aS3(-) Dec ri864.

I Gaar gav jeg Dem jo Hals og Haand over mit daarlige Vers.
Skulde De mod Forventning lade det trykke ønskede jeg i det 15
Mindste det andet Vers forandret saaledes:

Kunstkritik har vi til Overflod. 
Sit Kunstdommerkald udøver, 
Opfyldt af det anonyme Mod, 
Hver knap halvstuderet Røver. 20

Jeg holder for meget af Studenterne til at ville beklikke dem. - 
Hilsener til Fruen fra

Deres hengivneste
Const: Hansen.

330. Fra Bernhard Dunker.

, Christiania 26 Dec 1864
Kjære Christian Winther

Gud velsigne Dem for Deres kjære venlige trofaste Brev og 
for Deres Deltagelse i Sophies Skjebne. Jeg haaber, at hun bliver
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lykkelig, fordi jeg ved, at hun fortjener det, og jeg har lært min 
Svigersøn saa vidt at kjende, at jeg stoler paa, at de vigtigste, de 
indre Betingelser for et lykkeligt Ægteskab ere tilstede.

Jeg er desværre af samme Mening som De i Politiken, at det 
5 er forbi, og i mine Tanker er Ulykken lige saa stor for os som 

for Danmark. Hvad der for Eder er Undergang er det samme for 
os, thi vi høre tilsammen. Vi have forraadt Danmark og vi 
komme til at lide den fortjente Straf derfor gjennem vore Børn 
eller Børnebørn.

10 Ja, jeg saae nok, hvorledes De kom til Marked med Deres po
litiske Sonnetter! Her hjemme vilde saadant ikke kunne for
undre; thi vi ere Menneskeædere, der slagte og fortære hver
andre til daglig Beskjæftigelse. Men hos Eder har det ikke været 
saaledes, hos Eder har været Agtelse og Ærbødighed for Fortje-

15 neste og Storheden, og der har været Pietet, som man hos os 
ikke kjender. Men naar Lidenskaberne rigtig komme i Oprør, 
saa blive vi alle lige og vrænge Hæsligheden ud. - Gud give, det 
maatte lykkes Dem med Øienoperationen! Glem da ikke, at De 
har lovet at skrive mig til og give mig Syn for Sagen og rigtig

20 Sort paa Hvidt.
Med mig er det desværre daarligt fat. Jeg er bestandig syg, 

men jeg døer saa langsomt, at det ikke kan beregnes, hvor længe 
det skal vare. Jeg har intet Haab om Bedring og er i Grunden 
ganske uskikket for Livet. Dette er ogsaa Aarsagen til, at jeg i 

25 de senere Aar ikke har besøgt Danmark. Skulde jeg nogensinde 
blive saavidt frisk, at jeg kunde være andet end en Plage baade 
for mig selv og mine Venner, saa kommer jeg ganske vist igjen 
til Danmark. -

Om et Par Dage tænker jeg at reise hen og besøge Sophie i 
30 Eidsberg for at see hende og tale med hende om hendes Bryllup, 

som de unge Folk ville holde allerede i Februar Maaned. Denne 
Vinterreise her ind frygter jeg og vilde gjeme have det udsat til 
Vaaren, men det bliver formodentlig dog de Unges og ikke min 
Villie, som kommer til at skee. Jeg bringer altsaa Sophie Deres 

35 kjerlige Lykønskning. - Saa ønsker jeg Dem en glædelig Jul og

13*
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et godt Nytaar, haabende, at det bringer os Deres nye Digtsam
ling/ som vist ikke trænger til Tugt. Atter Tak for Brevet.

Deres
B. Dunker.

331. Til F. L. Liebenberg. s
14de Jan. 1865. 

Kjære Hr. Liebenberg!
Da jeg - som De maaskee nok veed - ingen Omgang har og 

altsaa heller ikke kommer i Selskab eller Samqvem, da jeg ikke 
kommer i Theatrene og endnu mindre paa Mascarade; og da jeg 10 
troer at vide, at De dog selv daglig kommer ind i Byen; saa er 
jeg saa dristig at modtage Deres venlige Tilbud at ville møde 
hos mig; og kan dette da altsaa skee hvilken Aften De selv vil 
vælge (Søndag, Mandag, Tirsdag etc.) eftersom De, ifølge Oven- 
staaende, altid vil træffe mig hjemme. 15

Hav den Godhed at medtage Listerne.

Venskabeligst
Christian Winther.

332. Til Constantin Hansen.

19de April 1865. 20

Ewiva! - Fra min Hustru og mig sendes den unge Danne- 
qvinde det venligste Velkommen! og til hendes Forældre de bed
ste og kjærligste Ønsker. Hun er en Vaarblomst, hun kom til
ligemed de første Solstraaler og de første Violer; gid det maa 
spaae hende et sødt velsignet og mildt Veir paa hendes Vandring 25 
her i „Dalen".

Min Kone er endnu ikke kommet til Kræfter; nu sætter jeg 
mit Haab til Sommerens Varme og Idas Fremtid.

Paa Udstillingen har jeg endnu ikke været. Hvad skal jeg der?
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jeg kan jo ikke see! Man har sagt mig, at der er faa Perler, men, 
som sædvanligt, en stor Mængde, om hvilken der kan siges, som 
Virgil et Sted i Helvede siger til Dante: „Non ragioniam di loro, 
ma guarda e passa!"

5 Det varer vist ikke ret længe, inden jeg vover at sende Dem et 
„Puf":

Med Tanker sønderrevne, 
Med sønderrevet Aand 
Blev disse Ord nu skrevne

io Af en værkbrudden Haand,

thi jeg har saadan Gigt i min høire Haand, at jeg næppe kan 
holde paa Penneskaftet. Lev vel!

Deres hengivneste
Christian Winther.

is 333. Til Leonhard Sodemann.

12te Mai 1865.
Kjære Hr. Sodemann!

Jeg tillader mig herved at sende Dem indlagte tre Skrivelser, 
hvis Indhold foranlediger mig til at opkaste nedenstaaende 

20 Spørgsmaal, som jeg maaskee kunde faae besvarede:
„Ere Biskop Møllers to Hustruers Gravsteder paa Kjøbeløv 

Kirkegaard kjøbte? og paa hvor lang Tid?
Mon Communen har Ret til at gaae saa vilkaarligt frem i 

denne Henseende, som antydes i Dr. Møllers Skrivelse?
25 Mon Pastor Børresen har Ret til at bemægtige sig Begravelses

jorden saaledes uden videre Omstændigheder?
Er den Plads paa Mariboes Kirkegaard, hvor Biskop Møllers 

Monument staaer, kjøbt saaledes for en vis Tid, at dets Forbliven 
der maa fornyes? - og hvad kan der foretages med Monumentet, 

30 hvis en saadan Fornyelse udeblev?"
Af Alt dette veed jeg slet Intet. Hav den Godhed, om muligt, 

hos Moder Louise, eller, hvis dette ikke gaaer an, hos Deres egen
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Louise, Hans Ludvig etc. at skaffe mig Oplysning angaaende 
denne Sag. Jeg ønskede ogsaa at vide, hvad der hidtil var betalt 
for Gravpladsen i Maribo. Til Vedligeholdelsen af Gravstederne 
i Kjøbeløv er der i Nakskov Sparekasse deponeret 50 Rdlr, og 
dette har Dr. Møller paataget sig at varetage. 5

Lev vel! Min Kone, som evig og altid lider af Gigt og Mangel 
paa Kræfter, og vi Alle her sende Dem og Deres de venligste 
Hilsener ved _ .

Deres hengivne
Christian Winther. 10

De tre Skrivelser ønsker jeg tilbage, naar De er saa god at 
sende mig et Svar.

334. Fra Constantin Hansen.

iste Skjærsommer [1. Juni 1865] 
Kjære Christian Winther! is

Tak for Deres Venlighed imod mig. Jeg skal have den For- 
nøielse at komme i Morgen. -

De seer at Ploug har i Aftes anmeldt den store Bestilling af 
A. Hage! Jeg vil paatage mig at gjøre mange store Bestillinger, 
dersom jeg kunde finde Kunstnere der vilde paatage sig dem 20 
for hvad jeg kan byde. Rigdommen har ligesom Magten altid 
Ret ligeoverfor den Fattige og Svage. -

Deres hengivneste
Const. Hansen.

335. Fra Constantin Hansen. 25

[18 Juni 1865] 
Kjære Christian Winther!

Da De ikke boer midt udi Byen, men ved Volden, at De kand 
see det Grønne om Sommeren, saa finder jeg ikke saa stor For-
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skjel paa vore Boliger, at jeg derudaf skulde lade mig afholde fra 
at nægte Tyngdens Love Lydighed ved at gjøre mig haard, som 
mange desværre udi Holland gjøre og ikke villigt lade mig føre i 
Retningen af et velvilligt Puf fra Dem.

5 Da Frederiksberg ligger højere end Filosof gangen, troer jeg 
ikke at have syndet mod Videnskaben ved at anføre Tyngden. 
De boer nærmere ved Jordens Midtpunkt og Puffet maae følgelig 
naar visse sympatetiske Tiltrækninger tages med i Beregningen, 
ufeilbarlig føre mig lige ind ad Porten til N° 89 i Filosofgangen.

10 Non so, se mi son spiegato? - Puffet var mig desuden et glæde
ligt Tegn til at Deres Frue befinder sig bedre.

D. 18 Juni 1865 og alle efterfølgende Dage

Deres hengivneste
Constantin Hansen.

15 336. Til Christian Richardt.
31te Juli 1865.

Medfølgende Bidrag til den skandinaviske Nytaarsgave fra og 
af Fru Fridrika Runeberg modtog min Hustru forleden Dag. Fru 
Runeberg overlader til Udgiveren, hvis han troer at kunne be- 

20 nytte hendes Bidrag, at underskrive det enten med hendes Mærke 
-a-g, eller hendes fulde Navn. Prof. Runeberg selv havde Intet 
liggende, som kunde være passende for en saadan Samling, som 
den, De agter at udgive.

Vil De vide meer om disse prægtige Folk og om Sagen, maa 
25 De henvende Dem til min Hustru, der i de førstkommende otte 

Dage er at finde paa Østerbro, Citadelsveien N° 5, hos sin Sø
ster, Fru Petersen.

Lev vel!
Deres ærb. forb.

30 Christian Winther.
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337- Til Christian Richardt.
2 Aug. 1865. 

Høistærede!
For 3 Dage siden sendte jeg Dem et Bidrag fra Fru Runeberg, 

hvilket min Hustru Dagen iforveien havde modtaget. Da nu min 5 
Kone gjeme strax vilde besvare Fru Runebergs Brev og lade 
hende vide, om De kunde benytte hendes Bidrag (hvilket jeg for
moder der ikke kan være Tvivl om); saa bestræbte jeg mig for at 
finde Dem i Deres nye Buur, men forgjæves, Sangfuglen var 
fløiet ud! - Mit Brev til Dem laae i Deres forrige Hjem, og man 10 
lovede mig der at sende Dem det til Iselingen. Hav den Godhed, 
naar De har gjort Dem bekjendt med Fru Runebergs grandiose 
Skizze, med et Par Ord til min Hustru eller mig at besvare det 
ovenfor berørte Spørgsmaal.

Bring Holger Aagaard en rigtig hjertelig Hilsen fra 15

Deres ærb. forb.
Christian Winther.

Naar De vender tilbage til Byen, vilde De glæde min Kone 
meget ved at lade hende see de Digte, De har modtaget fra Carl 
Snoilsky. 20

338. Fra Frederik Fiedler.

Gl. Kongevei d. 8de Aug. 1865 
Kjære Herr Professor!

I Henhold til vor sidste Samtale paa Gaden har jeg truffet 
Aftale med Student Vilhelm Møller angaaende Udgivelsen af 25 
Carl Baggers Skrifter, men det skulde være mig kjært, om denne 
unge Mand, der synes at være meget begeistret for dette Fore
tagende, turde gjøre Regning paa Deres indsigtsfulde Raad og 
Veiledning, naar der indtræffer Noget, hvorom han maatte være 
tvivlraadig. Jeg forbliver 30

Deres med Høiagtelse forbundne
F. J. Fiedler.
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339- Constantin Hansen.

Al illustrissimo Signore, Padrone omatissimo, il Sr Professore 
Const. Hansen.

il 4' Ottobre 1865.

5 Se Vossignoria illustrissima vorrebbe farci l'onore delle sua 
cara presenza a pranzo, Venerdi il 6to del Mese, alle quattro ore, 
ne prenderemo grandissima soddisfazione.

La mia consorte alfine é ritomata dalla Svezia, son giå otto 
giomi fa.

10 II di Lei umilissimo ed ubbidientissimo servo e fidele amico

Christian Winther.

340. Fra Constantin Hansen.

5 Ottobre 1865.

Al maestro illustrissimo cantatore, amatissimo professore 
15 Chr: Winther!

Il 6to di Ottobre anno 1825 nacque una donzella, ehe ora si 
chiama „Fru Kobke" avendo sposato il fratello della mia moglie 
- ecco! - non ci vorrebbe del meno per impedirmi di godere del 
vostro invito.

20 Manacci, ehe si fanno nascere un certo giomo, senza pensare 
a tanti imbrogli provenenti da tal causa. -

Duncque - quello stesso 6to Ottobre sono gia stato invitato a 
pranzo per far onore a questa donna. Figuratevi un poco la 
rabbia della famiglia in caso di mancanza mia; una famiglia 

25 grandissima nella quäle si trovano certi capi militari e certi 
consiglieri di stato, coi quali non s'ha da scherzare.

In somma - il sentimento corto della chiacchiera lunga e 
questo - ehe non posso avere il piacere di ubbidire al vostro 
amichevole urto.

30 Sarei venuto in persona se non oggi anderei a fare una visita
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a Humletofte con mia moglie. Sperando fra poco di vedere voi e 
la vostra sposa amabilissima, alia quale mando i miei rispetti, 
rimango sempre

vostro amico sincero
Constantin Hansen. 5

341. Fra Ludvig Bødtcher.

D. 5 Nbr. 1865.

„Jeg kunde slet ikke sove 
For Nattergalens Røst" -

Chr. Winther. 10

Ja, kjæreste Christian Winther! Det er næsten ordret sandt; 
Dine Harpetoner fulgte mig dybt i Natten og blandede sig i mine 
Drømme. De første to Afdelinger var mig som et aandigt Fyr
værkeri med en dunkel elegisk Baggrund, og rørte mig ofte me
get dybt, som, til Exempel, „I Skumringen", og jeg kunde ikke 15 
lade være at trykke Bladet til min Mund; - at jeg ikke blev 
følesløs ved at see mit lille Navn blandt saa megen Giands, 
som aldrig vil udslukkes, kan Du vel begribe, og jeg takker Dig!

Og nu „Verner"! Basta cosi! Jeg siger ikke et Ord. - „Genre
billeder" indeslutte i en phantastisk Ramme en saadan Rigdom 20 
af deilige Sange, at dette Afsnit vil blive en sand Guldgrube for 
vore Componister, - og endelig slutter Du med „Nissens Jule
aften" som atter vidner om Din uudtømmelige Kraft, Humor og 
Friskhed.

Der er ikke en Rynke i hele Bogen; Tak for Din herlige Gave! 25

Din
Ludv. Bødtcher.



2O7

342. Fra Constantin Hansen.

21 Novbr 1865. 
Kjære Christian Winther!

Tak for de Blade
5 Vemodigglade,

Honningsødt mildnende, 
Druesaft ildnende, 
Ungdomsfrisk gjærende, 
Modent ernærende,

10 Farverigt malende,
Klangfulde talende, 
Alvorsfuldt vækkende, 
Muntert dog gjækkende, 
Elskovsrigt flammende,

15 Aldrig dog stammende,
Blomsterkrands flettende, 
Haabet forjættende, 
Idunsfrisk glødende, 
Gjallarhom stødende,

20 Modersmaal glade
Dannebrogsblade.

Deres 
Constantin Hansen.

343. Fra Bernhard Dunker.

25 Christiania 6 Dec. 1865.
Kjære Chr. Winther.

Gud velsigne Dem for de brogede Blade, hvori Tungsind og 
Kummer over egne Savn og over Landets Ulykke vexler med den 
udødelige Kunsts evige Glæde. Man er dog ikke gammel, saa- 

30 længe man synger som De.
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Tak fra min Moder og mig for Melkepigen. Gamle Moder blev 
ikke lidet glad, da jeg læste Digtet for hende. Saa har hun ogsaa 
lidt Del i Dem.

Om mig selv maa jeg berette, at jeg i det sidste halve eller 
maaskee hele Aar har efterhaanden vundet lidt bedre Helbred. 5 
Bliver det saaledes ved, kommer jeg formodentlig snart og be
søger Dem.

Da Ole Buli hørte, at jeg vilde skrive Dem til, bad han mig 
om at lade ham faae Brevet med, da han agter sig til Kjøben- 
havn, hvor han gjeme vilde have en Anbefaling med fra mig til 10 
Dem. Han vilde saa gjeme, sagde han, bringe sin Violin med til 
Dem og spille for Dem. Det bliver altsaa Ole Buil, som bringer 
Dem dette Brev, og det vilde være mig en stor Glæde, om jeg 
kunde indføre ham i Deres og Fruens Bekjendtskab. Hans Haar 
er graat, men det er det eneste af ham, som er blevet gammelt. 15

Har De imidlertid ingen Lyst paa ham, saa behøver De ikke at 
tage imod ham. Jeg har sagt ham, at hverken De eller Fruen 
befandt dem vel, og at det var meget muligt, De ikke var oplagt 
til at modtage nogen Fremmed.

Min Moder, der aldrig er i det Tilfælde, hvori Mette befandt 20 
sig ved sin Død, nemlig ikke at kunne finde et Sprichwort, beder 
mig ledsage hendes Tak til Dem for Melkepigen med følgende 
Citat, som jeg formoder er af Bürger, om hvad Adam sagde til 
vor Herre, da denne præsenterede ham Eva:

O Herr! 25
Kannst Du so schöne Sachen 
Aus meinen Rippen machen, 
So nimm der Rippen mehr!

Deres altid hengivne
B. Dunker. 30
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344- ^ra Constantin Hansen.

18. Januar 1866, Kl. 9 Morgen. 
Kjære Christian Winther!

Jeg staaer i mit Atelier og venter paa at fange en Solstraale. 
5 Saa kom Deres Brev.

Ja! Deres Venlighed er en af de faa Solstraaler, som finder 
Vej til mig. Men naar Kunsten er glemt, tilsidesat, ringeagtet - 
hvor kan saa en af dens ringe Dyrkere vente at ihukommes?

Det er et forfærdeligt Mørke. Det er, som om Vorherre var 
10 enig med Doctor Rosenberg og endel af Folkerepræsentationen 

deri, at Kunst bør smides overbord for at gjøre os dygtige til at 
modstaae vore Fjender, og at det først skal gaae ud over Ma
lerne. - Skade, at der da ikke er nogen Maler mere til, for at 
kunne fremstille Billedet af alle de store og smaae Bønder og 

15 Bondevenner, samt Augustforeningen med de lurvede Mæcener 
- staaende og gabende paa den store tabula rasa, som er det 
skjønne Maal for deres Bestræbelser. - Tak for Puffet. Jeg kom
mer! Jeg tilstaaer, at jeg virkelig har længtes derefter. Jeg har 
været daarlig, og Dr. Ballin har forbudt mig at gaae ud, navnlig 

20 om Aftenen. Men jeg er nu bedre, og hverken Barseler, Bryllup
per eller Begravelser, med Undtagelse af min egen, skal afholde 
mig fra at see Dem og Familie i Morgen.

Deres hengivneste
Const. Hansen.

25 345. Fra Studenterforeningen.
Juli 1866.

Hr. Professor!
I den danske Studenterforenings Navn og paa den danske Stu

denterstands Vegne tillade vi undertegnede, der for Øieblikket 
30 udgjøre Foreningens Seniorat, os at ønske Dem tillykke til Deres 

halvfj erdsindstyveaarige Fødselsdag.
Skjøndt det ikke er os ubekjendt, at De, Hr. Professor, stiller
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den tavse, men ægte Anerkj endelse høiere end den, der udtales 
lydeligt og maaske tidt er mindre sand, - saa have vi dog troet 
at skylde os selv og de mange, i hvis Navn vi tale, ikke at lade 
denne Dag gaae hen, uden gjennem denne simple og ligefremme 
Henvendelse at afgive et Vidnesbyrd om, hvor dybt den danske 5 
Student føler Vægten af den Taknemmelighed og Ærbødighed, 
som han er Dem skyldig. Thi ikke alene skal det aldrig glem
mes, hvorledes De har været en af Studenterforeningens bedste 
Støtter fra dens allertidligste Dage, dengang De som en af Ban
nerførerne gjennem Deres Sange gav hele det danske Studenter- 10 
liv et nyt og hidtil ukjendt Indhold. Men særligt takke vi Dem 
som Den, der fremfor Alle er de Unges Digter, der som ingen 
Anden har forstaaet at lokke saa friske og saa danske Toner 
frem af de Strenge, der give den mest fuldttonende Gjenlyd i de 
Unges Hjerter. i5

Idet vi takke Dem for Alt, hvad De saaledes har været og er 
for os, ønske vi for Dem, at Deres Livs Aften maa være klar og 
skyfri, og for os selv, at vi bestandig maa vide at bevare den 
Aand og det Liv, som De i saa høi Grad har bidraget til at skabe 
imellem os. 20

Med Højagtelse og Taknemmelighed

V. C. Schousboe. H. Poulsen. Ose. Arlaud.
V. Topsøe. Ch. Shaw.

346. Fra Constantin Hansen.

D: 3die August 1866. 25 
Kjære Christian Winther!

Tak for sidst!!! leg haaber det er bedre med Ida. -
I Gaar var Lithograf Kittendorff hos mig for at bede mig om 

at lægge et godt Ord ind for ham hos Dem. Han vilde nemlig 
laane mit (Const. Hansens) Portrait (ham med Zigaren i Mun- 30 
den) som hænger paa Deres Væg. Han ønsker nemlig at benytte 
dette Portrait ved Udgivelsen af adskillige danske Kunstneres
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Portraiter. Han vil selv tage sig den Frihed at komme til Dem i 
denne Anledning. -

I Gaar Aftes kom jeg hjem fra Lund. Jeg reis te da ikke i Man
dags fordi jeg havde moret mig saa godt i Søndags, at jeg helst 

5 puslede omkring hjemme. - Men Tirsdag Middag tog jeg af s ted 
og har medbragt det ønskede Studie fra Domkirken. Lev vel!

Deres hengivneste
Const. Hansen.

Louise Dorothea Monrad er her og hilser!
10 I Hastværk!

347. Fra Constantin Hansen,

2. Novbr. 1866.

Min Forkjølelse har desværre tiltaget i den Grad, at jeg nødes 
til at blive hjemme, og maa da bede meget om Forladelse, fordi 

15 jeg lovede hvad jeg ikke kunde holde.
Mon Ploug har sluttet Alliance med Bondevennerne? I Aftes 

vil han i „Fædrelandet" have Theatermaleren afskaffet og hans 
Arbeide udført paa Accord hos en Malermester! Tænk engang! 
Theatermaleren har 1200 Rdlr. at leve af aarligt. Nei! Barbariet 

20 leve! Lad os bare snarest muligt blive af med alt hvad der sma
ger af Kunst! - Gud veed, hvorfor vi ikke strax indretter Thea- 
tret til en Lemmestiftelse for alle vore afdankede Kunstnere. De 
kunde i lang Tid gaae klædte i Theatrets fordums Garderobe og 
more dem ved at spille Comediens Ligbegjængelse. Lad os saa 

25 faae Høyen med derind, hans Gage ved Universitetet etc. kan 
rent spares.

Dersom Verden staaer endnu, naar min Forkjølelse er forbi, 
glæder jeg mig til at see Dem.

Deres hengivneste
30 Const. Hansen.


