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Til Læserne.

Denne Bog bestaar af Stykker, der før 

har været trykte, men som jeg nu har om
arbejdet i mange Enkeltheder. Derved skulde 
Delene gjærne ogsaa være samarbejdede 
til en Helhed. Men dette er næppe lykkedes 
mig, som jeg ønskede det. Dermed hænger 
det sagtens ogsaa sammen, at jeg har haft 
lidt svært ved at finde et Navn til Bogen, 
som ikke faldt for tungt. Jeg havde haft 
Lyst til i Navnet at udtrykke, at man kunde 
finde Oplysninger om den Kreds af Men
nesker for hundrede Aar siden, som digtede 
Idyller, som søgte at leve idyllisk, og som 
gjærne vilde hjælpe andre til det samme.



Men der tilbød sig ikke noget Ord, der paa 
dansk kunde udtrykke denne Tanke, og der 
er vel ogsaa de Stykker i Bogen, som 
ikke fuldt ud vilde svare dertil. Hvad 
der nu staar paa Titelbladet, er en historisk 
Betegnelse, som dog nogenlunde favner om 
Indholdet.

De forskjellige Stykker har i deres op
rindelige Skikkelse været meddelte i Blade, 
der særligt kunde antages at blive læste 
af Højskole- Ungdommen. Som Læsere af 
Bogen tænker jeg mig da ogsaa især mine 
egne tidligere Tilhørere og dem, der kan 
stille sig paa samme Trin som de. For 
deres Skyld har jeg gjort Regnskab for 
hvilke Bøger jeg har brugt, og som de med 
det samme kan blive henviste til. Til at 
gjøre saa selvstændige Undersøgelser med 
Hensyn til de udenlandske Forfattere, som 
jeg ønskede det, har jeg, under en travl 
Gjerning langt fra Hovedstadens Bogsamlinger, 
ikke haft Tid og Lejlighed. Det har ligget 
mig paa Sinde, at man gjennem det, jeg 
meddelte af de to danske Hoved-Forfattere, 
skulde faa et paalideligt og stærkt Indtryk 



af, hvad der rørte sig i den omhandlede 
Tid, og at de Oplysninger, jeg hentede fra 
literaturhistoriske og biografiske Værker, kunde 
udfylde Billedet.

Askov, IO. Avgust 1884.

L. Schrøder.



Indledning.

Der er et Spørgsmaal, som stadig vender 

tilbage, naar man dvæler ved den stærke 
aandelige Bevægelse, som har fundet Sted i 
vort Fædemeland, fra den Tid, da Steffens 
holdt sine ildfulde Foredrag i Kjøbenhavn, 
og da først Øhlenschlæger og siden Grundt
vig fremstod som nordiske Digtere: Hvordan 
forholder denne hele Bevægelse sig til det, 
som rørte sig i den nærmeste Fortid? Er 
Livet i det nittende Hundredaar brudt frem i 
en yderlig Modsætning til det attende Hun
dredaar? Eller var alt det, som det ny Hundred
aar har udmærket sig ved, til Stede som Spirer i 
den nærmeste Fortid? For at nævne et Til
fælde, hvori Spørgsmaalet nylig er bragt paa 
Bane, skal jeg røre ved noget, der vedkom
mer mig selv. En af vore yngre Kirke
historikere, Provst L. Koch, har ment, at jeg
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skulde være tilbøjelig til at overse, at der 
ikke er et blot Modsætningsforhold mellem 
de to Tidsafsnit, - at jeg skulde være fristet 
til at glemme, at det nittende Hundredaars 
Storværk „tillige er en Fortsættelse af de 
Bestræbelser, som famlende og usikkert var 
begyndt i det attende.“*) Mig forekommer 
det, at han ikke holder de to Tidsaldere 
stærkt nok ude fra hinanden i sine kirke
historiske Arbejder.

Naar det imidlertid gjælder om at sammen
ligne den Tid, der „opviser Navne som Bem- 
storff, Reventlow, C. Colbjørnsen og Balle“, 
— og saaledes betegner han de Dage, jeg 
formentlig skulde gjøre Uret — med det 
nittende Hundredaar, saa vil jeg ikke bruge 
Ordet Modsætning for at oplyse Forholdet 
imellem dem. Jeg er vis paa, at disse Mænd 
ikke mindre end dette Hundredaars bedste 
Mænd havde det Folks Vel for Øje, i hvis 
Midte de levede, og det kunde aldrig falde 
mig ind at tvivle om, at de tre først nævnte 
ved Stavnsbaandets Løsning har lagt den 
Grundvold, hvorpaa der senere er bygget

*) Se hans føvrigt meget velvillige Anmeldelse af min 
Bog om Grundtvigs Barndom og første Ungdom i Styhrs 
theologiske Tidsskrift, S. 296—306, hvor ogsaaWinkel- 
Horns Bog om N. F. S. Grundtvigs Livsgjerning bliver 
bedemt.
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videre vedStænderanordningen og ved Frede
rik den syvendes Grundlov. Men deraf følger 
endnu ikke, at de sidste Foranstaltninger var 
en ligefrem Følge af Stavnsbaandets Løsning. 
Endnu mindre kan det attende Hundredaars 
filantropiske og pædagogiske Bevægelser be
tegnes som „ famlende og usikre Bestræbelser“ 
i Forhold til vore Dages Arbejde for Frihed 
og Oplysning. Der er f. Eks. ikke en Grads- 
forskjel, men en Væsensforskjel imellem Rous- 
seau og Grundtvig, imellem Seminariet i Ve- 
sterborg og vor Tids Folkehøjskoler. Det var 
ad forskjellige Veje, Reventlow og Bemstorff 
og de senere Stormænd har arbejdet for Fol
kets Vel; Famlen og Usikkerhed kan have 
været hos de sidste lige saa vel som hos de 
første.

For saa vidt Ordet Modsætning er bleven 
brugt af mig eller mine Meningsfæller til at 
betegne det nittende Hundredaar i dets For
hold til det attende, da har der ikke været 
tænkt paa de Mænd, som var fremme i forreste 
Række, fra Kronprins Frederik overtog Re
geringen i 1784 og til Begyndelsen af Ni
tterne; men da er det meget mere Ordførerne 
for de allersidste Aar af det attende Hundred
aar, man har tænkt paa. Det er dog vel 
saa, at der, efter at den franske Revolution 
havde taget den blodige Vending, ikke ret 
var Opmærksomhed for „Menneskevennernes“



4 Indledning.

stille Arbejde paa at løse Baandene og for
bedre Kaarene for dem, der var mindst heldigt 
stillede i Samfundet. I Politiken kom de 
yderliggaaende Retninger til Orde. Mange 
begyndte at lytte til deres Tale, som vilde 
have al Religion afskaffet. Allermest kjend- 
tes det vel paa Digterne, at der var kommen 
en Mørkets Tid oven paa en forholdsvis lys 
Tid. Der kan jo spørges, om det kun var 
en Solformørkelse, eller det var en virkelig 
Nat — om end maaske kun en nordisk Som
mernat. At der ligger en mørk Stund forud 
for Slaget paa Kongedybet, kan vanskelig 
nægtes. Jo mere man vil se „Forholdet mel
lem det gamle og det ny ved Øhlenschlægers 
Fremtræden i den danske Literatur“*) paa den 
Maade, at det gamle rummer Spirerne til alt 
det ny, jo mere vil man være tilbøjelig til at 
regne især de nærmeste Aar efter A. P. 
Bemstorffs Død som en blot Solformørkelse. 
Naar man derimod ser Kronprins Frederik 
og hans Mænd som Talsmænd for en Be
vægelse, der var helt forskj ellig fra den, vort 
Hundredaars Høvdinger har sat i Gang, desto 
mere vil man være tilbøjelig til at ligne 
Mellemtiden ved en Nat, der skiller mellem

*) Jeg bruger dette Udtryk lor at minde om, at Spergs- 
maalet tidligere har været behandlet i en Bog med 
denne Titel af Clemens Petersen.
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to Dage, der hver har sit Præg. Jeg holder 
ubetinget paa den sidste Opfattelse, men mener 
tillige, at det ikke er ubetimeligt paa ny at 
drøfte Spørgsmaalet om Forholdet imellem 
den Dag, som havde nogle af sine lyseste Ti
mer nu for hundrede Aar siden, og den Dag, 
som oprandt 1801. Kan den ene Tid ikke 
mindre end den anden nævnes med Dagens 
Navn, da har de Lysskjæret til fælles. Men 
der er stor Forskjel baade paa Styrken og 
paa Farvetonen i det attende og det nittende 
Hundredaars Lys, som der er Forskjel imel
lem de Mennesker, der særlig blev Lys-Her
olderne. Er Grundtvig den, som har lyst paa 
den mest ejendommelige Maade i vort Fædre
land i det nittende Hundredaar, saa er /0- 
hannes Evald den lyseste Stjæme paa det 
attende Hundredaars danske Himmel. Lad 
saa ham være den første, ved hvem hin Tids 
Ejendommelighed skal træde frem for os.



Johannes Evalds Afhandling
om

Almuens Oplysning.

Det er paa en Gang et Billede af Til- 
standen hos det menige danske Folk for 
hundrede Aar siden og et Billede af den 
mærkelige Digter, det den Gang havde i sin 
Midte, som her skal meddeles.

Johannes Evald blev født i Kj’øbenhavn 
1743, kom elleve Aar gammel i den lærde 
Skole i Slesvig, hvorfra han fire Aar efter 
gik som Student til Kjøbenhavn. FraVaaren 
1759 til Høsten 1760 tog han Del i den navn
kundige Syvaarskrig, først som Menig i den 
preussiske Hær, siden som Trommeslager og 
Underbefalingsmand blandt Østerrigerne. Han 
havde haabet, at han kunde tjene sig i Vej’ret, 
komme hjem som en berømt Krigsmand og
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da fri til Arense Hulegaard — med de store, 
mørkebrune, straalende Øjne, den lille, krogede 
Næse og de tykke, kastaniebrune Lokker, som 
beskyggede den snehvide Hals. „Hun var en 
af disse skyggefulde Skjønheder, hvis Smil 
er som Solens gjennem en regnfuld Himmel, 
hvis Vink er en gjennemtrængende uimod- 
staaelig Straale af tungsindig Dyd, en af 
disse mægtige, fortryllende Brunetter, som 
man ikke kan se uden Ærefrygt, og næppe 
elske uden Tilbedelse; en dydig, en vittig, en 
sædelig, en høj Sjæl! Det ømmeste Hjærte!“ 
Men den spærlemmede Student vandt ingen 
Krigerære. Saa maatte han tage fat paa 
Bøgerne igjen og læse til Præst. 1762 tog 
han sin theologiske Eksamen med bedste Ka
rakter. Men hans elskede blev gift med en 
anden, og dette gjorde ham, skriver han selv, 
„uenig med alt det, som man kalder timelig 
Lykke.“ Han kom til at føre et uordentligt 
Liv, og dette gav Næring til en Gigtsygdom, 
som han havde faaet Spiren til under sit Sol
daterliv. Fra 1770 til hans tidlige Død, den 
17. Marts 1781, var han en Krøbling. Som 
Digter blev han vel allerede bekjendt ved sit 
Mindekvad over Kong Frederik den femte 
med den underlig dybe Sørgeklang. Men han 
blev alt for lidt skattet af sin Samtid, til at 
hans Digt er-Virksomhed blot kunde give ham 
et tarveligt Udkomme. Han maatte for en
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stor Del leve af, hvad hans velhavende Mo
der, Enken efter Professor og Vajsenhus-Præst 
Enevold Evald, undte ham, og hun var en 
af dem, der allermindst skjønnede paa hans 
Digtergave. Fra Vaaren 1773 til Høsten 
1777 var han tinget i Kost hos Landsbyfolk, 
først i Rungsted, siden i Søbækshuset; begge 
Steder ligger ved Øresund. Ogsaa før og 
efter denne Tid var han imellem paa Landet. 
Lidt lysere blev hans sidste Dage, da de 
ypperlige Skuespil „Balders Død“ og „Fiskerne“ 
blev opførte i Kjøbenhavn og der gjorde 
Lykke. Imidlertid var det dog først efter hans 
Død, ja vel først i dette Hundredaar, at man 
ret fik Øje for Evalds Værd.

Af dette lille Omrids af Johannes Evalds 
Levned vil man se, at der var flere Aar, da 
han uafbrudt levede blandt sællandske Al
muesfolk, og det var hans Erfaringer fra 
denne Tid, der gav Anledning til den lille Af
handling af ham, paa hvilken jeg vilde hen
lede Opmærksomheden. Den har til Over
skrift: „Om Almuens Oplysning“ og blev aldrig 
trykt i hans Dage. Først 1836 blev den frem
draget af Molbech og er siden optrykt i den 
samlede Udgave af hans Skrifter. Den er 
skrevet i et af Digterens sidste Leveaar, 
man antager 1779.

Det er en inderlig Kjærlighed til den 
danske Almue, der bringer Evald til at skrive
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om, hvor langt den er tilbage i Oplysning. 
Han vil vække Menneskevenners Opmærksom
hed for den sørgelige Tilstand for at faa dem 
til at forene sig med ham om at raade Bod 
derpaa. Gik der dog — klager han — „intet 
til Spilde paa den lange Vej fra Hjæmen 
gjennem Hjærtet og Armen og Pennen paa 
Papiret; kunde jeg udøse det Billede, eller 
egentligere den Gruppe af Billeder, som ikke 
min Indbildningskraft, men enhver af mit 
Inderstes Evner i lang Tid har sysselsat sig 
med at forme, at ordne, at udbilde, at pryde, 
at oplyse, og som de nu samlede fortrylles 
af; kunde jeg udøse det gloende, med ét, 
som en Støber sit Metal: da er jeg, synes 
mig, vis paa, at enhver oplyst og retsindig 
Kristen, som saadet, vilde ynde det, som jeg 
selv, og da var den salige Virkning, som jeg 
haaber deraf, den Bevidsthed at have bidraget 
noget til mine Medmenneskers sande Vel, saa 
godt som opnaaet . . . Det er, som sagt, ikke 
en Tanke fra i Forgaars, ikke en søvnløs 
Nats Foster, som jeg har at tale om; i ad
skillige Aar har det allerede gryet i mit 
Inderste. Forat lede det fra sit første Ud
spring er jeg nødt til at tale noget om mig 
selv.“ Han viser nu, hvordan det er „et na
turligt medfødt Hæng“ hos ham at søge efter 
at lære Mennesket at kjende. Dette Hæng 
tog han for en Tid af ti Aar siden med sig
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ud paa Landet, og — vidner han — „det var 
mig maaske desto kjærere, som det næsten 
var det eneste, jeg havde at tage med mig. 
Min Skjæbne har fra den Tid af i en Del Aar 
indskrænket min daglige Omgang til den 
Klasse af mine Medbrødre, som i en vis For
stand kan kaldes den ringeste, men i en an
den og sanderé uden Tvivl er den største og 
betydeligste, Bønder, Tjenestefolk, Haandvær- 
kere, Høkere, smaa Betjenter, med ét Ord, 
det vi kalder Almue, opfyldte for størte Delen 
den Cirkel, som jeg daglig drejede mig i. 
Mit ovenomtalte Hæng bidrog naturligvis me
get til at gjøre mig dette Selskab, jeg vil 
ikke sige taaleligt, men i mer end en Hen
sigt overmaade behageligt. For ikke at 
tale om andet, saa kunde jeg her aabenbar 
bedre lære at kjende Mennesker, end ved 
Hoffet, eller ved Akademiet, eller paa Børsen, 
og bedre lære at kjende Danske, end i deres 
Hovedstad. Jeg igjentager, at dette den Tid 
egentlig hverken var mit Forsæt eller min 
Plan; maaske jeg aldrig tænkte derpaa. Men 
med en naturlig Tilbøjelighed dertil, med en 
ikke uvirksom Sjæl, med mange ledige Timer og 
med Savn af næsten alle andre Maader at 
sysselsætte og at more mig paa, blev det næsten 
en moralsk Nødvendighed, at jeg maatte gjøre 
dette til mit daglige Hovedstudium. Min 
Hovedgjenstand er mig vigtigere end selv
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mine Venners Tanker om min Beskedenhed, 
og da det synes mig nødvendigt til at opnaa 
hin, paastaar jeg følgelig ligefrem at have saa 
megen Skarpsindighed og sund Dømmekraft, 
saa stor en Frihed i Sjælen og saa øm en 
Redelighed, som der behøvedes til at drive 
dette Studium med en sand Nytte; og det 
synes mig næsten umuligt, at jeg i en Tid af 
seks Aar skulde have lagt mig derefter, og 
ene derefter, uden at bringe det videre deri, 
end de af mine Medmennesker, som har saa 
meget andet at tænke paa. Jeg har virkelig 
i denne Tid næppe kunnet række noget Men
neske uden at anstille et eller andet Forsøg 
paa at udforske det, og ikke været nødt til 
at omgaas daglig med nogen uden at have 
drejet ham paa saa mange Kanter, at jeg i 
en nøje Forstand tror at have udforsket og 
lært at kjende ham saa godt, som det er et Men
neske muligt at kjende det andet. Saa lidet 
som jeg overalt er for at bygge Systemer, 
og saa farligt, som jeg tror det at danne 
sig almindelige Regler af enkelte Erfaren
heder, saa har jeg dog ikke kunnet forebygge, 
at jo nogle af disse ved deres bestandige ind
byrdes Overensstemmelse uformærkt har dan
net sig selv dertil. Det er en af disse almindelige 
Sætninger, som min Sjæl saaledes har ind
drukket, der, efter længe at have skrækket 
og bedrøvet mig, endelig har frembragt de
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Ønsker, som nu varmer mit Hjærte og sætter 
min Pen i Gang.“

Nu følger da Evalds Vidnesbyrd om den 
danske Ahmies Oplysning i hans Dage:

„Den bedrøvelige Sandhed, som jeg har er- 
„faret, er i et kort Begreb denne: at de Vi
denskaber og Kunster, der i vor saakaldte 
„oplyste Tidsalder bliver drevne med saa stor 
„Fremgang og Held, i Særdeleshed de iblandt 
„dem, der sigte umiddelbart til at oplyse For- 
„standen og at forbedre'Hjærtet — Religionen 
„selv, den guddommelige, velgjørende Reli- 
„gion, som Videnskab betragtet, ikke undtaget 
„— have saa liden, saa ubetydelig en Ind
bydelse paa vor Almue, paa Stokken, paa de 
„ni tiende Dele af de Danske, det er at sige 
„paa deres Tænkemaade, deres Følelser og 
„Tilbøjeligheder, paa deres Handlinger, deres 
„Sæder og deres Skjæbne her i denne Verden, 
„at de med Sandhed næppe kan siges enten at 
„være mere oplyste eller moralsk bedre nu, 
„end de har været i Kong Oles Tid.“

Det maa vel mærkes, at Evald ikke vil 
tale om Religionens Indflydelse paa hans 
Brødres evige Vel: „Gud forbarme sig over 
os alle! jeg haaber, jeg ved, at han gjør det, 
og at mange vil blive frelste i, maaske selv 
ved deres Enfoldighed.“ Det er om Religi
onens Indflydelse paa Almuens Oplysning og 
Sædelighed, at han ene vil tale. Ved Kong
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Oles Tid mener han vist nok Ole Hungers 
Dage sidst i det 1 ite Hundredaar. Anden 
Steds nævner han i en lignende Forbindelse 
„det tiende Aarhundrede“ som den Tid, da det 
ikke kunde være værre end i det attende. 
Saa skulde altsaa Kirkefornyelsen i det 16de 
Aarhundrede, Luthers Stordaad, ikke have haft 
nogen Magt til at hjælpe det menige Folk 
frem ad i Oplysning og Sædelighed, det skulde 
ikke have hjulpet dertil, at Tilliden til Jesu 
Fyldestgjørelse, og den alene, traadte i Stedet 
for Tilliden til endelige Helgene, selvudtænkte 
saa kaldte gode Gjeminger, Afladsbreve o. s. 
v. Evald frygter, at man ved en nøje Un
dersøgelse vil finde det, som han tror at have 
erfaret, at den menige Mand „desto værre 
selv heri egentligst kun har byttet Overtro 
med Overtro og Fordomme med Fordomme, 
der, om de i Hensigt til hans evige Vel ikke 
kan kaldes saa skadelige som de forrige, dog 
i Hensigt til hans sædelige Beskaffenhed 
netop har ladet ham blive, hvor han. var før. 
Af denne Art ere de meget urigtige Begreb 
om Angeren, om vor naturlige Afmagt, om 
Sakramentet, og fremfor alle den blinde Tillid 
til en sildig Omvendelse, som jeg overalt har 
fundet herskende, og som alle tilsammentagne 
gjøre, at hans Udsigter i Evigheden næppe nu 
har nogen væsentligere Indflydelse paa ham, 
end de havde før; thi den hele Forskjel be-
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staar sandt at sige deri, at han nu tror hvert 
Øjeblik, og naar han behager, at kunne græde 
og hyle eller blot imaginere sig [indbilde sig] 
Saligheden til, i Stedet for at han før troede 
at kunne tilkjøbe, tilfaste og tilpiske sig den.“ 
I samme Retning gaar en senere Bemærk
ning, at Almuesfolk, om de intet gjør af det, 
der er aabenbaret som Guds Vilje, „altid have 
den sikre Tilflugt at dø vel, det er at sige 
med Tolderens eller et andet gudeligt Ord i 
Munden, og saa ere de visse paa, evig at svæve 
i Skyerne og at synge, det forstaar sig, saa 
godt og saa højt som nogen anden.“

Evald udtrykker sig paa en mærkelig 
Maade om Grundvolden for deres Tro. „Det 
er, saa vidt som jeg har erfaret det, vist, at 
naar man vil spørge de klogeste iblandt dem 
alle, hvorfor de tro den eller hin af Religi
onens' Lærdomme, da vil de svare : fordi det 
staar i Bibelen, og den er Guds Ord. Turde 
man nu vove, hvilket jeg ikke vil raade nogen 
at gjøre uden stor Forsigtighed, at spørge 
dem: hvoraf ved I, at Bibelen er Guds Ord? 
da svare de næppe noget bedre, eller vide 
nogen stærkere Grund at anføre, end: fordi 
Præsten og alle sige det, fordi deres Forfædre 
har befundet sig vel ved at tro det, og fordi 
de faa meget, ikke mindre end en evig Lyk
salighed, for at tro saaledes; etVilkaar, hvor- 
paa de, oprigtig talt, af Hjærtens Grund vilde
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tro ti Gange mer, og i en vis Forstand gjøre 
de det virkelig; thi man maa mærke, at ikke 
alene Katekismusen og Psalmebogen, men 
enhver Bønnebog, enhver Postil og enhver 
aandelig Vise er dem lige saa fuldkommen 
Guds Ord, som Bibelen.“ Men hertil kommer, 
at de har sanket Hjæmen fuld af Overtroens 
Æventyrer og Fordomme, som næsten ikke 
er til at udrydde. „De, som jeg i dette Fald 
har udforsket, troede dem lige saa fuldt og 
fast, som de troede Religionens vigtigste 
Hemmeligheder og Lærdomme, og vilde jeg 
kun prøve paa at opvække Tvivl hos dem om 
hine, da svarede de mig rent ud, at paa den 
Maade kunde og disse og alt være Løgn; 
. . . . Religionen, den hellige Religion, staar 
og falder med Æventyret om en forhekset 
Dreng eller med den Kunst at slaa Øjet ud 
paa fraværende Tyve. Jeg er her ikke Dig
ter, jeg overdriver ikke; men jeg taler Sand
heder, som jeg nøjagtig har erfaret. Jeg har 
lært at kjende saa mange, der, af ovenanførte 
Aarsager forvirrede, ikke selv vidste, hvad de 
troede, at jeg nu i det mindste ikke skulde 
blive saa bestyrtet, som jeg i min første Ung
dom en Gang blev det, ved et Spørgsmaal, 
dei; i fuldkommen Alvor blev mig forelagt af 
en fattig, enfoldig 70 Aars gammel Kjærling: 
Er det saa, eller mon det være saaledes, min 
kjære, — spurgte hun mig, — som dog saa
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mange af vore Folk sige, at det er Løgn alt
sammen, hvad der fortælles os om den kjære 
Herre Jesus? Jeg gyser, da jeg skriver dette 
Sporgsmaal, men det er virkelig blevet mig 
gjort, og jeg tror det mine Brødres Vel magt- 
paaliggende, at jeg nedskriver det med Konens 
egne Ord. Saa vist er vor Almues Tro i Al
mindelighed kun et Haarbred skilt fra den 
skrækkeligste Vantro.“

Især er det at mærke, hvor bestemt Evald 
føler, at der maa være en menneskelig Grund
vold for Troen, om den skal være virksom i 
Livet, — at der maa være et Forhold til 
Sandheden i det menneskelige, for at der kan 
være Modtagelighed for den guddommelige 
Sandhed. Han tror sig „berettiget til at ønske, 
at vor Almue i det mindste med sikre Øjne 
kunde skjelne det rimelige i Aabenbaringens 
Lærer fra det urimelige i letsindige eller onde 
Spotteres løse Indfald, i Overtroens afsindige 
Æventyrer og i de Fordomme, der ere ligesaa 
giftige og ødelæggende som de ere ugrundede.“ 
De maatte kunne se Sammenhængen mellem 
Aabenbaringens Love og deres sande Vel, 
imellem Guds Husholdning i denne og i den 
tilkommende Verden ; men „de ere i Alminde
lighed saa langt fra at indse de helligste 
Loves Hensigt til vor sande, og især til vor time
lige V elfærd, at de tværtimod tro dem blot vil- 
kaarlige, forfattede snarere af en egensindig og
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streng Tugtemester, end af det viseste, kjærligste 
og barmhjærtigste Væsen og overalt umulige at 
efterleve.“ Han har „ved alle sine Under
søgelser fundet saa faa Begreb hos dem om 
Guddommen, om Sjælens Natur og om alle 
de Grnndsandhcder, hvorpaa Religionen er 
bygt, og disse Begreb saa utydelige, saa for
virrede og tildels saa uanstændige, at jeg ikke 
kan begribe, hvorledes de kan have været 
værre i det tiende Aarhundrede, eller at den 
kristelige Dydslære haver, og efter Naturens 
ordentlige Løb kan have, en mer virksom 
Indflydelse paa vor Almues Handlinger og 
Skjæbne i vor oplyste Tidsalder, end den 
havde, da Munkene prædikede Aflad. Det er 
ikke disse Armes egen Skyld, og Gud vil 
tilgive dem deres uforsætlige Vankundighed; 
men os? — herom er det, at jeg siden vil tale.“

Efter saaledes at have skildret Religi
onens Indflydelse eller Mangel paa Indflydelse 
paa Almuens Oplysning og Sædelighed, be
mærker han i al Korthed, at „Visdomslæren 
i alle sine Grene, Historien, Jordbeskrivelsen, 
Naturens Lære og dens Historie, kort alle de 
Videnskaber, som enten umiddelbar sigte til 
at oplyse Forstanden, eller tilfældigvis frem
bringe denne Virkning, ere dem med ét Ord 
— Kragemaal.“ Og saa hedder det: „Hvad 
skal jeg nu tale om de Kunster, der sigte til 
at forbedre Hjærtet, og om den første blandt
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disse, om Digtekunsten! Dersom jeg var 
mindre varm, mindre bitter, kunde jeg overøse 
et helt Ark med de varmeste, de bitterste 
Klagemaal her over; men saa rive Vemod og 
Ærgrelse mig Pennen af Haanden. Til Haan- 
hed for vore Digtere, mig selv ingenlunde 
undtaget, være det imidlertid sagt, at den hellige, 
den guddommelige Flamme, som af Skaberen 
blev betroet faa for at velsigne mange, endnu har 
haft saa liden og saa vrang en Indflydelse 
paa 999/iooo Del af vore Medmennesker, at vi 
endnu maa tænke paa at opvække Følelser 
hos disse, før end vi kan begynde ^at ville 
forædle dem.“

Evald slutter sin Skildring med den An
mærkning, at det Strøg, hvorpaa han har gjort 
sine Erfaringer, ligger mellem Kjøbenhavn, 
Fredensborg og Helsingør, en Omstændighed, 
som desto mere skulde bestyrke hans oven 
anførte Sætning, som den Del af Almuen, 
der opholder sig her, med god Grund kan 
og bør tros den mest oplyste i Danmark — 
og saa skriver han: „Er det da saa, som jeg 
tror det er, at nemlig Videnskaberne, og især 
de iblandt dem, der sigte til at oplyse For
standen og at forbedre Hjærtet, med alt det 
herlige Lys, al den befrugtende Varme, som 
de udsprede til en tiende Del af Folket, slet 
ingen godgjørende Virkning ytre paa de øvrige 
ni Dele, da behøver jeg næppe en Gang at frem-
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sætte det Spørgsmaal: Bør det være saalédes? 
har den barmhjærtige, den al vise Skaber kun 
tændt Lyset for det ene Menneske og be
stemt de ni til Mørke?“ Der kan ikke være 
Tale om politiske Grunde til at holde Almuen 
tilbage i Uvidenhed, og kan end de ufri Bøn
ders haarde Vilkaar, kan Mandelen paa Fri
hed og Ejendom end træde hindrende i Vejen 
for Oplysningen, „saa betræffer denne Hind
ring over alt kun en Del af vor uoplyste Al
mue, og en Del, der, Gud være lovet, ved 
vor udødelige Frederik den femtes vise og 
menneskekjærlige Plan, der under vor Re
gering, saa vidt jeg véd, endnu bliver fulgt, 
kan haabes daglig at blive mindre. Vi har 
følgelig nok, hvis Oplysning vi kunde begynde 
med, og jeg kan ikke længer anse denne Ind
vending for andet end en Skin grund, hvorved 
vor Magelighed gjæme vilde berolige sig. 
Intet bliver da til overs, uden de Spørgsmaal, 
som jeg er vis paa, at min Sætning vil op
vække hos enhver Menneskeven, saa snart 
han samtykker denne: Er nemlig vor Almue 
saa uvidende, og kunde den være bedre op
lyst, hvorfor er dette da hidindtil ikke sket, 
hos hvem ligger Skylden, hvorledes kan det 
ske, hvilke Midler skal man bruge, og hvor 
skal man begynde fra?“

Her kommer vi da i det andet Hoved
stykke af Afhandlingen til Evalds Tanker 

2*
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■om, hvorledes Almuens Oplysning skal f rem
mes.

Tanken vender sig naturlig til Præster og 
Skolelærere som dem, der skulde udsprede 
Lyset. Og ganske vist kunde Evald ønske 
nogle Forandringer ved Kirke- og Skole-Em
beders Besættelse for Oplysnings-Sagens Skyld. 
„Saaledes vilde jeg, at der ved deres Op
dragelse, som bestemme sig til den gejstlige 
Stand, over alt blev set mer paa Menneske
kundskab, end jeg tror, at hid indtil er sket, 
og at denne om muligt blev gjort dem til et 
Hovedstudium; men især ønskte jeg, at de, 
der blev kaldte til Landsby- og smaa Kjøb- 
stad-Præster, virkelig var fødte og til Dels 
opdragne paa Landet og i smaa Kjøbstæder, 
og det saa nær som mulig ved den Egn, 
hvori de skal prædike. Enhver ser mine 
Grunde. Den lærdeste og redeligste unge Mand, 
som kommer lige fra Højskolen til sit Sogn, 
med Hovedet nok saa fuldt af Dogmatik og 
Eksegesis [Troeslære og Bibelforklaring], vil i 
andet Fald finde det usigelig vanskeligt at 
udfinde og at træffe den Tone, som han alene 
kan blive sin Menighed fattelig og nyttig i, 
end sige at opdage og udrydde al den Over
tro, alle de ødelæggende Fordomme, som dog 
bør udryddes, før end den gode Sæd med 
Held kan saas i deres Hjærter. Han kan 
følgelig allerede længe have været meget ivrig
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i sit Kald, og selv paa Grund af sine Til
høreres Hukommelse og udvortes Adfærd tro 
sig at være heldig deri, og at have dannet 
mange gode Kristne, inden han hændelsesvis 
en Gang opdager, at det næppe var Menne
sker eller fornuftige Væsener, som han præ
dikede for. I Hensigt til Skoleholderne ønskte 
jeg, at disse for Staten og Religionen saa 
vigtige Mænd over alt var bedre aflagte, paa 
det at velopdragne og retskafne Folk kunde 
søge disse Embeder og være fornøjede der
med.“ Slige Forandringer kunde være gode; 
men de kan efter Evalds Mening ingenlunde 
gjøre Sagen klar. Præster og Skolelærere 
kan slet ikke bringe den Oplysning til Veje 
mellem Almuen, som han ønsker. Evald „er 
inderlig overbevist, at det altid har gaaet 
og uden andre Hjælpemidler altid skal gaa 
langt over Præsternes Evne at frembringe 
nogen betydelig Forbedring heri eller at gjøre 
mere herved, end de redelige iblandt dem 
allerede har gjort for længe siden.“ Og hvor
for kan Præsten ikke udrette denne Gjerning? 
Ja, her komiper det igjen med andre Ord, 
som Evald ovenfor har paavist, at der er 
„Grundsandheder, hvorpaa Religionen er bygt“, 
og som maa være til Stede, hvor den kriste
lige Prædiken skal udrette noget til Oplys
ning; det er kun „en sund Filosofi“, der kan 
udrydde Overtroen og Fordommene. Præsten
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har „det hele Arbejde, som enhver Lærer har 
med et Barn, naar han vil danne det til et 
fornuftigt Menneske; thi saadant et, vil man 
dog tilstaa mig, kan alene være bekvemt til 
at blive en oplyst Kristen. Men falder det 
den klogeste og ivrigste Skolemand, som jeg 
tror, at Erfarenheden kan stadfæste, overmaade 
vanskeligt, om ikke umuligt, at gjøre fornuf
tige Mennesker af 50 dog ufordærvede Born, 
uden deres egen og Forældrenes Bistand; 
hvorledes skulde da en Præst foruden andres 
Hjælp kunne omskabe nogle hundrede selv
kloge, egensindige og for den største Del i 
Bund og Grund fordærvede gamle dertil? Det 
er ikke at begjære af ham. Naar han i vor 
nuværende Forfatning efter al sin Evne ind
præger og forklarer dem Kristendommens 
Hovedlærdomme, og ved en idelig vedlige
holdt, idelig skjærpet Frygt for Helvede paa 
den ene, og Haab om Himmelen paa den an
den Side, bringer dem til at tro Guds Ord 
saavel som hans egne Forklaringer derover, 
og nogenledes at leve efter begge, da har han i 
mine Tanker trolig opfyldt sit Embedes Pligter.“

Jeg behøver ikke at gjøre opmærksom 
paa, at der er adskilligt heri, som minder om, 
at den rationalistiske Tid var i Færd med at 
komme, og at Evald ikke var fri for at blive 
paavirket af den. Men dette maa ikke bringe 
os til at bryde Staven over hans hele Tanke-



Evalds Forslag. 23

gang. En Ting er det, som Rationalisten 
vilde, at kaste al Ting bort af Kristendommen, 
som ikke kunde begribes; men en anden Ting 
er det, som Evald vilde, og som vel og vore 
dygtigste Ordførere nu vil, at vise Sammen
hængen mellem det menneskelige og det gud
dommelige.

Forskjellen mellem Evald og Rationalisterne 
træder især skarpt frem netop ved Spørgs- 
maalet om Oplysningens Fremme: „En større 
Duelighed og en deraf flydende større Virk
somhed i Livets daglige Forretninger, en 
mindre egennyttig, en mer udvidet, en sel
skabeligere fænkemaade, en større Bekvem
hed at blive gode Borgere og ægte Patrioter, 
og de ædlere og finere Følelser, hvorved den 
høje Dyd og det sande Heltemod alene dan
nes og næres, ere lutter Frugter, som jeg 
haaber af Videnskabernes Lys, naar det op
rinder for vore Medbrødre, og af det alene.“ 
Denne Sætning af Evald kunde Rationalisterne 
vel tiltræde. Men de vilde gjøre Prædike
stolen og Konfirmand-Stuen til Lærestolene, 
hvorfra denne Oplysning udbredtes. Og Præsten 
blev, hvor de kom til at raade, ikke længer 
en Forkynder af Kristendommen, men af alt 
muligt andet; men netop fordi denne menne
skelige Oplysning kom frem som Kristen
domsforkyndelse, havde den fra først af en 
Usandhed ved sig og kunde ikke bære Frugt,
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hverken i den ene eller anden Retning. Evald 
vilde derimod have hele denne Oplysning skilt 
fra Præstens Gjerning; „han har næppe Tid 
til at kaste et Sideblik til den største Del af 
disse Oplysningens Frugter.“ Han skulde 
holde sig til Kristendoms-Forkyndelsen; andre 
skulde paatage sig den menneskelige Oplys
nings Fremme. Det kristelige og det menne
skelige maatte ikke blandes sammen. Muligt 
har Evald særligt haft sin Tids Præster for 
Øje som de, der ikke kunde ventes mere af 
end den Prædiken, der idelig skjærpede Fryg
ten for Helvede og Haabet om Himmerig. 
Men sammenholder vi alt, hvad han har skre
vet om Præstens Gjerning, og tidligere om de 
Forudsætninger, som manglede for den kriste
lige Oplysning, da tør vi nok slutte, at Evald 
nægtede, at Præsten kim de være Hovedmanden 
for Almuens Oplysning, fordi det menneske
lige Grundlag manglede for Kristendoms-For
kyndelsen, som dog var og blev Præstens Sag.

Men skulde da ikke Skolelærerne være de 
rette Mænd til at paatage sig Almuens Op
lysning? Nej, „af Skoleholderne sige i Øjet 
faldende Grunde os, at vi endnu kan vente 
og begjære mindre. For kun at nævne én, 
vil det altid, selv da, naar deres Vilkaar var 
bedre, end de nu ere, blive dem umuligt at 
gjøre mer godt i en ottende Del af Aaret, 
end de, der ikke høre under deres Opsigt,
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igjen fordærve i de øvrige syv. Det er, i 
mine Tanker, uden al Tvivl de voksne og 
gamle, som Forbedringen bør begynde med“

Hvem der har fulgt Evald saa langt, vil 
vel sande, at hvad han slog paa, er det samme, 
som klarere er udtalt i vort Hundredaar af 
Grundtvig. Der skal en menneskelig Oplys
ning frem som det ene rette Grundlag for 
den kristelige Oplysning, — og det er med 
de voksne, der skal begyndes. Men naar man 
saa gaar videre og spørger, hvordan det skal 
ske, da synes der nok at komme en Forskjel 
frem. Grundtvig har især fra 1830 af frem
hævet Nødvendigheden af Skoler for den 
voksne Ungdom, hvor den kunde faa netop 
den omfattende dansk folkelige og menneske
lige Oplysning, som Evald savnede, — og 
dette Svar har Evald ikke fundet. Han har 
ikke som Grundtvig haft Øje for Betydningen 
af det mundlige Vidnesbyrd, for den levende 
Røst. Men naar vi ser, hvem han vil have, 
der skal paatage sig* den Gjerning at oplyse 
det voksne Folk, da mødes han alligevel med 
Grundtvig. Det er Digterne, der maa gaa i 
Spidsen ved denne Gjerning, er Evalds Me
ning saavelsom Grundtvigs. Og er det end 
vist, at Digternes Syn og Sang ganske an
derledes let kommer ud til Folket, naar der 
er Lærere for den voksne Ungdom, der kan 
tage sig paa ved deres Tale at være Mellem-
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mænd mellem Digterne og Folket, saa maa 
det dog erkj endes, baade at de bedste Skole- 
mænd intet mægtede, naar de ikke havde 
Digterne i Ryggen, og at Digterne ogsaa 
uden Mellemmænd kunde have en mægtig 
Indflydelse paa Folket. Vi skal se, hvordan 
Evald er kommen til at vende sit Øje til 
Digterne. „Jeg har“ skriver han, „ved mine 
hen og her vankende Undersøgelser af denne 
Materie ikke kunnet undlade af og til at hefte 
mine Øjne til en vis Art af Læselyst hos vor 
Almue, der sammentaget med dens næsten 
blinde Ærbødighed for alt det, som staar paa 
Prent, altid blev mig vigtigere og til sidst, 
da jeg paa alle andre Kanter mødte uover
vindelige Vanskeligheder, og den tillige var 
det eneste, hvorved jeg selv kunde haabe at ud
rette noget, sankede min hele Opmærksomhed 
omkring sig. Naar jeg betragtede de virke
lig mange ledige Timer, som den største Del 
af vor Almue, især om Vinteren, har eller 
giver sig, og den Taalmodighed, hvormed 
jeg ofte har set, at de iblandt dem, der 
elskte deres Hus og deres Penge, i disse 
Timer kunde læse hele Blade igjennem, 
hvorved jeg var overbevist, at de næppe 
hverken kunde tænke eller føle noget, naar 
da kun stod i en Postil, og selv lære hele 
Sider af det smagløseste Pølsesnak uden ad, 
naar det kun gik paa Rim“: da maatte han
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sige til sig selv: „er det ikke en sand Jammer, 
at i vor oplyste, vor skrivesyge Tidsalder disse 
arme, de ni tiende Dele af os, som dog gjærne 
vilde læse, intet andet har at læse end saa- 
dant, som enten forøger deres Overtro og 
deres Fordomme, for ej at sige hærder og 
fordærver deres Hjærter, eller forvirrer dem, 
mer end de var det før, eller i det mindste 
dysser dem i Søvn.“ Thi „det vil man ved 
en nøje Undersøgelse finde, at den bedste, 
den uskadeligste og fornøjeligste Virkning, 
som endog de meget faa læseværde og i en 
vis Forstand gode Bøger, de har i Hænderne, 
i deres nuværende Forfatning kan frembringe 
hos dem, virkelig er en sund og sød Slummer. 
Saa ringe Hensigt har man haft til deres Evner 
eller deres Maade at forestille sig Tingene paa, 
saa lidet har man værdiget dem at nedstige til 
deres Cirkel, for at gjøre dem det. de skulde 
læse, nogenledes interessant, at det lader, som 
Forfatterne har villet paalægge dem et Ho
veris Arbejde mer, ved at anmode dem om 
at læse deres tørre og af den Aarsag kjed
sommelige Moraler, som de blot har stræbt at 
gjøre tydelige ved evige Igjentagelser og rø
rende ved en knarvum Skolemestertone.“ Saa 
udbryder Digteren: „O Du Lysets bundløse 
Kilde, Sandhedens og Dydens Aand, alvise, 
hellige, herlige Gud! o Du Menneskets Elsker 
og dine faldne, dine af Mørke og giftig Taage
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omspændte Billeders Forbarmer, du, som be
troede Filosofen dit Lys og Digteren din 
Flamme, at de derved skulde opvække og ud
sprede Sandheder og ædle Følelser og Lyk
saligheder paa Jorden, — hvorledes skulle de, 
hvorledes skulle især vi, som har Tid og Lej
lighed og Lyst og Evne at oplyse eller at 
fornøje det Almindelige ved Skrifter, kunne 
bestaa for dit Ansigt, dersom Du krævede 
os til Regnskab for den tykke Uvidenhed, 
som den største Del af det Almindelige endnu 
ligger nedgravet i, for de berusende For
domme, der føre de ni Tiendedele iblandt os 
paa de farligste Afveje fra Dig og din Sa
lighed — for de Evner, de Talenter, den 
Virksomhed, de store Handlinger, de Helte
dyder, dine Miskundhedens ædleste Lovsange, 
som nu slumre og kvæles og dø, blot fordi 
ingen venskabelig Haand, ingen broderlig 
Stemme vilde vække dem ? Hvortil har vi da 
anvendt vort Pund, og hvorledes har vi aagret 
der med? . . Jeg for min Part tilstaar oprig
tig, at jeg ikke kan berolige min Samvittig
hed, og jeg har sat mig det helligt for, om 
jeg og ingen fler kan overtale, dog selv her
efter at bidrage min Skjærv, og i det mindste 
efter al min Evne stræbe at befordre det, 
som jeg er overtydet om at være min Næstes 
Velfærd og Skaberens Vilje. Men hvorfor 
ikke overtale fler? Skulde de Grunde, som
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har gjort saa stærkt Indtryk hos mig, være 
rent uvirksomme hos andre? Hvorfor skulde 
vi ikke kunne samles et Selskab af Menneske
venner, som med forskj ellige Gaver og fælles 
Kræfter, velsignede af den Algode, som saa 
vore Hensigters Renhed . . .

Her ender pludselig Evalds Haandskrift. 
Det blev kun et Brudstykke. Har det slaaet 
ham, at det ikke nyttede at danne et Selskab 
om sligt? Eller er han kommen i Tanker om, 
at der enten ikke var Kræfter i Samtiden til 
at gjøre noget for hans Yndlingstanke, eller 
at de dog ej kunde forstaa ham? Eller har 
han følt, at der skulde mere til end Skrift for 
at udrette det, han vilde have sat i Værk? Ja 
derpaa faar vi intet Svar. Men hvad gjorde 
han da selv? Blev hans eget Løfte kun 
Mundsvejr? Nej, der foreligger Vidnesbyrd 
om, at han begyndte at indfri det. En god 
Ven af ham, den unge Lærde F. Munter, der 
kort efter hans Død beskrev hans Levned, 
nævner blandt andet nogle Sange og Viser i 
Skuespillet „Fiskerne“ som fremgaaede af den 
Tanke, „ogsaa at undervise den almindelige 
Mand ved Folke-Sange; Sygdom hindrede 
ham fra fremdeles at udføre sit Forehavende.“

Evalds Sang „Kong Kristian stod ved højen 
Mast“ tør vi da maaske regne for en Frugt af 
hans Iver for Almuens Oplysning, og ingen 
dansk Vise har slaaet stærkere igjennem end
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den. Havde han levet længere, var der vel 
kommen en hel Del mere ud af den glød
ende Kjærlighed til det jævne danske Folk, 
som man kan skimte igjénnem, hvad der oven 
for er meddelt.

Vil man nu spørge, om Evald ved den 
Afhandling, hvis Indhold her er meddelt, frem
træder som en Undtagelse fra sin Tid, da 
kan der vel svares baade nej og ja. Dan
mark var ingenlunde det Land, hvor Almuen 
var særlig undertrykt. I Tyskland og i Frank
rig stod det ikke bedre til. Det er i de 
senere Tider bleven tilstrækkelig oplyst, at de 
franske Bønders Nød har været en Hoved
grund til den store Revolution. I Nord-Ev- 
ropa var det vel kun Nederlandene og Stor- 
brittanien, hvis Land-Almue levede under friere 
og bedre Kaar. Med Undertrykkelsen gik 
ogsaa i de andre Lande Uvidenheden Haand 
i Haand. Og Almuens Nød vakte i Slut
ningen af det attende Hundredaar Medliden
hed hos fremragende Mænd rundt omkring i 
Evropa. Johannes Evalds Dage er den Tid, 
da den ene Digter og Tænker efter den anden 
træder op for at tale de undertryktes og de 
vankundiges Sag. Det er den Tid, da „filan
tropiske Statsmænd“ arbejder for Bondens 
Frigjørelse, og det er den Tid, da Rousseau 
vækker hele Læseverdenens Opmærksomhed 
ved sine Tanker om en bedre Fremgangs-
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maade ved Børneopdragelsen. „Filantropi“ 
eller Menneskjærlighed var Tidens Løsen. 
„Pædagogik“ eller Opdragelseskunst var Tid
ens Yndlingsæmne. Naar Johannes Evald 
skriver med Deltagelse om sine fortrykte 
Landsmænd og gjør Forslag til, hvordan der 
skal bødes paa deres Vankundighed, da viser 
han sig derved som en af den Tids Æd- 
linger. Kun har faa taget Sagen saa varmt 
og faa skreven saa klart om den. som han. 
Kommer vi dernæst til hans særlige Forslag, 
da er det allerede fremhævet, at hans Krav 
paa et menneskeligt Grundlag for den kriste
lige Oplysning i visse Maader minder om 
Rationalismen i hans Dage, og man vil hos 
Rousseau kunne finde beslægtede Tanker. 
Han var heller ikke ene om at se Digterkaldet 
som en „hellig, guddommelig Flamme, der af 
Skaberen er bleven betroet faa for at vel
signe mange“. Men der er maaske ingen i 
hans Samtid, der saa klart har set det og 
bestemt sagt det, at det er ikke med Børnene, 
der kan begyndes, det er de voksne, som man 
maa se at faa vakt til Forstaaelse af Livets 
Alvor som af dets høje Maal.



Den tyske Kreds i Danmark.

Der er et Digt af Johannes Evald, som 
hedder Philct, hvori han indfører en Bonde 
talende saaledes:
„Tre Vintre var det nu — da saaede vi med Smerte 

og høstede med Graad,
da skjalv vi, Frygt tillukte selv vort Hjærte 

for Haab og Hjælp og Raad;
thi Trældom var vort Liv, og Tidsler bar vor Ager, 

og selv Velsignelsen 
forsvandt som Dug. Vi skreg, og vore Klager 

faudt ingen mægtig Ven.
Men hist — det store Hus, dér, tæt ved hine Rader 

af Træer, der bor en Mand, 
o Gud! og hvilken! Armods Ven og Fader, 

skjønt af saa høj en Stand!
Han — se min Taare nu! — han er, somaalle sige, 

og som vi let kan se,
saa stor, saa vigtig for det hele Rige, 

som her for Bønderne.
Først ypperst, visest og oprigtigst i at raade 

til Landets Gavn og Lyst, 
og stor i Guds og i Monarkens Naade 

og i de danskes Bryst.
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Ej Pragt, ej^Ærens Tegn forblinde mig. Des værre 

de pryde faa som ham;
thi ak, hvor mangen vel saa prægtig Herre 

gjer sine Klæder Skam!
Dog Magt at gjere vel, som Himlen her forener 

med Lyst, er, som jeg tro’r, 
saa vigtig, at den bedste først fortjener 

ved den at kaldes stor.
Men elskte Billede! hvor hen, hvor langt bortriver 

du dog min hele Sjæl?
Hvad er min Ros? Ak dens Undskyldning bliver, 

at jeg har ment den vel.“

Den Mand, Evald lod Almuesmanden prise, 
var Grev Johan Hartmg Ernst Bernstorff. 
Mindestenen paa Gjentofte Mark ved Lande
vejen mellem Kjøbenhavn og Frederiksborg 
er et stumt Vidne, der udtrykker det samme 
som Evalds Digt, hvor meget Egnens Bønder 
havde den Mand at takke for, som i Aarene 
nærmest før 1770 boede som Godsejer paa 
Bemstorff-Slot. Men det er ingenlunde blot 
som en af vore første „Bondevenner“, at den 
ældre Bernstorff har øvet en mægtig Ind
flydelse i vort Fædemeland. Han var Ho
vedet for en hel Kreds af Tyskere, som gav 
Tonen an baade/ imellem adelige og borger
lige i Kjøbenhavn, og som vi nødvendig maa 
tage i Betragtning, naar vi vil forstaa Ejen
dommeligheden ved Livet i Danmark for et 
Hundrede Aar siden.

J. H. E. Bernstorff er født i Hannover
3
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1712 og har allerede fra 1732 staaet i den 
dansk - norske Konges Tjeneste, i det han 
navnlig blev brugt som Sendeherre hos frem
mede Regeringer. Men 1751 overtog han 
Styrelsen af de udenrigske Sager og arbej
dede da fornemmelig ihærdigt paa Løsningen 
af det indviklede holsten-gottorpskeSporgsmaal, 
indtil han i September 1770 blev styrtet af 
Struense. Saa forlod han Landet og døde 
halvandet Aar efter. Det var, da han forlod 
Danmark, at Evald hilste ham ved sin Philet. 
Hans Privatsekretær, H. P. Sturz, (d. 1779) 
har skildret hans Ydre saaledes: „Bernstorff 
behagede ikke ved første Øjekast; thi hans 
Øje var omskyet, og der sad Dybsind paa 
hans Pande. Men traadte man ham nærmere, 
trængte Sjælen mægtig frem i hvert af hans 
Ansigtstræk, varm Menneskekjærlighed glød
ede i Øjet, og munter Venlighed foryngede 
Linjerne om hans Mund.“ De første Timer 
af Dagen tilbragte han med opbyggelig Læs
ning. Om Vinteren boede han i Kjøbenhavn, 
om Sommeren paa Bernstorff Slot, hvis Have 
han gjorde til et Mønster for andre. Han 
levede i Regelen stille, men saa gjærne Lands
mænd om sig i Aftentimerne.*,

Medens Bernstorff var dansk Sendeherre 
i Paris, blev han af en tysk Præst gjort op-

*) R. Petersen : Matthias Claudius, S. 33.
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mærksom paa de tre første Sange af „Mes» 
siaden“, der 1748 var trykte i et tysk Tids
skrift og havde vakt store Forventninger om 
Forfatteren. Da denne ikke havde noget 
Levebrød, fik Bernstorff Kong Frederik den 
femte til at indkalde ham til Danmark, hvor 
han skulde faa en aar lig Understøttelse, saa 
han kunde fuldende sit Digt og leve sorgfrit 
for sit Kald.

Saaledes kom den da 2 7aarige Friedrich 
Gottlieb Klopstock her til Landet 1751. Den 
første Del af Messiaden, som udkom i dette 
Aar, indeholdt et Tilegnelsesdigt til Frederik 
den femte og en Indledning, hvori det hed: 
„De danskes Konge har givet Messiadens For
fatter, som er en Tysker, den fri Stilling, som 
han behøvede for at fuldende sit Digt.“ Paa 
Vejen til Danmark traf Klopstock i Hamborg 
Meta Moller, med hvem han giftede sig 
1754, men som han mistede 1757. Hans dybe 
Sorg over hendes Død har ventelig bidraget 
til, at han i nogle af de følgende Aar opholdt 
sig i sin Fødeby Qvedlinburg og paa for- 
skjellige andre Steder i Harz-Egnen. Men 
1762 vendte han tilbage til Kjøbenhavn. Sam
tidig med, at han meget langsomt arbejdede 
videre paa Messiaden, skrev han 1769 i Dan
marks Hovedstad et Skuespil om Herman, 
der som Tyskernes Høvding i Kejser Augusts 
Dage slog Romerne. Han blev her i Landet, 

3*
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saa længe hans Velynder var ved Magt, me
dens han ogsaa senere, da han tog Bolig i 
Hamborg, beholdt Digterlønnen til sin Død 1803.

Klopstock havde allerede i sin Skoletid 
fattet Planen til at skrive et Heltedigt om 
Verdens Frelser. Han vilde synge for sine 
Landsmænd, som Homer havde sunget for 
Grækerne, og han vilde give den tyske Læse
verden en kristelig Digtning, som Milton havde 
givet Fnglændeme „det tabte Paradis“; men 
det kristelige Heltedigt (Epos) skulde tillige 
være ægte tysk. „Det er i den nyere Tid“, 
skrev Grundtvig i sin Verdenshistorie fra 
1817, „noget sært æventyrligt at se en ud
mærket Boglærd betræde Højskolen med et 
Værk for Øje, som han gjennem en tredive- 
aarig Kamp udfører, som Tilfældet var med 
Kloptocks Messiade, og Arbejdet maa alle
rede derved i Betragterens Øje vinde et til
trækkende episk Anstrøg, især naar Digteren, 
som her, først selv maa smede sine Vaaben 
og ringe Hjulene til sin Stridsvogn.“ Et 
Spørgsmaal er det vistnok, om selve Messi- 
aden er saa poetisk, som Klopstocks Liv er 
det med den til sit Maal. Nu er der faa 
eller ingen, der læser det store Digt om 
Kristi Lidelse, der ender med hans sejrrige 
Opstandelse, og hvis Handling snart foregaar 
paa Jorden, snart i Himlen og stundom i 
Helvede. I den første Sang drager saaledes
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Engelen Gabriel til Nordpolen, hvor der er 
en Nedgang til Jordens Indre; inden for vor 
Klodes Overflade er der et stort Rum, og 
deri svæver en lille Sol, paa hvilken de af
døde spæde Børns Sjæle lever under Vare
tægt af Skytsengle og forberedes til Himlen.

Den vittige Lessing sagde om Klopstock, 
at han var saa fuld af Følelse, at Læseren 
som oftest intet følte. Men alligevel „var 
Klopstock baade som Menneske, som Digter 
og som Seer i en Række af Aar Gjenstand 
for en Slags Helgendyrkelse. Men han var 
ogsaa, frem for. nogen af hans store samtidige, 
Tyskhedens Talsmand over for det franske 
Væsen: tung og opskruet, men inderlig greben 
af den kristne Tros Hemmeligheder, gjennem- 
trængt af sædeligt Alvor, glødende for Tysk
lands Enhed og Selvstændighed. Det var for 
disse Stemninger, han skabte sit saakaldte Seraf- 
og Barde-Sprog, kunstig præget efter den 
græsk-romerske Oldtids Mønstre og helt igjen- 
nem uden Rim, hvis Klingklang han dybt 
foragtede. Hans Oder, hans Tanker om den 
tyske Literaturs Udvikling, hans Messias og 
hans bibelske og fædrelandske Skuespil om
gav ham efterhaanden med en halv over
jordisk Glans. Han var selv gjennemtrængt 
af sit Kalds Guddommelighed, og over hele 
hans Person, i Livet som i hans Skrifter, var 
der udbredt en stille, højtidelig Majestæt, som
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dog slet ikke skal have haft noget tilfælles 
med Vigtighed. Han talte nødig om sine 
digteriske Arbejder — hellere om at ride og 
løbe paa Skøjter, som var hans Lidenskab —; 
men man følte uvilkaarligt, at han var Re
præsentanten for Ideernes evige Verden. Der
for har Goethe sammenlignet ham med Sende
herrerne for de fremmede Regeringer, som 
paatager sig den svære Opgave paa en Gang 
at gjennemføre deres egen Værdighed og en 
højere Persons Værdighed, som de skylder 
Regnskab for ethvert Skridt; at fremme deres 
eget Bedste ved Siden af det langt vigtigere, 
en Fyrstes, en hel Stats Fordel; og tillige i 
i en saa betænkelig Stilling at gjøre sig be
hagelige i Omgang med Mennesker.“*)

Klopstocks og Messiadens Beundrere kald
tes „den nordiske Skole'1, og Kjøbenhavn blev 
saaledes en Tid, skrev Grundtvig i den oven 
nævnte Bog, „Middelpunkten for de nordlige 
Tyskere, hvem Berlinerne, med den berygtede 
Boghandler (Nikolaj) i Spidsen, tænkte med 
et saadant Øgenavn at beskæmme“. Klop
stock fik ogsaa kjendelig Indflydelse paa Ud
viklingen hos os.

Hari' lærte vel aldrig ret at bruge det

*' M. Hammerich: Evalds Levned, S. 40—42 med nogle 
smaa Ændringer. Smign. Goethes Werke 1840, 21, S. 
226 ff.
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Lands Sprog, hvis Brød han nød; han levede 
i Bemstorffs Hus og i Omgang med andre 
Tyskere, og hvad han skrev i Danmark, det 
skrev han paa Tysk. Men det blev dog 
kjendeligt, at der med ham var kommen en 
ny Slags Digtning og en ny Smag ind i 
Landet. „I de højere Kredse vandt han Be
undring, de lavere forundrede sig. Digtere 
og Kunstdommere studsede. Hans strænge 
Alvor imponerede Fritænkerne; hans fromme 
Væsen bragte Kvinderne til at tilbede ham. 
Kjøbenhavn delte sig i Klopstockianere og 
Antiklopstockianere.“ Saaledes fortæller N.
M. Petersen om den øjeblikkelige Virkning 
af Klopstocks Ophold i Danmark. Men en 
varig Indflydelse øvede han igjennem Johannes 
Evald. Det var i 1769, at denne mærkelige 
Mand havde „den Lykke at blive kjendt, 
taalt og yndet af den store Klopstock“, han 
havde læst Messiaden gjentagne Gange, og 
han havde oversat et Stykke af den; hans 
„Adam og Eva“ bærer Vidnesbyrd om, hvor
dan han har følt sig drevet til i Klopstocks 
Fodspor at besynge et bibelsk Æmne. Klop
stock havde iblandt de faldne Engle skildret 
en under Navnet Abbadona; ved sin Elsk
værdighed og Følsomhed rørte denne Person 
Samtidens Kvinder til Taarer, saa de bad 
Digteren paa det indstændigste, at han maatte 
sørge for, at den stakkels Skabning blev taget
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til Naade, — og dette skete da ogsaa i Mes- 
siadens nittende Sang. Denne Abbadona op
tog Evald i sin Adam og Eva, men gjorde i 
Indledningen en Slags Undskyldning derfor: 
„Han bidrager intet kjendeligt hverken til 
den ene eller den anden Hensigt. Han er 
der, uden selv at vide hvorfor. Og dog, den 
arme Djævel, jeg har aldrig kunnet overtale 
mig til igjen at støde ham ud af mit Paradis, 
da jeg en Gang havde bragt ham derind. 
Klopstock — den store Klopstock — havde 
lært mig at ynke, tør jeg sige, at elske denne 
ulyksalige. Det Haab, jeg har, at Guds Al
godhed maaske en Gang vil ytre sin uimod- 
staaelige Virkning endog paa disse nu for
kastede, gjorde mig det til en hemmelig For
nøjelse at vise mine Tilskuere et Glimt af en 
ond Aand, som tænkte nogenledes taaleligen, 
og hvis Hovedforbrydelse var Mismod. Den 
Forfængelighed at pryde mit Stykke med en 
Tanke, laant af Tysklands største Digter, var 
noget andet maaske ligesaa forførende“.*) — 
Da Evald nu lærte den store tyske Digter 
at kjende, fik han Stødet til at tage fat paa 
et folkeligt nordisk Æmne, og han skrev sin 
„Rolf Krake“, der al Tid blev hans Yndlings
stykke, „formodentlig fordi det mindede ham

*) Robert Konigs tyske Literaturhist., S. 335. Evalds 
samti. Skrifter 1780, I, S. 39 f.
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om de Fornemmelser, der opstod hos ham, da 
han kom ind i nordisk Luft“*) I Fortalen til 
en tysk Oversættelse af .,Rolf Krake“, der blev 
skreven paa Evalds eget Værelse, bevidnede 
Digteren, at det havde været hans højeste 
Ønske, at man af hans Arbejde skulde se, at 
han var en Lærling af den uefterlignelige 
Klopstock. Han har set det, før det blev 
trykt, og han har værdiget det sit Bifald“**.)

Klopstock fik ogsaa Bernstorff til at tage 
sig af Evald, og det var paa Tale, at han 
skulde have Hjælp til en Rejse til Nord- 
Skotland, Ørkenøeme, Island og Nordlandene 
for af Indbyggernes Mund at samle gamle 
Sange, og at han i den Anledning skulde 
lægge sig efter de gamle nordiske Sprog. 
Men da blev Bernstorff styrtet, og han og 
Klopstock forlod Landet. Der var ingen mere, 
der tog sig kraftigt af Johannes Evald. Og 
var der end dem, særligt ogsaa Medlemmer 
af den tyske Kreds i Kjøbenhavn — som F. 
Munter og hans Søster —, der holdt paa 
Evalds Sang, som efterhaanden udviklede sig 
til at blive mere ægte hjærtelig end Klop- 
stocks og mere ægte dansk, end Klopstocks 
var ægte tysk, saa havde Læseverdenen i det 
hele dog større Sans for Johan Herman Ves-

*) N. M. Petersen: Lit. H., V, 2, S. 369 
**) M. Hammerich: Evalds Levned, S. 46.
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sels og hans norske Selskabs Skjerntesang 
end for de alvorlige Toner fra Evalds Harpe.

Blandt de Tyskere, den ældre Bemstorff 
kaldte ind til Danmark, maa efter Klopstock 
nævnes Johan Andreas Cramer (1723—88). 
Han var en sachsisk Præstesøn, der allerede 
som Student i Leipzig havde sluttet Venskab 
med Klopstock og sammen med ham del
taget i Stiftelsen af et Forbund af unge For
fattere, der vilde forædle Smagen og hæve 
den tyske Bogavl. Dette Forbund udgav fra 
1744 et Tidsskrift, der var bestemt til at 
kæmpe imod Gottsched og hans Skole. Hvem 
var saa Gottsched, og hvorfor skulde han be
kæmpes? J. C. Gottsched (1700—66) stam
mede fra Ostpreussen og havde allerede be
gyndt en Virksomhed som Lærer ved Uni
versitetet i Königsberg, da han ved sin 
Garderhøjde vakte Opmærksomhed hos dem, 
som skulde hverve Soldater til Kong Frederik 
Vilhelm I, og som lagde an paa at vinde 
hans Gunst ved at skaffe ham saa mange 
som muligt af lange Mandfolk. For at und- 
gaa at blive Soldat flygtede han 1724 til 
Leipzig, hvor han snart som Professor i Fi
losofi og Digtekunst og Formand for „Leip
zigs tyske Selskab“ kom til at give Tonen 
an blandt Tysklands Forfattere. Han hæv
dede „Fornuft og Regelmæssighed“ som Poe
siens Grundlov og menie, at de franske Digtere
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og Smagsdommere fra Ludvig den fjortendes 
Tid stod paa Udviklingens Højde, medens 
Shakspeare var og blev en Barbar. Fransk- 
mændene holdt stift paa, at der i et hvert 
nyere Skuespil skulde være „tre Enheder“, 
som der havde været det i de gamle græske. 
Der skulde kun være skildret én Begivenhed; 
men Shakspeare havde tidt to eller tre, saa 
at man førtes fra den ene til den anden i de 
vekslende Optrin. Der skulde kun være ét 
Sted, hvorpaa alt det skildrede foregik; men 
Shakspeare førte en i sine Stykker snart til 
Hoffet, snart til Kroen. Den tredie Enhed 
var Tidens; der maatte ikke som tidt hos 
Shakspeare ligge Aar imellem, hvad der fore
gik i de forskjellige Optrin, der fremstilledes 
paa Skuepladsen. Naar et Skuespil først og 
fremmest skal bedømmes efter disse og lig
nende stive Regler, saa bliver Følgen nød
vendig den, at man helt igjennem kommer 
til at lægge Vægten paa Formen i Steden 
for paa Indholdet. Det var da Klopstocks, 
Cramers og deres Meningsfællers Bestræbelse 
at hævde Indholdet som det vigtigste ved et 
Digt, og Gottsched, som slet ikke havde no
get poetisk Væld i sit Indre, men som dog 
ikke blot gav Regler for, hvordan andre skulde 
skrive, men selv lavede et Sørgespil efter alle 
Kunstens Regler, der skulde være et For
billede for andre tyske Digtere, — han maatte
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nødvendig bekæmpes. J. A. Cramer studerede 
da „de skjønne Videnskaber“. Men det skal 
man lægge Mærke til, naar man vil kjende 
det attende Hundredaar, at det den Gang var 
en Modesag at studere „de skjønne Viden
skaber“. I vore Dage vilde det fremkalde et 
Smil hos de fleste Tilhørere, naar et ungt 
Menneske paa Spørgsmaalet om, hvad han 
lagde sig efter, vilde svare: „De skjønne Vi
denskaber.“ Det vilde gjøre samme Indtryk 
paa os som en Oplysning om, at vedkommende 
studerede til at blive Digter. I den Tid, da 
det agtedes som noget stort at skrive latinske 
Vers, var der mange, som brød Hovederne 
med at studere en Haandbog i denne „skjønne 
Videnskab“, en saakaldt „Trappestige til Digter
bjærget“ (gradus ad Pamassum). Men hvor 
det hjemlige Sprog kom til sin Ret, maatte 
det snart kj endes, at det Forhold til Moders- 
maalets Genius, det vil sige til dets „Vætte“, 
dets inderste Væsen, uden hvilket ingen kan 
blive Digter, ikke kan opnaas igjennem lærde 
Studier. Det har været en Eftervirkning af 
den gamle latinske Tid, naar man i forrige 
Hundredaar, da dog Modersmaalet mere og 
mere begyndte en sejrrig Kamp med de frem
mede Sprog og særligt da med Latinen, be
holdt „Professorer i Veltalenhed“ og stiftede 
„Selskaber for de skjønne Videnskaber“. „De 
skjønne Videnskaber“, Digter-Videnskaben, det
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er den gamle „Trappestige til Parnasset“ i 
det attende Hundredaars Oversættelse. En 
Digter kan være Videnskabsmand tillige. 
Grundtvig var „Hælvten Skjald og Hælvten 
Bogorm“; Digteren Goldschmidt studerer 
Ægyptologi; Ægyptologen Georg Ebers er 
Digter; Viktor Rydberg er paa en Gang 
Digter og Videnskabsmand. Men Grundtvig 
har ikke været Bogorm først og saeRforpuppet 
sig for siden at udfolde Vingerne; Goldschmidt 
har ikke studeret de skjønne Videnskaber for 
at blive Digter, Ebers og Rydberg heller 
ikke. Skjaldskab er et, Vidskab er et andet, 
ligesom Tro er et og Videnskab et andet. 
Vi kan ikke have med Sammenblandingen at 
gjøre, som de kunde det i det attende Hun- 
dredaar. Hele vor Tid er en Vidskabstid. 
For at kunne tale til eller skrive for vor Tids 
Mennesker maa der vides mere end i en 
anden Tid. Digterne maa helst staa paa 
Højden af Tidens Dannelse. Men det er ikke 
derved, han bliver Digter. Han kan studere 
de Midler, hvorved andre virker paa Samtiden. 
Men jo større Digter han er, desto mere gaar 
han sin egen Vej. Det er let at forstaa, at 
Gottsched og hans Skole holdt paa „de 
skjønne Videnskaber“. Naar hans Mod
standere ikke slap Navnet, saa var det vel, 
fordi de mente, der maatte stilles en anden 
Skole op imod Gottscheds. Havde de taget
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Sagen ret grundig, havde de vel helt brudt 
med Skoler som det, der hørte hjemme inden 
for Digternes Kreds. Men saa vidt er vi ikke 
komne endnu, skjønt vi er færdige med Tale- 
maaden om „de skjønne Videnskaber“.

J. A. Cramer studerede imidlertid ogsaa 
Theologi, optraadte som theologisk Lærer ved 
Universitetet og blev derpaa Præst. 1750 blev 
han Oveftiofprædikant og Konsistorialraad i 
Klopstocks Fødeby Qvedlinburg. Det var 
ikke blot som Digter og Prædikant, Cramer 
tidlig vandt sig et Navn. Han tog sig paa 
at fortsætte den franske Biskop Bossuets Ind
ledning til Verdens- og Kirkehistorien, og han 
skrev en udførlig Forklaring til Hebræer- 
Brevet. Klopstock gjorde Bernstorff opmærk
som paa sin Ungdomsven, og 1754 blev Cra
mer tysk Hofprædikant i Kjøbenhavn. „Og
saa her“ — saaledes dømmes der om ham af 
en tysk Theolog*) — „øvede den mangesidig 
begavede, aandfulde, derhos personlig agt- 
værdige Mand samme Tiltrækningskraft. Om 
sin Prædikestol i Slotskirken samlede han af 
Residensstadens dannede Klasser en betyde
lig Tilhørerkreds. Man beundrede hans let
flydende, ordrige Foredrag, de højtflyvende 
Vendinger i Talen, under hvilke han, om end 
i Tilslutning til Skriftens Sprogbrug, nærmest

*) Herzogs Realencyklopædi, 2 Udg. III, S. 382.
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kun forkyndte de almindelige religiøse Fore
stillinger om Dyd, Forsyn og Udødelighed 
med Varme og sædeligt Alvor. Et letbevæge
ligt Publikum, som fandt den orthodokse og 
den pietistiske Kristendom lige tørre og kjed
sommelige, lod sig let henrive af den poetisk 
fuldtonende Tale, som fremkaldte Rørelse og 
sentimentalt-fantasifulde Stemninger i Steden 
for virkelig Opbyggelse. Ved dét af ham 
redigerede Tidsskrift (der nordische Aufseher, 
3 Bind 17 58 — 60), hvori han fremhævede Ejen
dommelighederne ved og bedømte, hvad der 
i hans Tid fremkom af ny Bøger, hvori han 
ogsaa meddelte mange af sine aandelige 
Sange, og hvori han endelig priste Læsningén 
af den hellige Skrift som en æsthetisk Nydelse 
(„som Viddets og en regelret Indbildnings 
Andagt“), forøgede han sin Indflydelse paa de 
danskes Smag, Dannelse og Tankegang saa 
vel som paa deres Bogavl. Tilnavnet den eje
gode, som Kjøbenhavneme gav ham, var et 
smukt Vidnesbyrd om den Agtelse og Kjær- 
lighed, som han forstod at vinde.“ N. M. Pe
tersen finder i Cramers Anprisning af den 
poetiske Skjønhed ved den hellige Skrift 
„Nøglen til den klopstockske Poesi“. Og kan 
hans Udvikling deraf*) end ikke tilfredsstille 
mig, saa kan jeg godt give ham Ret i, at

*) Se hans Literaturhist. I750—1800 første Afdeling, § 2.
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den æsthetiske Kristendoms-Opfattelse ikke 
kunde være nogen Løsning paa Striden mel
lem Troen og Fritænkeriet. For mange blev 
den en Overgang til det sidste. Men det 
skal ikke glemmes, at Johannes Evald ikke 
var den eneste af den klopstockske Skole, 
der havde et langt dybere Indtryk af Kristen
troen, end Cramer gav Vidnesbyrd.

1765 konfirmerede Cramer Kronprinsen, 
som Aaret efter blev Konge under Navnet 
Kristian den syvende. Da der ikke længe 
efter begyndte en letfærdig Tone ved Hoffet, 
talte Cramer med Fynd derimod. Og dette 
havde vel til Folge, at han, som i nogle Aar 
havde forenet en theologisk Professor-Virk- 
somhed med sin Prædikegjerning, 1771 forlod 
Landet i sin Velynder Bernstorffs og sin Ven 
Klopstocks Spor. I nogle Aar var han Su
perintendent i Lybeck. Men efter at Struense 
var styrtet, blev han 1774 Professor i Theologi 
og Prokansler ved Kiels Universitet, og ti 
Aar efter blev han som Kansler stillet i 
Spidsen for det. I denne Stilling var han en 
ivrig Talsmand for Seminarierne og for Almue
skolens Forbedring. Da Grev C. D. F. Re- 
ventlow (1748—1827) ønskede at faa en Mand 
til Præst paa sit lollandske Gods Christians- 
sæde, der kunde hjælpe ham med at forbedre 
Skolevæsenet der, anbefalede Cramer ham 
Kniplingskræmmer-Sønnen fra Emmerlev, Peter
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Outzen Bojsen (1762—1831), der da ikke blot 
blev Præst i Vesterborg 1787, men tillige 
1801 oprettede Seminariet samme Steds og 
fra 1805 forenede Embedet som Biskop over 
Lolland-Falsters Stift med den dobbelte Stilling 
som Sognepræst og som Seminarieforstander*). 
Cramer døde 1788. To af hans Sønner (Carl 
Friedrich Cramer, Prof, i Kiel, men afsat 
1794, og Friedrich Emst Cramer, der havde 
Embede i Damark til 1784) har oversat Styk
ker af Johannes Evald paa Tysk.

En tredie Tysker, der lige som Klopstock 
og Cramer kom til at staa i Forhold til Evald, 
var * Præsten ved Petri Kirke i Kjøbenhavn, 
Balthasar Münter (1735 — 93). Han var Su
perintendent i Tonna i Hertugdømmet Sachsen 
Gotha, da han 1765 modtog Kaldelsen som 
Sognepræst for den tyske Menighed i Kjø
benhavn. Han medbragte en fire Aars Dreng, 
Friederich Münter, der havde sin Manddoms- 
gjeming dels som theologisk Professor, dels 
som Biskop i Kjøbenhavn, hvor han døde 
1830, — og en ti Ugers gammel Datter, 
Friederike, der ogsaa vandt sig et Navn som 
Forfatterinde. Hun har fortalt om den Glæde, 
hvormed Faderen modtog sin Kaldelse til

Ti H. Rasmussens Mindeskrift om C. D. F. Reventlow, 
S. 105 ff., og P. Bojsens Bog om Budstikkens Udgiver, 
Præsten F. E. Boj sen, S. 9 fif.

4
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Kjøbenhavn paa en Tid, da Danmark „under 
den gode Frederik den femte og den første 
store Bemstorffs Regering og Styrelse sam
lede enhver Art af Fortjeneste i sit Skjød, og 
da Cramer, Klopstock og flere berømte Mænd 
allerede befandt sig der.“ Til hendes Barn
domsminder hører, at Faderen til Gjenbo 
havde „den tyske Bossuet, den ildfulde Cramer 
med sin dybe, forstandige Hustru, fem Søn
ner og fem blomstrende Døtre“, og at den 
store Klopstock „æret som en Gud“ ogsaa 
kom i hendes Forældres Hus. Men særligt 
skal her fremhæves, hvad hun har fortalt om 
Evalds Sygdom, og hendes Broder om hans 
Død. Evalds „Balders Død“ gjorde et over
vældende stærkt Indtryk paa Friederike Mün
ter ; denne Krone for alle tragiske Syngespil 
hævede hendes unge Sjæl op i den ideale 
Skjønheds Regioner. Den Aften, det blev 
spillet, blev hun ført i Teatret af A. G. Car
stens (1713—95), som vel var født i Kjøben
havn, men af tyske Forældre, og uddannet 
ved tyske Universiteter, og som var et af de 
virksomste Medlemmer i det 1759 stiftede 
„Selskab for de skjønne Videnskaber.“ Hun 
har fortalt saaledes om denne Aften: „Min 
Henrykkelse, min Sjælefryd, min Bevægelse 
var grænseløs, og den sidste Akt overvældede 
mig endog saa stærkt, at man maatte lede 
mig ud i den friske Luft. Tilfældigvis sad
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Forfatteren i en Loge lige over for mig. Man 
fortalte ham om den unge Pige, som var 
ble ven saa dybt bevæget, at hun havde maattet 
forlade Skuespillet. Han erfarede mit Navn 
og ønskede at se mig, hvilket var saa meget 
lettere at iværksætte, som min Broder Fre
derik allerede i lang Tid havde hørt til den 
snævrere Kreds af hans yngre Venner og just 
var ivrig sysselsat med en Oversættelse af det 
herlige Sørgespil. Nogle Dage derefter bragte 
han mig til den ædle Digters fattige Bolig. 
Jeg havde vel hørt, at Evald var lammet af 
Gigt; men dels forbandt jeg ikke noget egen
ligt Begreb med disse Ord, dels havde jeg jo 
nylig set ham i Skuespilhuset. Men hvor for
stenedes jeg, da jeg paa Smertelejet saa en 
Sorgens Skikkelse, hvis Knæ var trukne op 
til Brystet, hvis Ryg krampagtig var krummet 
for over, hvis Hænder og Fingre var stive 
og fulde af Gigtknuder, og kun det herlig 
formede Ansigt og de store, himmelblaa Øjne 
straalede mig kjærlighedsfuldt i Møde med 
overjordisk Glans. Ude af mig selv brast jeg 
ved det hjærteskjærende Syn i en Taarestrøm. 
Evald selv trøstede og beroligede mig, og 
efter en kort, kjærlig Samtale lagde han sin 
syge Haand paa min Pande, berørte den med 
et sagte Kys og sagde med svag Stemme: 
„Dér bor en ung Digtersjæl“!*) Den 17. Marts

*) Anført efter „Wahrheit aus Morgentråumen*4 af Friede- 
4*
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1781 blev Friederich Munter „kaldt hen til 
Evald, som kæmpede med Døden, rallede, 
havde dog sine Sansers fulde Brug. Han 
forstod, hvad Dr. Schønheyder bad sammen 
med ham — laa stille hen, sagde meget lidt. 
Hans Venner: Schønheyder, Roggert, Snee- 
dorf, Rothe og jeg vare samlede omkring 
ham. Han klagede til Aaskov, at han ikke 
kunde faa Vejret, og da denne sagde til ham, 
at Døden var nær, spurgte han, hvor mange 
Timer han vel endnu havde at leve. Aaskov 
svarede: han haabede, kun faa—. „Gud være 
lovet, Gud være takket!“ sagde Evald. Kl. 
23/4 om Middagen fik han nogle faa Krampe
trækninger — laa saa rolighen — og udaandede. 
Øjeblikket, han døde, kunde jeg ikke klart 
skjelne; men jeg, Roggert, Madame Schou 
saa ham dø. Fred være om hans Gravsten, 
mild, blid Guds Fred! — Hans Øjne beholdt 
endnu en Time efter hans Død deres Glans; 
men han var forfærdelig affalden, og snart 
efter Døden forandrede hans Ansigt sig“*).

rike Brun geb. Munter i Otto Borchsenius' literære 
Feuilletoner, S. 8 f.

*) C. L. N. Mynster: „Fra den ældre Tid“, S. 59 f. 
Schenheyder var Evalds Præst, U. B. Aaskov en be- 
kjendt Læge. Historikeren Fr. Sneedorf og A. B. 
Rothe (en Sen af Tyge Rothe) var lige som Fr. Mun
ter Medlemmer af „det danske Literaturselskab“, som 
sluttede sig neje til Evald, der, som Tyge Rothe og 
Schenheyder, var dets Æresmedlem.
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Der kan endnu nævnes adskillige mærke
lige Mænd, som hørte til den tyske Kreds i 
Kjøbenhavn. Gottlob Friedrich Ernst Schøn- 
born (1737 —1817) var en Søn af en holstensk 
Præst, der selv stammede fra Harz-Egnen. 
Han var en lille, mager Mand med skarpe 
Træk og store buskede Øjenbryn. Men han 
var et mærkelig dybt Menneske. „Han har 
et Aasyn som Egebark og et Hjærte som 
Blomsterduft“ skrev Matthias Claudius om ham, 
„og dertil et Sind som Newton og Cartesius“*). 
Fr. Leopold Stolberg havde en Lørdag i Ok
tober 1777 spist sammen med Schønbom paa 
Sølyst hos Grev Schimmelmann og skrev saa 
nogle Dage efter: „Schønborn lader jeg smage 
mig godt som gammel Rinskvin, der giver 
Kraft og Ild. Det er en fortræffelig Mand. 
Omgangen med ham giver mig nyt Sving. 
Han er overhaands rig paa stærke og skjønne 
Ideer.“ Den 9. April og 23. Juli 1805 nævner 
han Schønborn som et af de righoldigste, 
elskværdigste Mennesker, han nogen Tid har 
set, og skriver, at hans herlige Oder dels har 
virket paa ham som lægende Olie, dels har 
truffen hans Sjæl som Ild fra Himlen. „Paa 
hans Aands Himmel synes Aftenstjæmeme mig 
at straale endnu herligere, end Morgenstjær- 
nerne straalede.“ Da Stolberg 1811 paa sine

*) R. Peter ens M. Claudius, S. 29.
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gamle Dage havde været sammen med Schøn- 
born, fandt han vel, at Alderen havde taget 
paa hans fordringsløse ydre Skikkelse; „men, 
hans vældige Aand og hans kjærlighedsfulde 
Hjærte nyder en herlig Ungdom, og i Tænke- 
maade synes han mig at være bleven fastere, 
inderligere og derved ogsaa mere munter og 
lykkelig. Det er utroligt, hvor meget han 
véd, og hvordan alt det, han véd, staar til 
Tjeneste for hans Aand, og hvordan Aanden 
selv, i det den hersker over den menneskelige 
Viden, ydmygt føler Trangen til det højere og 
mere og mere stræber efter det højere“.*) Bog
handler Friedrich Perthes, i hvis Hus i Ham
borg Schønborn har levet, sagde om ham, at 
han var den største Tvivler, han vidste af at 
sige. „Gud, Frihed, Udødelighed var de Gjen- 
stande, han altid bekæmpede med sin For
stand, men maaske netop af den Grund, at 
de var grundfæstede i hans egen ædle Natur 
og derfor paatrængte sig ham med en uimod- 
staaelig Vælde; thi Friheden, den almindelige 
og den personlige, var hans Afgud, og i denne 
vilde han ikke lade sig indskrænke, end ikke 
ved sit eget Indre. De Skranker, hvori hans 
eget Jeg holdt ham bunden, fyldte ham med 
Vrede; han rev og bed bestandig i denne

*) Janssens F. L. Stolberg. 1877. 7, S. 86. 2, S. 110 f., 
>39 og 191.
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Kjæde som en gammel Løve. Træk af dette 
kongelige Dyr fandtes ogsaa i hans Aasyn, 
og naar han stundom paa Grund af Alder
doms Skrøbelighed faldt i Søvn ved vort 
Bord, saa løftede Øjenbrynene sig tidt som 
en Løvemanke og viste, at Aanden kæmpede 
videre i hans Indre. Han døde i sit 8ode Aar. 
Dødskampen varede i samfulde otte Dage; 
han maatte være smedet fast til Livet, sagde 
Lægen“*) Denne mærkelige Mand blev Hus
lærer hos J. H. E. Bemstorff 1765 og blev 
hos ham i en Aarrække, idet han bestandig 
fortsatte sine Studeringer. 1773 blev han an
sat ved det danske Konsulat i Algier, hvor 
hane stolte Sjæl harmedes over Røverstaternes 
Ufærd, og den Skjændsel, det var for Ev- 
ropa, at det taalte den. Efter at have været 
paa den Rejse i Danmark 1777, da Stolberg 
var sammen med ham paa Sølyst, gik han 
som dansk Legationssekretær til England, og 
denne Stilling beholdt han i 24 Aar. At en 
Mand som han beundrede Homer og Shak- 
speare saa vel som Klopstock, vil vi finde 
naturligt, og det er rimeligt nok, at han med 
sin ildfulde Natur kunde gjøre andre lige saa 
indtagne, som han selv var, i alt, hvad der 
aabenbarede Menneskeslægtens store Anlæg. 
„Hans Indvirkning paa Claudius var maaske

*) Fr. Perthes Leben, I, 6te Oplag, S. 102 f.
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noget af det vigtigste, han har øvet. Ti for 
ham var Omgangen med denne geniale Mand 
et fuldstændigt aandeligt Bad.“*)

En anden Mand, der havde særlig meget 
at betyde for Claudius, var Hans Vilhelm 
Gerstenberg (1737 —1823). Han var født i 
Tønder, men havde studeret i Jena og lige 
som Claudius været Medlem af et „tysk 
Selskab“, der havde dannet sig efter Forbillede 
af Gottscheds leipzigske Selskab af samme 
Navn. Men fra det tyske Universitet gik 
Gerstenberg til den danske Hovedstad, blev 
Kornet ved et Regiment og skrev tyske 
Krigssange til Brug for den danske Hær, da 
det 1762 truede med, at vort Fædreland skulde 
blive overvældet af Holsten-Gottorperen paa 
den russiske Kejsertrone. Gerstenberg gjorde 
Tjeneste som Adjudant og blev Ritmester; 
men da Krigsfaren var overstaaet, tog han 
Bolig i Kongens Lyngby, hvor hans Hjem i 
nogle Aar var et Samlingssted for den tyske 
Kreds, og hvor Klopstock da navnlig ogsaa 
har søgt hen, naar han skulde ud for at drive 
sin Yndlings-Idræt at løbe paa Skøjter paa 
Lyngby Sø.

Matthias Claudius havde en Gang bedt 
Gerstenberg om at skrive et Sørgespil, og 
1768 kom det under Navnet Ugolino. Æmnet

*) R. Petersens M. Claudius, S. 30.
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dertil er taget af Dantes Helvede (32. og 33. 
Sang). Paa sin Vandring gjennem Straffens 
Verden kommer den italienske Digter til en 
Sø, der var belagt med et tykt Isdække; men 
der var Huller i det, og i disse pintes For
ræderne. I et Ishul saa han to, hvoraf den 
ene slog sine Tænder i den andens Hoved dér,

hvor Nakkeben og Hjærne sammenstøde,

og gnavede paa hans Hjæmeskal.
„O du, som paa slig dyrisk Vis bekjender

dit Had til ham, hvis Lemmer her dig mætte!“ 
saa talte jeg; „sig, hvorfor du ham skjænder ?

Thi hvis du klager over ham med Rette,
og jeg hans Navn og Brøde faar at vide,
skal du i Verden Gjengjæld faa for dette,

og ej min Tunge tørres ud før Tide‘\

Den ulykkelige tager saa Ordet og fortæller, 
at den, han piner, er en Ærkebiskop, som for 
at volde ham Ulykke under Venskabs Maske 
har forført ham til at tragte efter Fyrste
magten i Pisa:

„Hvordan jeg fængslet blev og ført til Døden 
ved ham, jeg gav min Lid i svundne Title, 
al Tale derom er ej mer fornøden.

Men hvad du ej har kunnet faa at vide: 
hvor grum min Død var, skal du nu fornemme, 
og dømme : elv, om han har ladt mig lide.

Et snævert Hul i Burets dybe Gjemme,
som efter mig man Hungertaarnet kaldte,
og som for fler skal lukke sine Lemme,
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alt havde vist mig gjennnem Murens Spalte
mer end én Maane, da hin Drøm, den fule, 
rev Sløret bort og mig min Lod fortalte . . . 

Da jeg før Daggry vaagued nu der nede,
hørte jeg mine Børn, som var til Stede,
i Søvne græde og om Brød mig bede . . .

Alt var de vaagne, Timen frem sig skyndte,
og ellers plejed Føden ej at dvæle;
da ved vor Drøm at ængstes vi begyndte. 

Nu hørte jeg, de nagled Dørens Fjæle
fast, paa det frygtelige Taarn, jeg hader ;
paa mine Børn jeg stirred uden Mæle, 

jeg græd ej, — jeg blev Sten i Sjæl og Lader.
De græd, og Anselmuccio sagde bange:
„Du ser saa vist paa os, hvad er det, Fader?“ 

Dog græd jeg ej og svared ej den lange
Dag eller Nat, hvis Timer langsomt trilled, 
indtil den næste Sol steg over Vange.

Men da en Smule af dens Straaler spilled
ned i det Taarn, som ellers Lys ej kjender, 
og jeg paa fire Aasyn saa mit Billed: 

bed jeg af Kval i begge mine Hænder.
Og de, der troede, det var for at lindre 
den pinefulde Trang, som Hungren tænder, 

stod op og sagde: „Fader! lad dig ej hindre,
om ved det Kjød, du gav, du vil os skille; 
spis kun af os, det smerter os langt mindre!“ 

For deres Skyld jeg lod, som jeg blev stille ;
den Dag og næste Dag vi tavse ligge — 
vé, haarde Jord, at du ej briste vilde!

Men paa den fjerde Dag, med bange Blikke, 
faldt Gaddo udstrakt for min Fod der inde 
og sagde: „Fader, hjælper du mig ikke?“

Der døde han, og saadan saa jeg s vinde
en efter en de tre i Taarnets Øde
den femte og den sjette Dag; i Blinde
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gav jeg mig til at famle paa de døde,

og i to hele Døgn jeg paa dem kaldte;
men da — mer stærk blev Sulten end min Møde.“

Til Siden skeled han og mer ej talte,
men Hjærne-kallen greb igjen med Tænder, 
stærke som Hundenes til Ben at spalte.“

Gerstenberg skildrede i sit Skuespil Ugolinos 
Liv med de fire Børn i Fængslet, indtil han 
sidder vanvittig mellem deres Lig og pines 
af den gruligste Hunger.

Klopstock roste sig af, at hans Opmunt
ring havde Del i, at „Ugolino“ blev skreven. 
Hvor stærkt Claudius har været paavirket af 
sin Vens Skuespil, kan vel bedst kjendes af, 
at han, da han efter i sit Ægteskab at have 
faaet fem Døtre, vilde udtrykke sin Længsel 
efter en Søn, kaldt, den ønskede med Navnet 
^Anselmuccio^. Imidlertid finder man i et 
langt tidligere Digt af Matthias Claudius Hen
tydninger til Gerstenbergs Skuespil. Det er 
i den Beskrivelse afWandsbeck, som han til
egnede Kejseren af Japan:

Se bare lige for dig hen, 
saa vil du se for Øje 
en Skov, og inde midt i den 
et Taarn blandt Huse høje.

Ved Ordet „Taarn“ jeg tænker paa, 
hvad der i Pisa skete, 
den Gang en Mand med trende smaa 
i Hungersnød blev stedte.
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De blev i Hungertaarnet sat, 
hvor Tørst og Suk dem plaged, 
hvad Under, om i Fængslets Nat 
i Nøden de forsaged?

Der skal en rigtig Digter til 
at skildre deres Kvaler, 
saa det jeg ikke prøve vil, 
kun Slutningen jeg maler.

Dem havde vi>t en hastig Død 
kun været et Mirakel;
tre Dage Gaddo bad om Brød, 
saa døde han, den Stakkel.

Hans Fader og hans Brødre gik 
omkring hans Lig med Klage, 
den samme Død de alle fik; — 
men til vort Taarn tilbage! —*)

Der er noget meget betegnende i, at den 
samme Gerstenberg, som med Lyst fordybede 
sig i et saa grufuldt Billede, samtidig sværm
ede for det fredeligste Stilleliv paa en 0 ude i 
det store Hav. Klopstock ogClaudius kunde 
glæde sig over Skildringen af denne Gru; de 
følte derigjennem Indsigelsen mod alt, hvad 
der i Samtiden øvede et unaturligt Tryk. Men 
de har saa ogsaa kunnet dele Længselen efter 
en eller anden „0 i Sydhavet.“

Det var i Aaret 1704, at den skotske Sø-

*) C. II. Thurahs Oversættelse af udvalgte Skrifter af 
Matthias Claudius, S. 2 og 3.
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mand Aleksander Selcraig eller Selkirk af en 
engelsk Kaptajn, som han var bleven uenig 
med, blev sat i Land paajuan Femandez vest 
for Chile. Det er egentlig tre smaa Øer, som 
ligger i oo geografiske Mile sydvest for Val- 
paraiso. I fire Aar og fire Maaneder levede 
han alene paa sin 0. Men saa blev han 
reddet af en anden engelsk Kaptajn, Woodes 
Rogers, som 1718 i London udgav en Be
skrivelse af, hvad Selkirk havde oplevet paa 
Øen. Men i Forvejen var der skreven om 
Selkirk i alle engelske og skotske Blade. 1719 
udgav saa Daniel Defoe, der baade som Politiker 
og som Digter havde vundet et stort Navn, navn
lig ved at kæmpe for Taalsomhed i Trossager, 
sin Robinson Crusoc. Tildragelserne i denne 
har kun ringe Lighed med Selkirks Æven- 
tyr. Robinson Crusoe er en med Kunst og 
Menneskekundskab affattet digterisk Skildring, 
som snart blev oversat i mange forskjellige 
Sprog. Den gjorde umaadelig Opsigt i Eng
land, men skal dog have virket endnu mere 
i Tyskland, hvor der i de følgende 30 Aar 
udkom hen imod 40 Robinsoner. Nogle af 
disse var temmelig besynderlige. Der udkom 
saaledes „en aandelig Robinson“, „en medi
cinsk Robinson“, „den jødiske Robinson“, „den 
usynlige Robinson“ o. s. v. Den mærkeligste 
Efterligning var dog „Øen Felsenburg“, som 
udkom 1731 og endnu næsten 100 Aar efter
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(1827) fik en ny Udgiver i Romantikeren 
Ludvig Tieck. Deri er fortalt om nogle ædle 
Tyskere, som skulde være flygtede bort fra 
den Fordærvelse, som Trediveaarskrigen havde 
frembragt, og som paa en 0 i Sydhavet havde 
grundet et Mønster-Rige, hvori Dyd, Uskyld 
og Lykke stod for Styret*).

I tredie Bog af Rousseaus Emil udtrykker 
Forfatteren sit Had til alle Bøger, men ind
rømmer Nødvendigheden af, at vi har Bøger. 
Og maa vi endelig have dem, saaledes 
omtrent skriver han, saa er der én, som efter 
mit Skjøn er den fortrinligste Afhandling over 
en naturlig Opdragelse, Denne Bog skal 
Emil først læse; den skal i lang Tid udgjøre 
hans hele Bogsamling og altid beholde en 
udmærket Plads imellem hans Bøger. Den 
vil blive Teksten, hvortil alle vore Forhand
linger om naturvidenskabelige Æmner vil slutte 
sig som Kommentarer. Den vil afgive Prøve
stenen for vor Dømmekraft, medens vi skrider 
frem ad, og, saa længe vor Smag ikke er 
fordærvet, vil Læsningen af den bestandig 
være en fornøjelig Underholdning. Og hvad 
hedder nu dette Vidunder af en Bog? Er 
det Aristoteles? Er det Plinius? Er det 
Buffon? Nej, det er Robinson Crusoe. Ro-

*) Ed. Erslev i geografisk Tidsskrift 4, S. 179. f. Kenigs 
tyske Literaturhist., S. 283 f.
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bjnson Crusoe, paa sin 0, ganske alene, be
røvet sine Medmenneskers Bistand, blottet for 
alle Slags kunstigt Værktøj og lignende Hjælpe
midler, — og dog sørger han for sit Under
hold, ja kommer endog til at befinde sig 
ganske vel: det er visselig en Gjenstand, som 
maa vække Interesse hos Mennesker af alle 
Aldere, og som man paa tusende Maader kan 
gjøre tiltrækkende for Børn . . . Denne Ro
man, der, befriet fra alle Biting, som kan være 
tilsat, begynder med Robinsons Skibbrud i 
Nærheden af hans 0 og ender med det Skibs 
Ankomst, som kommer til hans Redning, vil 
i alle disse Aar, hvorom her er Tale [Drenge- 
aarene fra 12 Aars Alderen] paa én Gang 
skaffe Belæring og Underholdning. Jeg vil, 
at hans Hoved skal være optaget deraf indtil 
Svimmelhed, at han stadig skal beskæftige 
sig med sin Bolig, sine Gjeder*) og Plant
ninger; at han indtil alle Enkeltheder skal 
lære, ikke af Bøgerne, men af Tingene selv, 
alt hvad man i Tilfælde af lignende Slags 
trænger til at vide; at han skal anse sig selv 
for en anden Robinson; at han skal se sig 
selv klædt i Skind, med en stor Hue paa 
Hovedet og en frygtelig Sabel ved Siden . . 
Jeg vil, at han føler sig urolig over, hvilke

*) Campe har i sin Robinson fra 1780 sat Lamaer i Steden 
for Gjeder. Erslev, Anf. St.
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Forholdsregler der kunde bruges, naar han 
manglede en eller anden Ting, at han skal 
prøve og undersøge sin Helts Fremfærd, om 
han ikke har forsømt noget, og om han 
ikke havde kunnet gjøre noget paa en 
bedre Maade; at han nøje lægger Mærke til 
sine Fejl og drager Nytte af dem, for at han, 
naar han kommer i en Stilling af samme 
Slags som før, ikke skal gjøre dem paany; 
thi han vil uden Tvivl komme ind paa den 
Tanke, at han en Gang skal grunde en lig
nende Koloni. Det er det eneste rette Luft
kastel i denne lykkelige Alder, i hvilken man 
ikke kjender nogen anden Lykke end at faa, hvad 
der lige frem er nødvendigt, og saa Friheden.

En Lovtale over Robinson Crusoe af den 
berømte J. J. Rousseau maatte yderligere 
styrke Bogens Anseelse. Og Tankerne om 
de fjæme Øer i det store Hav, som kunde 
yde Mennesker et paradisisk Tilflugtssted, fik 
ny Næring, da Englænderen James Cook 
(1728- 79) havde gjort sin navnkundige Rejse 
omkring Jorden. Denne Mand blev valgt 
til at føre det Skib, der blev sendt til den 
anden Halvkugle med Astronomer, som skulde 
iagttage Planeten Venus’ Gjennemgang gjen- 
nem Solen i Juli, 1769. Skibet led meget af 
Uvejr ved Sydspidsen af Kap Horn, men 
naaede dog lykkeligt Øen Otahejti, der an- 
toges at være særlig heldigt beliggende for
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den nævnte astronomiske Iagttagelse, og ved 
at træde i venlig Forbindelse med de ind
fødte fik den kloge Skibsfører alt ordnet paa 
det bedste for sine lærde medrejsende. Fra 
Beskrivelsen, af Cooks Rejse, der blev til en 
Jordomsejling i Løbet af to Aar, blev Øen 
Otahejti særlig berømt som et ualmindelig 
dejligt Sted med elskværdige Indbyggere, og 
dette virkede paa Gerstenbergs Indbildnings
kraft saaledes, at han fik Lyst til at drage 
derover med en Kreds af gode Venner. Imel
lem dem gjorde han Regning paa Claudius 
og Schønborn; saare gjæme vilde han ogsaa 
have Klopstock med. Naturgranskeren Georg 
Forster, som havde fulgt Cook paa den nævnte 
Rejse, skulde opfordres til at være deres 
Fører. Gerstenberg skrev i Breve om denne 
Sag: „De vil have hørt om Otahejti; her er 
det andet Paradis, her er Eden, Guds Lyst
have, hvor man drikker Skaberens Godhed 
af aldrig plumret Kilde, og hvor man gjen- 
finder hans Billede i Mennesket. Under en 
L vemaade, som Arkadiens Hyrder plejede at 
drømme sig den i deres skjønneste Drømme, med 
Bevidstheden om en Værdighed, som i Aar- 
tusender har været uhørt i Verden, med den 
sjæleløftende Devise af en Enthusiasme, der 
ikke kan være himmelske Borgere uværdig, 
vil vi forlænge vore Dage med et halvt Hun- 
dredaar. Og hvilken Slægt vil vi plante paa

5
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denne 0! En anden Braminslægt! . . . Paa 
det fine Grønsvær lægger vi os til Hvile; den 
klare Himmel og det glimrende Løv af Banan-, 
Brødfrugt- og Kokus-Træet er vort Loft; 
naar vi vaagner, har alle Grenene rystet deres 
modne, ambrosiske Frugter ned til os, — vi 
rejser os da fra vort Leje og bader os under de 
buskklædte Skrænter og de nedstyrtende 
Klippebække. I Evropa vilde vi saa give os 
til at istandsætte vore Benklæder, stoppe vore 
Strømper og farve vore Haarpunge sorte; der 
ovre paa Otahejti kaster vi Papirtræets Gevant 
over vore Skuldre og gaar klædte i Purpur.“ 
Der kan, som R. Petersen*) bemærker, være 
Spøg med i Beskrivelsen af Vidunderlandet; 
men Planen var alvorlig ment, skjønt den 
naturligvis aldrig blev sat i Værk.

Med J. H. E. Bernstorffs Opbrud fra Dan
mark mistede den tyske Kreds et af sine 
Samlingsteder. Gerstenbergs Hus i Kongens 
Lyngby havde været et andet Tilholdssted for 
de kjøbenhavnske Tyskere. Men 1775 blev 
Gerstenberg dansk Resident i Lybeck**), hvor
fra han atter en Del Aar efter blev forflyttet 
til Altona. Imidlertid aabnede der sig andre

;:) Matthias Claudius, S. 165.
**) Her besøgte F. Munter ham paa sin Udenlandsrejse og 

fandt, at alle hans Børn skrev Vers. C. L. N. Mynster 
„Fra den ældre Tid“, S. 62 f.
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Huse, hvori de livlige Tyskere og deres danske 
Venner fandt sig vel ved at samles.

Bernstorff havde indkaldt en Læge fra 
Celle, Johan Just v. Berger, som senere blev 
kongelig Livlæge. Han boede om Vinteren 
i Prinsens Palais og om Sommeren paa Bakke
huset ved Søndermarken (hvor Idiot-Anstalten 
nu ligger). Hos ham samledes nu en stor 
Kreds af livlige Mennesker. „Lærde og Kunst
nere, Prinser af det kongelige Blod og frem
mede Sendeherrer, alt flød her sammen og 
dannede den harmoniske Helhed, som alene 
fortjener Navn af det gode Selskab, da dette 
aldrig opstaar ved et snævert Udvalg af en
kelte privilegerede Klasser, men alene ved en 
fri og behagelig Sammenblanding af de be
tydelige i alle Klasser“*)

Friederike Munter, som har givet denne 
Beskrivelse af et Hus, hun havde stor Glæde 
af at komme i, skulde selv, efter at have 
giftet sig med Agent Brun, paa Sofienholm i 
Frederiksdal komme til at grunde et Hjem, 
der fik en lignende Betydning og ligesom det 
bergerske har banet Vejen for danske Hjem, 
som i det nittende Hundredaar fik en lignende 
Betydning. Men her skal der fortælles om, 
hvordan hun blev gift med den rige Handelsmand.

I v. Bergers Hus havde Evalds unge Ven-

Borchsenius' literære Feuilletoner, S. 9 f.
5'
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inde haft en Ungdoms-Forelskelse, som ikke 
førte til noget. I Vinteren 1781—82 havde 
hun adskillige Bejlere. Fr. Munter, som var 
udenlands, skrev den 27. Januar 1782 til hende: 
„Jeg hører, Byen forlover dig den ene Gang 
efter den anden. Vil du værs’god lade mig i 
Forvejen vide, hvem du tager, ellers fornær
mer du mig dødeligt. Det er højst rimeligt, 
jeg taler et Ord med: forstaar du det? — 
Hvis du tager nogen, jeg ikke vil have til 
Svoger, faar du min broderlige Forbandelse. 
Hermed Basta. Har du Hast med at faa 
nogen, saa tag Sneedorf; med ham er jeg for
nøjet. Men se dig vel for, at han siger ja“*) 
Det var den senere Admiral Sneedorf, Broder 
til Historikeren, som Munter kunde ønske sig 
til Svoger. „Et bedre Menneske“, skrev han 
(ventelig til sin Fader), „har jeg endnu ikke 
kjendt, og i Hoved kan han fuldkomment 
maale sig med hende. At han er noget rude**), 
er jo ikke saa farligt; hun kunde jo slibe ham 
af“***) — Det blev en Bejler af en ganske 
anden Slags, der blev foretrukken. Der er 
nylig****) bleven offentliggjort en Oversæt-

♦j C. L. N. Mynster^ Meddelelser om Frederik Munter 
og Friederiké Munter. S. 2 f.

**) Det var vel Semandsvæsenet, som var noget kantet. 
***) „Fra den ældre Tid“, S. 83.

*♦**) Se „Meddelelser fra Frederik Miinte/s >og Eriederike 
Munter’s Ungdom“. S. 7—17.



Agent Brun. 69

telse af et Brev fra 24. Marts 1783, som Dr. 
Balthasar Munter skrev til sin Datter, da hun 
var i Tvivl, om hun skulde give Agent Johan 
Christian Constantin Brun sit Ja. „Du kan 
ikke“, skriver Faderen til sin Datter, „komme 
til nogen Beslutning, min søde Pige! Du vak
ler mellem ja og nej, og du finder denne Til
stand højst pinlig. Kom, grib din Faders 
trofaste, kjærlige Haand, som vil lede dig. 
Din Fader vil for den allerhøjeste Faders 
Aasyn overlægge med dig dit store Anlig
gende, overlægge det med saa megen Alvor 
og Omhu, som hans Kjærlighed til dig, din 
Tillid til ham gjør det til højhellig Pligt. Lad 
os først betragte din Elsker ved at se hen til 
hans Forstand, hans Hjærte og hans moralske 
Forhold. At han har megen sund Fornuft,. 
besidder mange ved Iagttagelse og Erfaring 
forhvervede Kundskaber og er saa dygtig 
som faa i det Fag, til hvilket Forsynet har 
bestemt ham, vil du længe have mærket, og 
det er indrømmet af alle, som ere i Stand til 
at have en Dom om ham. Netop dette har 
jo henledet Opmærksomheden paa ham hos 
dem, som have budt ham den Post, han har 
modtaget i Haab om at blive din Mand*).

*) Brun var Handelsmand og havde i elleve Aar været dan k. 
Konsul i bt. Petersborg, men var nu bleven Be lyrer af 
d^n kongelige vestindiske Handel. Han blev Gehejme- 
konfereusraad og Storkors af Dannebrog.
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Hans Hjærte synes mig at være ædelt og 
godt; hidtil har jeg i al Fald intet opdaget 
hos ham, som staar i Strid med denne min 
gunstige Mening. Du har jo kjendt ham lige 
saa længe som jeg; men heller ikke har jeg 
bemærket, at du har fundet nogen Fejl hos 
ham, der kunde vække anden Forestilling 
om hans Tænkemaade. En Bemærkning har 
du dog gjort, som her maa komme i Betragt
ning: at du nemlig aldrig endnu under hans 
Ophold her har fundet ham til Stede ved den 
offentlige Gudstjeneste. Dette kunde vække 
Tvivl om hans Agtelse for Religionen; og var 
denne Tvivl begrundet, maatte vi begge fælde 
anden Dom om hans Hjærte. Her have vi 
altsaa et Punkt, hvorom der nødvendigt maa 
affordres ham en Erklæring. Hvem der ikke 
elsker og ærer Religionen, kan ikke blive 
min Friederikes Mand. Denne Tvivl taber 
dog meget af sin Vægt, naar vi ser hen til 
hans moralske Forhold. Du véd, hvilket 
gunstigt Vidnesbyrd baade hans og vore 
Venner i Lübeck give ham i denne Hen
seende, og de have kjendt ham i hans Ung
doms Aar. To hele Vintre have vi selv haft 
Lejlighed til at iagttage ham. Venlighed, 
Beskedenhed, Maadehold, Tjenstagtighed, Blid
hed, Eftergivenhed, Forsigtighed, Klogskab: 
det er de Dyder, som vi have bemærket hos 
ham, og som ikke tyde paa noget mod Re-
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ligionen stemt Sind. Aldrig have vi sét ham 
gjøre, hørt ham sige noget, der stred mod 
Retskaffenhed og Dyd. Intet upassende Ord, 
ingen bitter Dom om hans Næste, intet Træk 
af Hovmod eller Forfængelighed have vi hørt 
af hans Mund. Lige saa lidet har Rygtet 
sagt noget ufordelagtigt om ham og hans 
Forhold under hans Ophold her.“ Derpaa 
gaar Dr. Munter over til at betragte Bruns 
Person med Hensyn til hans Ydre, som han 
finder behageligt. Ganske vist ser han syge
lig ud. Men Dr. Schonheyder har paa Ære 
og Samvittighed forsikret, at Brun ikke havde 
nogen Svaghed eller Fejl, som truede med 
en tidlig Død eller et sygeligt Liv, naar han 
kun vedblev med en ordnet Levemaade*). 
Imidlertid kunde man om denne Sag ogsaa 
raadføre sig med Livlægen v. Berger. „Den 
store Forskjel paa hans og din Alder“, ved
bliver Faderen, „vilde være en betænkelig 
Omstændighed, hvis det var afgjort, at han 
var sygelig. Men er hans Helbred ikke saa 
svagt, falder Betænkeligheden bort. En 10— 
12 Aar maa Manden gjæme være ældre end 
hans Kone; han er altsaa højst en 6 — 8 Aar 
for gammel til dig**). Ere baade Mand og

*) Brun blev 89 Aar.
Brun var født i Schwerin 1746. I'orskjellen mellem 
han< og Frederikkes Alder var godt 18’'2 Aar.
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Kone pur unge, begaa de mange Daarskaber, 
fordi deres Lidenskaber endnu ere for heftige, 
og de mangle den behørige Verdenskund
skab og Erfaring. Konen taber da ogsaa 
let, før end Manden er tjent med, Ungdom
mens Ynde; hun bliver en Matrone, medens 
han endnu staar i sin fulde Kraft. Derimod 
komme begge hinanden snart nærmere i Aar, 
om ogsaa han fra først af er dobbelt saa 
gammel som hun. Vil jeg nu end indrømme, 
at din Elsker, som Elsker betragtet, • kan være 
vel gammel for dig, er han dog ung nok til 
at haabe selv at kunne afslutte sine Børns 
Opdragelse. Føj nu til, at du selv ofte har 
erklæret, du vilde ikke tage nogen Mand un
der 30 Aar; tænk saa paa de mange Eks
empler, du har sét paa et lykkeligt Ægte
skab, hvor den samme Ulighed fandtes i 
Alderen; og betænk saa fremdeles, hvad Er
faringen lærer, at en ganske ung Elsker 
yderst sjælden findes i de Vilkaar, at han 
anstændigen kan forsørge Hustru og Familie: 
stil dig alt dette for Øje, naar du vil rettelig 
dømme om dette Punkt. — Jeg gaar nu over 
til hans andre ydre Forhold og Forbindelser, 
hvorved hans Herkomst og Familie, hans 
Evne til at forsørge dig og hans borgerlige 
Ære er at tage i Betragtning. Herkomst er 
i sig selv noget meget tilfældigt og lidet be
tydende. Imidlertid véd du, at hans er god
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og kan maale sig med din. Mere af Betyd
ning er Familien. Han har en Broder, som 
der, hvor han er ansat, er en højt agtet og 
velhavende Mand, og tre uforsørgede Søstre, 
der sandsynligen ville komme til at trænge 
til hans Hjælp. Jeg kjender dig for godt til 
at tro, at dette kunde være dig imod. Selv 
er du tilbøjelig til at gjøre vel; skulde du 
ikke gjæme se, at din Mand gjorde vel imod 
sine? — Men af stor Betydenhed for dig er, at 
den Mand, som elsker dig, her er en fremmed. 
Bestemmer du dig til at give ham din Haand, 
er du fri for alle besværlige Familieforbind
elser, og hvad ubehageligt deraf følger; du 
kan beholde dine gamle Venner, vælge din 
Omgang efter din egen Smag, oger ikke bunden 
til nogen, du ikke selv synes om. Hans Evne 
til at forsørge dig er saa rigelig og saa sik
ker, at du ikke kan vente at finde nogen 
anden Mand, der i saa Henseende kan maale 
sig med ham. Ogsaa dette er for dig en 
Ting af den største Betydning. Du er op
draget i Overflod; har aldrig prøvet, hvad 
det er ikke at kunne skaffe dig det fornødne: 
kj ender Næringssorger næppe af Navn. Du 
er vant til og holder af en finere og bekvem 
Levemaade, og er du end ingen Ødeland, har 
du dog slet intet Anlæg til nogen stræng 
Sparsomhed. Skulde du overleve ham, er du 
dog sikret mod Trang, fordi han er beredt til at
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sikre dig den størst mulige Enkepension i den 
herværende Enkekasse.“ Bruns borgerlige Ære, 
mente B. Münter, kunde blive meget stor. 
Hans glimrende Udsigter til Titel og Rang 
kunde imidlertid ikke lokke Friederike; „lad 
det derfor være usagt.“ Münter mente, at 
Bruns Sindelag og Tilbøjeligheder stemte med 
hendes. I den Anledning kommer man til at 
tænke paa Historien om, at Brun for at be
hage Friederike Münter en Gang havde frem- 
sagt en hel Ode af Klopstock, som han havde 
lært uden ad. „Indad havde han aldrig lært 
den.“ Han var og blev Forretningsmand. 
Han havde tjent sig op fra at være en fattig 
Handelsbetjent; efter Münters Brev har han 
ikke lært at skrive sit Modersmaal fuldt rigtigt. 
Men han havde Hoved til Forretninger. Da 
Münters var nøje knyttet til Grev E. Schim
melmann, der havde mange Handelsforhold i 
sin Haand, var ogsaa Forbindelsen med Frie
derike Münter en god Forretning, og for dens 
Skyld kunde man ogsaa underkaste sig det 
Hovedbrud at lære et af Klopstocks Digte. 
Borchsenius, som giver denne Forklaring*), 
oplyser yderligere, hvor lidet Brun lignede 
sin tilkommende Hustru, ved et Par Fortæl
linger, der gaar om ham. Et ungt Menneske 
henvendte sig til ham om etPengelaan. Brun

*) Literære Feuilletoner, S. 12. Smign. de følgende Sider. 
Smign. Øhlenschlågers Erindringer, I, S. 237 ff.
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bad ham træde ind i sit Kontor, lagde en 
stor Protokol for ham og sagde; „Er De saa 
god at skrive deres Navn ved Siden af det 
Navn, dér staar“. Da Navnet var skrevet, 
pegede Brun paa en hel Mængde andre Navne, 
der stod i Protokollen, og sagde: „Her ser 
De Navnene paa de Folk, som alle har an
modet mig om Laan. De vil selv kunne 
indse, at skulde jeg have givet alle dem Penge, 
vilde jeg selv intet have haft. De maa der
for have mig undskyldt“. Naar den store 
Handelsmand besøgte offentlige Steder, tog 
han altid det Sukker, han ikke brugte til sin 
Kaffe eller Te, og puttede det i Lommen. 
Derved havde han efterhaanden samlet saa 
meget, at han kunde fylde en stor, dyb Cha
tolskuffe med hvidt Sukker, som det da mo
rede ham at vise Folk som et synligt Tegn 
paa, hvad Sparsommelighed kan føre til. — 
Brun har i hvert Fald i Frierdagene forstaaet 
at skjule, at han havde helt andre Tilbøje
ligheder end den poetisk-sværmende Friederike 
Münter. Hendes Fader skjønnede nok, at 
han var mere rolig end Friederike. Men det 
kunde han kun betragte som et Held. En 
ung og fyrig Mand, som havde hendes raske 
Indbildningskraft, hendes elskværdige, hede 
Sværmeri, vilde gjøre saadanne Krumspring 
med hende, og hun med ham, at alle deres 
Venner maatte blive angst og bange.
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B. Munters hele Brev, er saa betegnende 
for hin Tid med dens underlige Blanding af 
Følsomhed og spidsborgerlig Forstandighed, 
at man kan fristes til at meddele det i sin 
Helhed. Men det maa være nok med endnu 
at oplyse, hvordan den kjærlige Fader hjælper 
sin Datter over den Vanskelighed, at hun 
ikke holdt af Brun. „Hin ganske vist virke
ligt eksisterende, men i Romaner og Digte 
over al Maade lovpriste Kjærlighed, som I 
unge have i Tanke, er saa lidt nødvendig til 
Ægteskabets Lykke, som den kan gjøre 
denne sikker. Den er blind, ser igjennem 
Fingre med de største Fejl, forvandler dem 
end og til Dyder, spørger ikke Fornuften til 
Raads, og den er ofte lige saa hurtigt for
svunden, som den opstod. Du har selv kjendt 
Ægteskaber, opstaaede af denne Kjærlighed; 
set de sørgelige Følger af dens Overilelse og 
Ubesindighed. Kun en eneste Gang har jeg 
set dig betaget af en saadan; kjære Barn! 
hvorhen vilde den have ført dig! O hvor ofte 
har jeg takket Gud, at han den Gang vaagede 
over dig, slukkede Gnisten, før den blev til 
Flamme! Gjærne vil jeg indrømme dig, at 
denne Følelse, naar det øvrige er til Stede, 
hvorpaa Ægteskabets Lykke beror, i sig selv 
er skjøn og priselig; men det rette, som 
fordres, er den dog ikke. Først maa den 
tabe det meste af sin fyrige Lidenskab, maa
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vende tilbage til Maadehold og Fornuft. Og 
hvad bliver den da til andet end til det inder
ligste Venskab, den hjærteligste gjensidige 
Tillid, den fuldeste Delen af hinandens Ve og 
Vel? Og dette er jo det samme, som maa 
oprinde af sand Højagtelse og oprigtig Inter
esse, som to nære for hinanden — ogsaa uden 
hin Kjærlighed. Uden den ere talrige Ægte
skaber bievne højst lykkelige, med den ofte 
højst ulykkelige.“

Mon det ikke er betegnende for den klop- 
stockske Kreds, at den kunde slippe Troen 
paa, at Kjærlighed mellem Mand og Kvinde 
var Grundvolden, hvorpaa Ægteskabet skulde 
bygges? Og er der ikke en Sammenhæng 
imellem denne Fallit-Erklæring og den Op
givelse af den kristne Tros inderste og dybeste 
Indhold, som Cramer viste Vejen til, og som 
man har saa mange Vidnesbyrd om fra hin 
Tids hæderlige Filantropers Kredse? Den tyske 
Kreds i Danmark, hvis betydeligste Medlem
mer nu er førte frem for Læserne*), havde

*) Enkelte, som kun er nævnt i forbigaaende, vil der 
maaske senere blive Lejlighed til at dvæle ved. Hvor 
nøje Johannes Evald end var knyttet til de tyske, var 
der aabenbart hos ham langt mere Aand. Ved det, 
som nu følger om Klopstocks Kreds, tænkes da ikke paa 
ham, der skrev ,.Oden til Sjælen“, og som i alle Maader 
er en enlig Svale, der varslede om, men ikke kunde 
skabe den Aandens Sommer, som vi har mærket noget 
af i det attende Hundredaar.
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aabenbart en Trang til at flyve højt. Men 
„forgjæves det er ved liden Magt at ville 
mod Bjærg opspringe“. Det stærke Aandens 
Vejr, som kan bære op imod det høje, kjend- 
tes ikke i de Dage. Derfor faldt den ene 
efter den anden ned fra de svimlende Højder. 
Derfor tabte den æsthetiske Kristendom sig i 
den forstandige, og derfor lærte man ogsaa 
at slaa af paa det ungdommelige Haab om 
Kjærlighedslykke i Ægteskabet. Man følte, 
at Virkeligheden ikke kunde omdannes efter 
det, man havde sværmet for. Og saa storm
ede man løs paa denne Virkelighed, — Ger- 
stenbergs „Ugolino“ betragtes som en For
løber for den saakaldte „Storm- og Trængsels- 
Periode“, — eller man søgte at fly fra denne 
Virkelighed for at finde en 0 i Sydhavet, 
hvor man kunde begynde Menneskelivet for
fra. En og anden gik Verden igjennem som 
en Særling eller Skeptiker. Men de fleste 
søgte med deres stækkede Vinger at brede 
lidt Hygge omkring sig i nære eller vide 
Kredse, ved at gjøre deres Hjem til at Til
flugtsted for Skjønaander eller ved at virke 
for de undertrykte i Samfundet, for deres 
Oplysning og deres Frihed. Særligt i den 
sidste Retning kom der noget rigtig godt ud 
af den Tid, da Danmarks Hovedstad var et 
Brændpunkt for den ædleste Skikkelse af det 
tyske Aandsliv, saa at en Mand som Herder
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(1744—1803), der efter hidtil kun at have 
kjendt det tyske Liv i slaviske Omgivelser (i 
Østpreussen og Liefland) fem og tyve Aar 
gammel vilde ud i Verden for at lære det 
nærmere at kjende, kunde tænke paa at søge 
det i Danmark:

Uden Kjolens og Kravels Savn
vil Gud, overmorgen til Kjøbenhavn.*)

*) R. Petersens Matthias Claudius, S. 91 f.



Jens Baggesens Slægt, Barndom og 
første Ungdom.

Jens Baggesen stammer paa fædrene Side 

fra Jylland. Lige nord for Skodborgaa og 
lidt vest for den gamle Færdselsvej mellem 
Viborg og Umehovedting (Stude vej en), der 
fører over Aaen ved Foldingbro, ligger Føv- 
ling Sogn med en smuk, gammel Kampestens 
Kirke. Fra 1729 til 1762 blev Sangen i den 
ledet af Student Jens Baggesen, som havde sin 
Degnebolig i Byen Bobøl. Naar han havde 
Børn i Kirke, var det Præster og Herremænd 
fra Omegnen, som var Faddere. Den studerte 
Degn har haft Omgang med Mænd som Mads 
Termansen og hans Søn, Terman Madsen paa 
Nielsbygaard i Føvling, saa vel som med kgl. 
Overførster og „Vildmeister“ Hans Bachmann 
og hans Svigersøn, Kanceliraad, Amtsfor
valter Claudius paa Sønderskov i det tilgræns
ende Folding Sogn. Mads Termansen var
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bondefødt og bar ikke Paryk, som Folk den 
Gang betalte Skat af, og om Hans Bachmann 
fortæller Sagnet, at han oprindelig var en 
fattig Dreng fra Skodborg, der gik omkring 
og solgte Tobak, og at han deraf har faaet 
sit Navn. Men de var begge to Herremænd, 
da Student Baggesen blev Degn i Bobøl, og 
holdt han sig til dem, saa kunde han ikke 
omgaas med Bønderne. Det var sagtens der
for, at disse „havde vedtaget aldrig at være 
ham behjælpelig i noget“, og derfor, at de 1744 
nægtede at betale ham Tiende. Dersom det 
ogsaa i den baggesenske Slægt holder Stik, 
at Bedstefaders Arv er Ættens Tarv, og man 
vil søge efter Lighed imellem Degnen Jens 
Baggesen og hans Sønnesøn af samme Navn, 
saa kan man pege paa, at de begge havde 
deres Tilhold paa Herregaardene; men det 
vilde have mere Betydning, om det kunde 
paavises, at Degnen i Bobøl ogsaa havde 
givet sig af med Digtekunst. I Føvling Kir
kes Kor findes der et Ligvers over Præsten 
Bendiks Didriksen, som døde 1738, og hans 
Hustru Birgitte Schurmann, som døde 1742, 
og det ligger nær nok at tænke, at den studerte 
Degn har skrevet det. Men at det ikke 
vidner om det Herredømme over Moders- 
maalet, som udmærkede den yngre Jens Bagge
sen, er let at se:

6
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Stat og læs et Efterminde 
om hvis Nafne du kand finde 
neden denne Marmor Steen 

Æt 62 Herr Bendix lod Gud behage 
med Birgitha Schurman drage 
hid at giemme deres Been. 
Fra sin Fader kom til Lære 
i det Haab hånd skulde wære 
Herrens Ords rætsindig Tolk 
derudover blev udvaldet 
af Græv Reventlau og kaldet 
til det øster Rigets Folk. 
Af Kong Friderich den fierde 
sendtes hid hvor hånd oplærde 
Guds en daabelt Menighed. 
Toe Gang sexten Aar hånd tiente 

ham midlertid ni Børn kiendte 
lever nu i Roe og Fred.

Dr. O. Nielsen, hvis Beskrivelse over Malt 
Herred afgiver Hjemmel for en Del af, hvad 
her er fortalt, har udlagt Grev Reventlows 
Kaldelse af Hr. Bendiks til „et øster Rigets 
Folk“ om, at han tidligere maa have været 
Præst i de østlige Dele af Landet. Den nu
værende Skolelærer i Føvling, H. Kristensen, 
som omhyggelig har undersøgt Kirkebøgerne 
uden at finde synderligt til Oplysning om 
Degnen Jens Baggesen, har meddelt mig, at 
det var Egnens fornemste Folk, han havde 
til Faddere, naar hans Børn var i Kirke. Det 
er efter hans Afskrift, Gravverset her er meddelt, 
nøjagtigere end Dr. Nielsen har det. „Æt 62“,
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d. e. ætatis 62, som staar lige ud for den 
fjerde Linje, betegner, at Præsten var 62 Aar, 
da han døde. I næst sidste Linje er „ham“ 
af Stenhuggeren tilsat bag efter med smaa 
og fine Bogstaver.

Den 26. Oktober 1735 blev Bagge Bagge
sens Hjemmedaab konfirmeret i Føvling Kirke, 
ved hvilken Lejlighed man da kan tænke sig 
Herremændene Terman Madsen og Hans 
Bachmann som Daabsvidner, medens Hr. Ben
diks Didriksen forrettede Handlingen. Nævnte 
Skolelærer Kristensen har meddelt mig, at 
det i den Tid var en stor Sjældenhed, at et 
Barn blev hjemmedøbt. Fra 1703 til 1783 
blev der i Føvling Sogn født i alt 634 Børn, 
og af disse blev kun 41 hjemmedøbte. Det var 
i Reglen kun Børn af Præsten, Degnen og 
Manden paa Nielsbygaard, altsaa af „fine Folk“, 
der blev hjemmedøbte. Senere blev det an
derledes. Fra 1784 til 1812 blev der af 652 
fødte hjemmedøbt 436. 1808 hjemmedøbtes
25 af 27, 1809 25 af 26.

Drengens Moder stammede fra Husum og 
har ventelig været af frisisk Byrd.

Da Bagge Baggesen voksede til, naaede 
han ikke højere paa Samfundsstigen end hans 
Fader. Han blev Skriver paa Amtsstuen i 
Korsør og Kommaaler ved det senere ned
brudte Oplagshus paa „Fæstningen“, i hvilken 
Stilling han 1785 døde 50 Aar gammel. Han 

6*
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var en lille, stræbsom og godmodig Mand. 
Hans Hustru, Anna Møller, var Datter af 
Skipperen Søren Møller i Korsør. Hun havde 
været Husbestyrerinde hos en Provst i Egits- 
levmagle i det sydvestlige Sjælland og var 
allerede 30 Aar gammel, da hun fødte sit 
første Barn. Hun holdt sig strængt til den 
gamle Kirkelære, syslede i ledige Timer med 
at læse i Bibelen og udførte sin daglige Gjer- 
ning under Bønner og Salmesang. Det var 
ikke grebet ud af Luften, naar hendes Søn 
sang saaledes om hende:

Med barnlig Andagt bad min unge Læbe 
den Bøn, min fromme Moder lærte mig: 
„o gode Gud, o lad mig al Tid stræbe 
at blive vis og god og lyde dig !‘*

Digteren Jens Baggesen var den ældste af 
ti Søskende. Han blev født den 15. Februar 
1764. Han var som Barn svagelig af Hel
bred, og han blev ved at være det hele sit 
Liv igjennem. Han var let modtagelig for 
Indtryk, læste meget i Bibelen og var alle
rede i sit syvende Aar plaget af Religions
skrupler. Da han ved denne Tid eller lidt 
senere af en anden Dreng fik et Ørefigen, 
og hans yngre Søster, Marie, for løs paa An
griberen, vendte han selv det andet Øre til. 
Hans Fader lærte ham at skrive. Moderen 
læste med ham. Bibelens vigtigste Bøger
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kunde han næsten udenad. Fra sin Moder 
havde han arvet en god Sangstemme, der 
vakte Folks Opmærksomhed. Men den led 
meget, da han gjennemgik Koppesygdommen. 
Ved samme Lejlighed mistede hans Øjne 
deres Glans. „Du ser endnu stedse god ud“, 
sagde hans Moder til ham, „men saa dum som 
et Faar“. Dette virkede til, at han blev und
selig og sky.

Af den gamle Søren Møller lærte Datter
sønnen Navigation, da han gik i sit tiende 
Aar. Han var ivrig i at ro, i at bygge Skibe, 
i at tegne og i at spille paa Fløjte. Han var 
forelsket den ene Gang efter den anden; af 
den Grund prøvede han en Gang paa at 
drukne sig selv. Han var i sit Es, naar han 
kunde komme op paa Toppen af en Skibs
mast eller i et Kirketaam.

Elleve Aar gammel blev Jens Baggesen 
Skriverdreng hos Postmesteren i Korsør. Men 
hans gode Ævner havde vakt Opmærksomhed. 
Formuende Folk tog sig af ham, og 1777 
blev han sat i Latinskole i Slagelse. Sin Kost 
fik han for en stor Del hos velsindede Borgere 
i Byen og naaede derved trods sin Fattigdom 
at blive Student. Men hans Skoletid blev 
ham „lange Elendighedens Aar“, og det var 
vel Grunden til, at han kaldte Slagelse „denne 
Kjedsomhedens Moderstad“. Imidlertid havde 
han begyndt at skrive Digte; hans Forelskelser
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gav ham stadig Stof til poetiske Stemninger, 
og Ordene føjede sig let for ham. Nogle af 
disse Digte, deriblandt et om „Orfevs’ Ned
stigen til Underverdenen“, blev læste af Jo
hannes Evald, som paa sin Sygeseng med 
Blyant skrev et Par opmuntrende Linjer til 
den unge Forfatter, hvad Baggesen siden min
dedes med Stolthed:

Døende, selv Danmarks føistc Digter 
min Barndoms Sang fandt værd sit Bifalds Smil.

Der var gaaet halvandet Aar fra Evalds 
Død, da Jens Baggesen iEfteraaret 1782 kom 
som Student til Kjobenhavn, hvor han selv 
snart skulde blive den mest bekjendte danske 
Digter.

I sin Verdenskronnike fra 1812 skrev 
Grundtvig om Baggesen: „Han var et opvakt 
Hoved med spillende Vittighed, let Nemme, 
løs Følelse og et sjældent Herredømme over 
Tungemaalet. Han begyndte med at efter
ligne Fessets overgivne Spas og blev alles 
Yndling; men øjensynligt var det, at han gjorde 
Vold paa sit halve Selv, og lidt mere kræsne 
Ganer vilde fundet hans fleste Retter vandede 
og flove. Saaledes fandt han dem uden Tvivl 
ogsaa selv; og noget i ham higede mod den 
Tid, da han var lille, da hans Engel saa Fa
derens Ansigt i Himlene, og Kjærlighed hersk-
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ede i Hjærtet*). Dog Bifald og Yndest 
vilde han vinde, hvad det saa end skulde 
koste; han fik og de dyrekjøbte Sæbebobler, 
da han, med mere Hensyn paa sine Anlæg 
og sin Tænkemaade, kaarede Wieland til 
Mønster“. Hermed kan man sammenligne, 
hvad Baggesen selv skrev i Forerindringen til 
den ny Udgave af „Labyrinten“, som 1807 ud
kom under Navnet „Digtervandringer“: „Mine 
allerførste Forsøg i Poesien var alle alvorlige 
og for det meste tragiske. Jeg hadede egent
lig det komiske. For det vittige, muntre, 
spøgende havde jeg som Barn og indtil jeg 
kom til Hovedstaden, hvor Wieland
og Voltaire den Gang forgudedes af mine 
nærmeste Omgivelser, ingen Smag. Evalds 
alvorlige Digtning, og hvad jeg kjendte af 
Klopstock var, næst Homer (for hvem jeg alt 
i Skolen havde en rigtig nok dunkel, men for
underlig inderlig Følelse, grundet især paa min 
tidlig udviklede Sans for Heksametrets Vel
klang) og Horats, som jeg kunde næsten 
udenad, omtrent alt, hvad jeg beundrede i 
Poesien. Men mit egentlige poetiske Skat
kammer var Bibelen, især Profeterne, Davids 
Salmer, Kristi Lidelseshistorie og Johannes

*) Allerede 1785 lod han sit berømte Digt „Da jeg var 
lille“ trykke.

**) Aleksander Pope (1688—1744) tjente sig en Formue som 
engelsk Digter i den lette franske Smag.
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Aabenbaring. Disse havde jeg fra min spæd
este Barndom af læst og atter læst og blev 
ved som Yngling at læse dem. Men nu ind
traf en Omstændighed, der, trods sin Ube
tydelighed i sig selv, havde maaske en stær
kere Indflydelse paa min Overgang fra det 
alvorlige til det spøgende end noget andet. 
Alle mine alvorlige Forsøg blev af de Kunst
dommere, jeg den Gang henvendte mig til, 
aldeles forkastede, selv „Da jeg var lille“. Et 
Par lette, muntre, Horats efterlignende Baga
teller derimod blev opløftede til Skyerne. Dette 
bestemte mig til, da mine Omstændigheder 
nødte mig at udgive en Bog, at vælge den 
spøgende Tone, og jeg skrev de komiske 
Fortællinger“.

Hvad han udtrykte paa denne Maade en 
Del Aar efter, skrev han for øvrigt straks i 
et Eksemplar af Fortællingerne, som han gav 
bort:

Til Latter Himlen just saa lige 
mig ingen Drift og intet Kald lod faa; 
men Kreditorer og des lige 
har nødt mig til at lade saa.

Det var vel, frem for nogen anden, Dig
teren Christen Henriksen Pram, som bragte 
Baggesen til at slaa ind paa en anden Slags 
Digtning end den alvorlige. Denne Gudbrands
døl var, 25 Aar gammel, i 1781 bleven ansat 
som Fuldmægtig under, hvad der i vor Tids
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Talebrug maa kaldes Finantsministenet, og 
han havde vundet Ry ved Digtet „Emilies 
Kilde“, hvori han besang sin foresattes, Grev 
Schimm elmanns, Landsted Sølyst og hans af
døde Hustru, Emilie Rantzau. Til Minde om 
denne havde Schimmelmann ladet et Øje hugge 
i en Sten og ledet Vandet fra en Kilde igjen- 
nem det, saa at det al Tid kunde græde over 
den døde Emilie. 1782 giftede Pram sig; men 
en Broder til hans Kone var Skolekammerat 
til Baggesen, der samme Aar blev Student, 
og denne Kammerat indførte den unge Korsør- 
ianer hos sin Svoger, Digteren. Pram fik 
straks store Tanker om Baggesen, beskrev 
ham i et Brev til Knud L. Rahbek som „en 
Dreng, der havde alle mulige Talenter til at 
blive en god og stor Digter“, og, da han lod 
en Nyaarsgave fra 1783 trykke, optog han 
deri nogle af den nybagte Students Digte, 
dog uden at nævn/e Forfatteren. Man tør 
deraf slutte, at Pram som Kunstdommer har 
øvet stor Indflydelse paa Baggesen. Men 
var der nogen, der sværmede for Digterne i 
den franske Stil, saa var det Pram. Allerede 
1789 skrev Baggesen om ham i et Brev, at 
hans Smag var fordærvet af Voltaire, og hans 
Filosofi af alt for megen letsindig Omgang 
med lette Mennesker, og 1812 skrev han til 
ham, at han ved deres sidste Sammenkomst 
det foregaaende Aar havde fundet ham „alt
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for uforandret den samme som for tredive 
Aar siden: det frommeste, velvilligste, bedste 
Hjærte, der nogen Sinde har slaaet i en næ
sten al Tid kogende, al Tid ved mindste Lej
lighed vildt brusende Barm, — det lyseste, 
bedste Hoved, næsten uophørlig omskygget af 
denne vilde Barms opstigendeTaagerogDampe“. 
Han skrev videre: „Din Dom om mig som 
Skribent er mig intet mindre end ligegyldig; 
din Dom om mig som Digter derimod i be
synderlig Forstand smigrer mig ikke, saa lidt 
som Wlelands nogen Sinde smigrede eller 
Voltaires nogen Sinde vilde have smigret mig. 
Da du, med Voltaire og Wicland, har om 
Poesi et aldeles andet Begreb end jeg, det 
franske nemlig, rodmer jeg endog en Smule 
ved en Ros, jeg maa dele med den hele La- 
fontaine-ske, Iffland-ske og Kotzebue-ske, o: 
Rahbek-Sanderske Familie“*)

Særligt har det været Voltaire, som Bagge- 
sen under Prams Paavirkning fra først af tog 
til sit Mønster, om han end, som Grundtvig 
bemærkede, med det samme kom til at efter
ligne Vessels overgivne Spas. Allerede 1784 
havde han sat sit Navn under Digte, han 
lod trykke, og da var det ogsaa, at han sam
lede Subskribenter til den Bog, som hans

*) Arentzens, Baggesen og Øhlenschlæger 1, J7 f«; 3, 
222—25.
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„Omstændigheder nødte ham til at udgive“. 
Det var de „komiske Fortællinger“, der ud
kom 1785. Der blev forud bestilt 1300 Eks
emplarer; saa store Forventninger nærede man 
om den Fornøjelse, man skulde have af Bogen. 
Og da Johan Herman Vessel havde læst For
tællingerne, hilsede han deres Forfatter som 
„en Snes Aar gammel Knægt“, der „stiger i 
sin Flugt“, medens han selv daler. Da 
Vessel i Slutningen af det samme Aar døde, 
skrev Baggesen under _ hans Billede det 
smukke Vers:

Graad smeltes hen i Smil, naar Ve.-seis Lune bød, 
og Glædens Smil forsvandt i Taarer ved hans Død.

Inden jeg anfører en Prøve af denne Digt
samling skal jeg fortælle lidt om den franske 
Forfatter, hvis Indflydelse paa Baggesen deri 
stærkest kan kj endes.



Voltaire og Baggesen.

JAoltairc hed egentlig A rou et. Haner født 
i Paris 21. November 1694. Hans Fader var 
Opkræver af Dommergebyrer. Han blev op
draget i en Jesuiterskole i Paris, men bragte 
tit sine Lærere i Forlegenhed med sine vantro 
Spørgsmaal og Indvendinger. En Dag sprang 
en af dem ned af sin Lærestol og raabte: 
„Ulykkelige! du vil en Gang rejse Deismens 
Banner i Frankrig!“ Det var i England, at 
den vantro Retning hørte hjemme, som kaldtes 
Deismen, og Voltaire skulde virkelig komme 
til at gaa i de engelske Deisters Skole. Men 
først tumlede han sig mellem unge lystige 
Adelsmænd og Skjønaander i Frankrigs Hoved
stad, og det lykkedes ikke for hans Fader 
at faa ham til at tage fat paa Retslæren eller 
til at slaa sig til Ro som Sekretær hos den 
franske Sendeherre i Nederlandene; han blev 
afskediget fra denne Stilling paa Grund af et
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Elskovsæventyr. Allerede fra han var 17 
Aar gammel, optraadte han som Digter, og 
da han fra første Færd brugte sit Vid til at 
rive ned paa, hvad der nød størst Anseelse, 
vakte han Mistanke hos Myndighederne. 1717 
blev han endog. sat i Statsfængslet i Bastillen, 
da man tiltroede ham at have skrevet nogle 
Vers imod Ludvig den fjortendes Regering; 
men denne Gang gjorde man ham Uret, og 
Følgen blev kun, at han steg i Folkegunst 
og kom til at hade Enevælden mere end 
nogen Tid før. I det Aar, da han var Stats
fange, gjorde hnn Udkastet til sit Heltedigt 
om Henrik den fjerde, der ved det nantiske 
Edikt 1598 havde endt den franske Religions
krig om Trossager og givet Hugenotteme 
Gudsdyrkelsesfrihed i det meste af Frankrig; 
Ludvig den fjortende havde ophævet det nan
tiske Edikt; Voltaires Digt var et Indlæg 
imod denne Handling; men Henriaden udkom 
først fem Aar efter. Et Sørgespil om den 
græske Sagnhelt Ødip blev derimod fuldendt 
i Bastillen; det gjorde stor Lykke og skaffede 
sin Forfatter Adgang til de fornemme Kredse 
i Paris. Man lagde Mærke til følgende Linjer 
i „Ødip“, skriver Henri Martin:
Vore Præster ere ikke det, som et taabeligt Folk antager 

dem for;
vor Lettroenhed udgjor hele deres Viden.

Han tænkte paa noget andet end Zeus’ Præster,
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der forekommer i Stykket; dette var Be
gyndelsen til hans lange Krig mod Gejst
ligheden.

I den fine Verden kom den borgerlige 
Digter til at gjøre en bitter Erfaring. Han 
havde fornærmet en Adelsmand ved nogle 
Vittigheder, til Tak derfor lod Adelsmanden 
sine Tjenere prygle ham; Voltaire udfordrede 
saa Adelsmanden; men denne angav ham kun 
for Politiet, og han blev atter sat i Bastillen 
(1726). Rigtignok blev han løsladt efter 12 
Dages Forløb. Men dermed var det ikke 
glemt, hvad han havde oplevet. Nu var det 
at han efter sin Frigivelse, fuld af Harme 
over den Uret, han havde maattet lide, fordi 
han ikke var Adelsmand, forlod Paris og 
rejste til England. Det var paa denne Tid, 
at han aflagde Navnet Arouet, fordi det ikke 
havde indbragt ham andet end Ulykke og 
Forfølgelse. „Voltaire“ er imidlertid kun en 
Omskrivning af hans gamle Navn. Dette inde
holder Bogstaverne A, R, O, U eller V, E 
og T; dertil har han formodentlig brugt at 
tilføje L og I, i det disse to Bogstaver kan 
staa som Forkortelse af: le jeune, „den unge“. 
I Steden for Forfattermærket „AROVET, 1. 
i.“ optog han nu de samme Bogstaver i en 
anden Orden, i det han kaldte sig: VOLTAIRE.

I England opholdt han sig i to Aar. Men 
denne Tid blev afgjørende for hele hans følg-
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ende Liv. Særlig stærkt blev han paavirket 
af Lord Bolingbroke (f. 1672, d. 1751). Naar 
de engelske Deister ellers i Reglen havde 
været Mennesker uden Kristen-Tro, som for 
Alvorj søgte Hvile i en „Fornuft-Religion“, 
saa synes Bolingbroke helt igjennem at have 
været en letsindig Verdensmand. Han mente, 
at Kristendom og Kirke kun var til for Stat
ens Skyld. Efter sin dyriske Natur behøvede 
Pøbelen en Tømme, og dertil havde man Re
ligionen. Den oplyste Mand holder sig natur
ligvis kun til, hvad hans Forstand lærer ham; 
for den store Hob kan det derimod være 
nødvendigt at have en Aabenbaring eller ret
tere noget, man udgiver derfor. Bolingbroke 
var en meget vittig Mand, og ved sin Vel
talenhed banede han Vej for sine letfærdige 
Tanker, baade om Trossager og om Historie 
og Filosofi, og det i vide Kredse. Voltaire 
blev hans Lærling og gik videre i samme 
Retning. Det fik man at se, kort efter at 
han var vendt tilbage fra England, da han i 
et Rimbrev spottede med de bibelske Lær
domme om Syndefaldet, Arvesynden, For
soningen og Helvedsstraffens Evighed som 
Forestillinger, der ikke kunde rime sig med 
den sunde Fornuft og med Tanken om en 
barmhjærtig Gud, samtidig med, at han ved- 
kjendte sig Troen paa denne Gud og paa 
Muligheden af at tjene ham uden at være
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kristen. „Kun en Taabe“ skriver han, „vil 
spotte Gud; jeg tilbeder ham. Kristen er jeg 
ikke, blot fordi jeg paa den Maade bedre 
kan elske Gud“*). Voltaires Angreb paa den 
romerske Kirke og paa selve Kristentroen er 
„lidenskabelige, hadefulde, frække“. Men han 
fastholdt „Troen paa en levende, personlig 
uden for Verden eksisterende Gud . . med en 
urokkelig Overbevisning om, at Naturen hver
ken kunde fremkomme eller bestaa uden en 
Skaber og Opretholder, lige saa lidt som Men- 
neskets sædelige Liv og dets Kultur kunde 
det uden en sidste Dommer over Dyd og 
Last.“**)

Foruden den deistiske Livsanskuelse hent
ede Voltaire ogsaa andet i England. Han 
saa, hvordan Livet rørte sig under de fri For
hold, hvordan Snillet dér kunde bane Vej til 
Magt, hvordan store Forfattere dér hædredes 
ikke blot af Hoffet, men af selve Folket, — 
Naturgranskeren Newton døde 1727, og hans 
Lig blev ført til Westminster-Abbediet af alle 
Englands store Mænd med Førsteministeren i 
Spidsen — og Voltaire fik Mod paa at tage

*) Hagenbach, som anfører dette, minder om, at den 
tyske Digter Schiller senere en Gang har sagt, at han 
af Religion ikke bekjendte sig til nogen positiv Re
ligion.

**) Hettners franske Literaturhistorie ved Schvvanenflügel, 
s, 150-
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Kampen op med de Fordomme, som i hans 
Fædreland holdt igen imod alt dette. Den 
engelske Forfatning kom for ham til at staa 
som et Forbillede, man maatte stræbe hen 
imod. ’Den priste han med Varme i en Sang 
i „Henriaden“. Dette Digt udgav han under 
sit Ophold i England og lagde derved Grunden 
til sin Formue, i det han ogsaa gav sig til at spe
kulere med de Penge, han tjente ved Digtet.

Efter sin Hjemkomst udgav Voltaire „filo
sofiske Breve om Englænderne“ og søgte deri 
at oplyse sine Landsmænd om Digteren Shak- 
speare, Filosofen Locke og Naturgranskeren 
Newton, om Kokoppeindpodningen og om 
Nævningeretten. Han berørte Religionen, skri
ver Martin, for at anføre Kvækerne som Eks
empel paa en Kirke uden Præster, og dog 
kristeligere end andre, han berørte Politiken 
for at anprise Englændernes lovbindende Re
gering i Modsætning til det vilkaarlige Mon
arki. De, der stod for Styret i Frankrig, lod 
Bogen brænde af Bøddelen. Imidlertid vandt 
han Ry især ved sin baade berømte og be
rygtede Digtning om „Jomfruen af Orleans“, 
ved sine Sørgespil, ved sin Skildring af den 
svenske Kong Karl den tolvte og af „Ludvig 
den fjortendes Aarhundrede“, og ved sine „For
søg over Folkenes Sæder og over deres 
Aandsliv“, der af en anset tysk Historieskri
ver (F. C. Schlozzer) er bleven prist som det 

7
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første Værk, hvori der filosofisk er gjort Rede 
for Udviklingsgangen i Verdenshistorien.

„Men“ skriver Macaulay*), „Voltaires Be
rømmelse havde skaffet ham Fjender. Hans 
Pirrelighed gav dem en forfærdelig Overvægt 
over ham, skjønt de i Virkeligheden kun for
tjente hans Foragt. Intet af alt det, de skrev 
imod ham, har overlevet dem, undtagen hvad 
han har opbevaret. Men hans aandelige Be
skaffenhed lignede de Legemers, som bulner, 
naar de blot rives af en Tjørn eller stikkes 
af en Myg. Skjønt hans Berømmelse snarere 
vandt end tabte ved saadanne Skribenters 
Angreb som Fréron og Desfontaines, skjønt 
den Hævn, han tog over dem, var en saadan, 
at det i Sammenligning med den vilde have været 
en ren Spøg at blive kagstrøget, brænde
mærket eller sat i Gabestokken, er der dog 
Grund til at tro, at de tilføjede ham større 
Smerte, end han dem. Skjønt han selv op
levede at blive regnet til Klassikerne, skjønt 
han af sine samtidige blev hævet over alle 
Digtere, Filosofer og Historikere, skjønt hans 
Arbejder blev læste med lige saa stor For
nøjelse og Beundring i Moskov og West
minster, i Florens og Stockholm som i selve 
Paris, pintes han dog af en aldrig hvilende 
Skinsyge, som man skulde synes kun kunde

*) I sin Afhandling om Frederik den anden af Preussen.
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plage dem, der tørster efter et Navn og dog 
véd med sig selv, at de er uden Talenter. 
Mod Videnskabsmænd, som umulig kunde blive 
hans Medbejlere, viste han sig, dersom de op
førte sig vel imod ham, ikke blot retfærdig 
og forekommende, men som en sand Ven og 
gavnlig Velgjører. Men af enhver Skribent, 
som opnaaede en Berømmelse, der nærmede 
sig hans egen, blev han enten en hemmelig 
eller aabenbar Fjende. Med alle sine Tal
enter og med al sin store Verdenserfaring be
sad han ikke mere Selvbeherskelse end et 
forkjælet Barn eller et hysterisk Fruentimmer.“

Det morede Voltaires Misundere at stille 
en Medbejler op til hans Berømmelse som 
Sørgespildigter, og det lykkedes dem at skaffe 
et Stykke af denne Medbejler Teatergæng
ernes Yndest og Hoffets Paaskjønnelse i Skik
kelse af en Digterløn. Voltaire blev vred og 
indlod sig i Kappestrid med den begunstigede 
Digter; men hans Stykker blev modtagne 
med Kulde. Da besluttede Voltaire at vende 
det utaknemmelige Fædreland Ryggen. En 
fornem Dame, der havde været hans Elsker
inde, døde paa samme Tid, og nu var der 
intet, der kunde holde ham tilbage i Frankrig.

Frederik den anden af Preussen havde 
allerede i mange Aar været Voltaires varme 
Beundrer, og han havde i særdeles venskabelige 
Breve indbudt ham til at komme til sig. Han 

7*
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tilbød Voltaire Ordener, Æresposter, en rige
lig Digterløn, et godt Bord og prægtige Vær
elser paa det kongelige Slot, dersom han kun 
vilde komme; 1000 Louisdorer (franske Guld
stykker) skulde staa til hans Raadighed! til 
Rejseudgifter. „Ingen preussisk Sendeherre“, 
skriver Macaulay, „var nogen Sinde bleven 
rigeligere udstyret. Men Voltaire var ikke 
tilfreds. Senere, da han var Ejer af en stor 
Formue, var han i den højeste Grad gavmild, 
men før han havde samlet saa mange Penge, 
som han vilde have, kunde intet Hensyn til 
Billighed eller Sømmelighed lægge Baand paa 
hans Vindesyge. Han havde den Uforskam
methed at forlange tusende Louisdorer til, for 
at han kunde tage sin Slægtning, Madame 
Denis, en forfærdelig grim Kokette, med sig. 
Digterens plumpe Pengegriskhed opbragte den 
strænge og tarvelige Konge. Frederik gav 
et tørt Afslag: Jeg har ikke udbedt mig 
Æren af Damens Selskab. Voltaire blev ras
ende : Havde man nogen Sinde hørt om en 
saadan Gjerrighed! Han har staaende i sine 
Kjældere Sække i Hundredvis, fulde af Dalere, 
og tinger med mig om usle tusende Louisdorer! 
— Underhandlingerne truede med at blive 
afbrudte. Men Frederik var snild nok til at 
forestille Ligegyldighed. Hans Majestæt skrev 
endog nogle maadelige Vers, hvoraf Meningen 
var, at Voltaire var ren nedgaaende og Ar-
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naud*) en opgaaende Sol. Gode Venner bragte 
Versene til Voltaire. Han fik dem paa Sengen, 
sprang op, för rasende omkring i bar Skjorte 
paa Gulvet og lod bestille Pas og Postheste.lt 

1750 forlod Voltaire Paris og drog til 
Potsdam. Han. blev udnævnt til Kammer
herre, fik Fortjenstordenen og blev sikret en 
Digterløn af 16,000 Kr. om Aaret. De konge
lige Kuske og Kokke stilledes til hans Raadig- 
hed. „Frederik nedlod sig endog til Smiger“, 
skriver Macaulay. „Det lille grinende Skelets 
magre Haand, hvilken han betragtede som 
Uddeleren af udødelig Berømmelse, trykkede 
han til sine Læber. Hans sidste og stolteste 
Erobring, sagde han, føjede en ny Hæder til 
den, han skyldte sine Forfædre og' sit Sværd. 
Hans Titel skulde lyde saaledes: Frederik, 
Konge af Preussen, Markgreve af Branden
burg, Hertug af Schlesien, Besidder af Vol
taire“.

Men Venskabet varede ikke længe. „Al
drig var“, fortsætter Macaulay, „to Personer 
komne sammen, som var bedre skikkede til 
at plage hinanden. Enhver af dem havde 
netop den Fejl, som den anden mindst kunde 
finde sig i, og begge var de, hver paa sin 
Maade, Utaalmodigheden selv. Frederik var

*) En fransk Tragedieskriver, som Frederik II. ogsaa 
kaldte til Berlin, f. 1718, d. 1805.
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tarvelig, næsten karrig. Naar han vel havde 
faaet det attraaede Legetøj, syntes han, at 
han havde kjøbt det for dyrt. Voltaire var 
pengegrisk indtil Uforskammethed ; han tænkte, 
at naar han var Yndling hos en Konge, der 
havde Kjælderne fulde af Guld og Sølv, burde 
han samle sig en stor Formue. Snart op
dagede de hinandens Tanker. De var begge 
utilfredse, og der begyndte en Krig mellem 
dem. Det er ydmygende at skulle fortælle, 
at den store Feltherre og Statsmand gav Be
faling til at levere sin Gjæst mindre Sukker 
og Chokolade, end han fra Begyndelsen havde 
faaet. Det er, om muligt, en endnu mere 
ydmygende Kjendsgjeming, at Voltaire holdt 
sig skadesløs ved at stikke Vokslysene i Kong
ens Forværelse til sig. Den alvorligste Strid 
mellem disse to besynderlige Venner førtes 
dog ikke om Penge. Kongens Spydigheder 
forbitrede snart den pirrelige Digter. Han 
vidste, at han var en Potentat lige saa vel 
som Frederik, at hans evropæiske Navn
kundighed og mageløse Ævne til at gjøre 
Gjenstanden for hans Had latterlig gjorde 
ham frygtet selv af dem, der anførte Hære 
og beherskede Stater. Af alle de aandelige 
Vaaben, som nogen Sinde har været benyt
tede af et Menneske, var virkelig Voltaires 
Vittighed det skrækkeligste. De skinhellige 
og Tyrannerne, som ikke lod sig røre ved
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Millioners Jamren eller skrække ved deres 
Forbandelser, blegnede, naar de hørte Vol
taires Navn. Ubestridelige Grundsætninger, 
som havde trodset Magthavernes voldsomste 
Angreb, de vigtigste Sandheder, de mest høj- 
hjærtede Følelser, de ædleste og skjønneste 
Billeder, de mest uplettede Navne, de hel
ligste Indretninger ligesom visnede hen under 
denne frygteligeMands spottende Latter. — Vol
taire, som, dels for Spændingens Skyld, dels 
for at skrabe Penge sammen, al Tid havde 
holdt meget af Børsspekulationer, blev ind
viklet i Forretninger af en i det mindste tvivl
som Natur. Kongen frydede sig ved at have 
faaet en saadan Lejlighed til at ydmyge sin 
Gjæst, og der blev vekslet bitre Bebrejdelser 
og Klager mellem dem. Voltaire laa ogsaa snart 
i Krig med de andre Videnskabsmænd, som 
omgav Kongen. Det var til ingen Nytte, 
at Herskerens Stemme, der kommanderede 
160,000 Soldater, hævede sig for at bringe 
Orden mellem de rasende Skjønaander. Det 
var langt lettere at mane en saadan Storm 
frem end at dæmpe den. Frederik selv i sin 
Egenskab af Skjønaand gik ikke fri for Yd
mygelser. Han havde sendt en stor Mængde 
Digte til Voltaire for at faa dem rettede til
bage. Se, raabte Voltaire, al den Masse 
Skidentøj, Kongen har sendt mig til Vask! 
Denne Vittighed kom snart Kongen for Øre
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og forbitrede ham naturligvis i allerhøjeste 
Grad“.

En fransk Mathematiker Maupertuis*) var 
af Frederik II. gjort til Præsident for hans 
Videnskabernes Selskab, og denne Mand gjorde 
Voltaire tilÆmne for en kaad Digtning. Mau
pertuis havde foreslaaet at bygge en latinsk 
Stad for at lette Sprogundervisningen. Han 
havde videre fremsat Planer om, at man skulde 
grave et Hul ind til Jordens Midtpunkt for 
at lære dens indre Beskaffenhed at kjende, 
at man skulde aabne Hjærnen paa nogle 
Patagoniere for at udgranske Sjælens Væsen, 
og at man skulde overstryge alle syge med 
Harpiks for at hindre den smitsomme Ud
dunstning. Det var disse Forslag, Voltaire 
havde gjort Løjer med i sin Digtning. Kongen 
morede sig over Vittighederne i den, men 
forbød Voltaire at lade den komme frem, da 
han ikke vilde have sit videnskabelige „Aka- 
demr‘ gjort til Latter for hele Evropa. Vol
taire lovede at rette sig efter hans Ønske, men 
holdt ikke Ord. Satiren kom ud og gjorde 
stormende Lykke. Kongen blev rasende. Vol
taire forsikrede — „med sin sædvanlige For
agt for Sandheden“, bemærker Macaulay — 
at han var uskyldig, og kom frem med en

*) Maupertuu Q1697—1759) var Leder af Gra.lemaa! ingen 
i Lapland i Aaret 1736.
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Historie om en Trykker eller Skriver; men 
Kongen lod Skandskriftet brænde af Bøddelen 
og forlangte, at Voltaire skulde gjøre Und
skyldning for sin Færd. Digteren sendte da 
Kongen sin Kammerherrenøgle, sit Ordens
tegn og Brevskabet, hvorved der var tilsikret 
ham Digterløn.

Da Voltaire 1753 forlod Potsdam, glemte 
han at give et Bind af Frederik den andens 
Digte tilbage, som var i hans Værge. Kongen 
blev ude af sig selv, da han opdagede, 
at Voltaire, „der var tyvagtig som en Allike 
og ondskabsfuld som en Abekat“, havde taget 
hans Digte med sig. Han tænkte sig Mulig
heden af, at den franske Digter vilde give 
dem i Trykken som sine egne. Det er vist
nok utroligt, at Voltaire kan have tænkt paa 
sligt. Macaulay har Grund til at være vis 
paa, „at han ikke for det halve Kongerige 
Preussen vilde have givet sit Navn til Frede
riks Poesier“. Men Kongen lod ham gribe i 
Frankfurt ved Main, og der blev han i 12 
Dage holdt indespærret i en ussel Vraa under 
Bevogtning af Soldater -med Bajonetter paa 
Geværerne. Digtene udleverede han natur
ligvis; men Fangevogteren afpressede ham 
desuden en stor Sum Penge.

Voltaire følte sig udelukket fra Preussen. 
Den franske Regering, der havde taget ham 
det ilde op, at han var gaaet der hen, forbød



lOÔ Voltaire og Baggesen.

ham at komme til Paris. Efter et Par Aars 
Forløb kjøbte han sig en Landejendom ved 
Genfersøen, som han 1758 ombyttede med 
Godset Ferney, der ogsaa laa i Nærheden af 
Genève, men paa fransk Grund. Paa dette 
Tidspunkt af sit Liv, da han hverken havde 
noget at haabe eller frygte af Hofferne eller 
Kirkerne, begyndte han, skriver Macaulay, 
„sin lange Krig mod alt, hvad der enten til 
Gavn eller Skade øvede Myndighed over 
Mennesker; han kunde ikke opbygge, men 
kun nedrive. Han har ikke efterladt os en 
eneste Lære, som kan opkaldes efter ham, 
ikke lagt det ringeste til vort Forraad af po
sitive Kundskaber. Men ingen menneskelig 
Lærer efterlod sig nogen Sinde et saa uhyre 
og et saa skrækkeligt Skibbrud med Sand
heder og Løgne, med ædle og lave, nyttige 
og skadelige Ting. Fra det Øjeblik han 
havde sat sig ned ved Foden af Alperne, 
traadte Dramatikeren, Skjønaanden, Historikeren 
tilbage for noget, der var større. Han var 
nu Patriarken, Stifteren af en Sekt, Hovedet 
for en Sammensværgelse, Fyrsten for et vidt 
udbredt aandeligt Samfund“.

Schwejzeren Hagenbach stemmer godt nok 
overens med Englænderen Macaulay i Opfat
telsen af Voltaires Kampstilling over for det 
ædle og over for det lave. Han sammen
ligner ham med en overgiven Dreng, der
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falder over en Sommerfugl eller over en 
Blomst og med sine raa Hænder udvisker 
de fine Farver eller forstyrrer den fine Skik
kelse lige for vore Øjne, eller med en Skole
dreng, der i et Anfald af Kaadhed maler en 
Knebelsbart paa. en smuk antik Figur for paa 
en nem Maade at faa sine Kammerater til at 
le. Saaledes handlede Voltaire med Kristen
troen og med Bibelen. Men Hagenbach læg
ger heller ikke Skjul paa, at han har be
kæmpet det usle. Det var i Aaret 1762, at 
Jean Calas, en hugenottisk Kjobmand i Tou- 
louse, maatte dø paa Skafottet, hvorefter hans 
Lig først blev lagt paa Stejle og Hjul og 
derefter brændt. Jean Calas var 68 Aar og 
havde levet i over 40 Aar i Toulouse med 
det Ord paa sig, at han var en jævn, vel
tænkende Borger. En af hans Sonner lod sig 
overtale af den romersk-katholske Pige, der 
længe havde tjent Familien, til at forlade Fa
derens Trossamfund. En af de ældre Sønner, 
der havde lidt af Sindsforvirring, tog sig nogen 
Tid efter selv af Dage ved Hængning. Folke
massen, som stimlede sammen om Liget, kom 
paa den Tanke, at Jean Calas selv havde om
bragt denne Søn, for at han ikke ogsaa 
skulde gaa over til Papismen. Øvrigheden 
lod sig rive med af Bevægelsen, og Calas 
blev fængslet med alle sine Husfæller. Selv
morderen blev begravet som en Helgen, og
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snart fortalte man om Undere, der var sket 
ved hans Grav. Der skulde netop i 1762 
holdes en Fest til Minde om, at der for 200 
Aar siden var bleven nedhugget 400 Huge
notter i Toulouse. Man fandt, at denne Høj
tid bedst kunde fejres ved Henrettelsen af en 
Kjætter som Calas, og det blev sat igjennem, 
at han dømtes til Døden. Det var forgjæves, 
at han end ikke paa Pinebænken kunde lade 
sig aftvinge en Bekjendelse om Misgjerningen; 
det var forgjæves, at selv den omtalte Tje
nestepige vidnede, at han al Tid havde været 
en øm og kjærlig Fader; det var forgjæves, 
at uhildede Mænd paaviste, at det var fysisk 
umuligt, at Calas kunde have hængt Sønnen. 
Dommen blev udført; men Kjøbmanden gik 
frimodig i Doden. Hans Lig blev lagt paa 
Stejle og derefter brændt. De andre Med
lemmer af Familien blev dels satte i Kloster, 
dels forviste. En af Sønnerne kom til Schwejz, 
og af ham hørte Voltaire, hvad der var sket. 
Da skrev han en Afhandling om Tolerance. 
Han offentliggjorde Calas’s Historie med Akt
stykkerne dertil. Han foreholdt sine Lands
mænd, der var stolte af deres Dannelse, at de 
havde begaaet et ligefremt Justitsmord. Han 
paaviste, h”or daarligt det var at ville tvinge 
andre til at tro, da Gud selv bedst vilde føre 
sin Sag. Han fremstillede Jesus som et Møn
ster paa ægte Fordragelighed og tilraabte saa
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de kristne: „Vil I være eders Mester værdige, 
saa bliv Martyrer, men ikke Bødler!“ Han 
meddelte, at han var bleven advaret imod at 
blande sig i Sagen, da det kunde paaføre 
ham Fortrædeligheder; men dertil maatte han 
sige: ,,I min Ørken har jeg fundet Israeliten i 
sit Blod, tilsted mig at gyde Olje og Vin i 
hans Saar. Andre maa gjæme holde med 
Leviten, lad mig være Samaritaneren“. Men 
han kunde ikke lade være at indblande i sit 
Skrift saadanne Ytringer, der sætter ned paa 
de kristne i det hele. I Tilegnelsen skrev 
han: „Jeg beklager meget de Tosser, der 
lader sig forfølge for Kalvins Skyld; men jeg 
hader af Hjærtens Grund Forfølgerne: i mere 
end fjorten Aarhundreder ophidses Lidenskab
erne i Evropa ved Ting, som ikke en Gang 
fortjente at opføres paa en Dukkekomedie“. 
Han roste Grækerne og Romerne, fordi de 
ikke kj endte noget til senere Tiders sørgelige 
Fanatisme. Han væltede Skylden for Kristen
forfølgelsen bort fra de romerske Kejsere og 
den romerske Statsreligion og over paa de 
kristne selv og deres utidige, ukloge Iver. Og 
navnlig naar han kom ind paa Steder af det 
gamle Testamente, kunde han ikke holde 
Spotten tilbage. Den Mand, der ved sit Skrift 
om Tolerancen ikke blot bevirkede, at Dom
men overCalas blev undersøgt af det franske 
Statsraad og kasseret tre Aar efter, at den
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var sat i Værk, men som med det samme 
gjorde Ende paa Kjætterprocesseme i Frank
rig, viste sig ogsaa i dette Skrift som „Filo- 
sofen“, saa sin Modsætning i „Fanatismen“, og 
den kunde han ikke skille fra, hvad han 
kaldte Overtro. Han var, ytrede han en Gang, 
træt af at høre prise, at tolv Mænd havde været 
tilstrækkelig til at udbrede Kristendommen 
over hele Verden; han vilde levere Beviset 
for, at én var nok til at ødelægge den.

Tiden i Ferney er ikke uden Grund kaldt 
„den straalende Periode i Voltaires Liv“, og 
det er værd at mindes, hvad han skrev 
om denne Tid: „I tre Aar, saa længe 
jeg førte Processen om Calas, er intet Smil 
kommet over mine Læber, og jeg- vilde have 
skammet mig derover, i Fald det var sket“. 
Der er endnu flere Tilfælde, da Voltaire 
tog sig af uskyldig anklagede eller af 
de uretfærdig henrettedes Ære*) Men det er 
værd at agte paa, at det var ved denne høj
modige Færd, han vandt det Navn, som gav 
hans Angreb paa Kristendommen Betydning. 
Det er ved at overgaa sine Modstandere i 
Frisind og Højsind, at Kristentroens Talsmænd 
skal kunne afvæbne dem.

*) I historisk Maanedsskrift, I, S. 22, har jeg meddelt Hoved
trækkene i Sirven-, de la Barres og Montbaillis Rets
sager. Smign. Hettners franske Literaturhistorie, S. 

i73_5-
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Ludvig den femtendes Død 1774 gjorde 
det muligt for Voltaire at komme til Paris 
igjen. Siden 1750 havde han ikke været der. 
Men 84 Aar gammel lod han sig af sine 
Venner bevæge til at gjense Frankrigs Hoved
stad. Han blev modtaget „med næsten gud
dommelige Æresbevisninger“, er der skrevet 
om ham. Det var et Sejrstog for ham at 
færdes gjennem Paris’s Gader. Han begav 
sig til det franske Akademi, hvis Medlemmer 
samlede gik ham i Møde, en Ære, som det 
ikke en Gang viste fremmede Konger. I Te
atret blev hans Billede bekranset under en 
formelig afsindig Jubel fra Publikums Side. 
Han blev hædret af Frimurerne, der optog 
ham som Medlem. Men hans Legeme buk
kede under for Anstrængelserne, der fulgte 
med denne Hyldest, og efter at have været i 
Paris i tre Maaneder døde han 1778.

Paa sine gamle Dage skrev Grundtvig om 
Voltaire, at han efter hele Verdens Dom bar 
Prisen frem for Montesquieu og Rousseau som 
„Oplysningens“ Forkæmper, fordi „han for
tryllede Hjærtet og dræbte derved Troens 
Foster i Moderslivet“. I anden Udgave af 
Krønnikerimene (fra 1842) anmærkede han om 
ham, som blev „kvalt at Lavrbærkranse“, at 
han „efter Franskmandenes og mange andres 
Formening skal være den vittigste Spottefugl 
og den farligste Skumler i hele Læseverdenen ;
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og man gjør meget klogere i at tro dem paa 
deres Ord, end om man selv vilde undersøge 
saa vidtløftig og yderst slet en Sag, da de 
Spottefugle og Skumlere, enhver af os kjender, 
alt er større, end vi maatte ønske“. —

Der foreligger i Baggesens Værker en 
Oversættelse af et Brev, som Voltaire har 
skrevet til Frederik den anden af Preussen, 
medens han endnu var Kronprins, og det vil 
jeg meddele her, baade fordi det kan oplyse 
Voltaires Tankegang, som den udviklede sig 
under hans Ophold i England, og hans Lærer
forhold til den berømte Preusserkonge, og fordi 
det kan vise, hvordan Baggesen i sine tidligere 
Aar syslede med Voltaires Digtning. Over
sættelsen er nemlig fra 1786.

Faa Konger, Prins! til Held for Millioner 
nedhente Kundskabs Lys fra Fobi Troner ; 
faa vies ind til Musernes Mystér; 
man nu kun Marmor-Antoniner ser.
Thi siden hin, den ædle, store, vise, 
som Sekler i gjentagne Jubler prise, 
hin Filosof paa Tronen, hint Model 
for Fyrster, Helte, lærde, Roms Aurel, 
hvo har forsøgt at vinde møjsomt Ære 
ved selv at granske for sit Folk af lære?*)

*) Føbos-Apollo, Spaadoms- og Skjaldskabs-Guden hos 
Grækerne, opfattes her som Vidskabs-Guden. — My
stér maa være det samme som „Mysterier“, Hemmelig
heder. -- Markus Aurelius Antoninus Filosojus er den 
berømte Stoiker paa den romerske Kejsertrone, som
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Historien fremstiller os maaske, 
foruden denne vise Fyrste, tre, 
som Rang blandt Visdoms Lærere fortjene 
og Fyrste- Vard med Fyrste-Atø«£ forene.
Den hele Rest kun Fyrste-Pøbel er, 
og næppe Navn i Almanakker værd. 
Af Vellyst Slaver, Herrer over Love, 
de lynt kun paa Tronen, eller sove — 
nok! — Den, som véd at slumre der i Ro, 
véd nok, véd alt, om man skal Hoffet tro.

Men hvad mon egentlig den Kunst vil sige, 
den store Kunst at styre Land og Rige, 
den store Kunst, man gjør saa meget af, 
som Himlen dog enhver med Septer gav? 
Hvo har ej den? Det rette Lys berøvet, 
ser Mængden paa Despoten op fra Støvet: 
Han taler, man adlyder; han er vred, 
man skjælver; han er glad, man er det med. 
Mon styre med et Vink en Hob af Slaver 
er stort? det store Pund, enhver ej haver?

Nej, men at sønderslaa det Smigerspejl, 
hvori din Træl dig viser dine Fejl, 
i Skikkelser af overdrevne Dyder: 
og se dig selv i det Krystal, som flyder 
af Sandheds Væld; at gjøre kjæk omsonst 
ved egen Kundskab, snedig Hofmands Kunst; 
Retfærdighed i Loven at udbrede;
forjage Dumhed fra dens mørke Sæde, 
og sætte Sandhed der; at ynde Vid; 
at kalde Kundskab frem, og lønne Flid — 
se! det er stort, er himmelsk stort her neden! 
se! det beundrer jeg og Evigheden !

anstillede de blodige Forfølgelser imod de kristne i det 
andet Hundredaar.

8
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Du, Prins! heri du lyse for vor Jord! 
vid: uden Videnskab blev ingen stor.

En spansk Gesandt, for ikke længe siden, 
med stor Paryk, og Hjærne meget liden 
i London fik af tvende lærde Mænd 
en ydmyg Bon, som Videnskabers Ven 
dem med en Bagatel at understøtte, 
til et Forsøg, som var af megen Nytte: 
de vilde til et Bjærg i Landet op, 
for med et aflangt Glas paa sammes Top 
at maale Luftens Tyngde.*) Spaniolen 
dem dømte fra Forstanden. Jordens Maalen 
han dog lidt rimelig og nyttig fandt;
men Luftens — det var græsk for vor Gesandt. 
Ja, hvad, naar syv berømte Kardinaler, 
og Paven selv, som Djævledaad afmaler, 
og i forgyldte Buller tordner mod 
den Synd, at tro en mulig Antipod! 
Naar kristne Kongerigers Majestæter 
forfærdes ved Formørkelser, Kometer, 
og mindre selv end intet: Pavens Ban, 
som Stambuls Fyrster for en Talisman;
Hver lad Monark, som Kundskabs Lys forjager, 
er en foragtet Bold for hver Bedrager.
En Astrolog, en Munk, en Alkymist, 
besnære ham, og plyndre ham til sidst. 
Den forste siger ham om Tyrens Blikke 
med milde Sol-Aspekter, eller ikke, 
ham vinke nu til Bordet, nu derfra, 
paa Jagt, til Dans, til Sengs, etcetera ;

*) Man har som bekjendt brugt Barometret eller Lufttryk- 
Maaleren til at maale Højden af Bjærge, i det Luften 
bliver tyndere, altsaa lettere, jo højere man kommer 
til Vejrs.
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den anden Helvede ham dobbelt heder, 
hvis han, af Frygt for Djævlen, ej ham feder; 
og endelig ved Løftet om en Skat, 
den sidste tærer op hans hele Stat*), 
Slig Fyrste hine blinde Guder ligner, 
hvis Marmor Pøblen blindere velsigner, 
mens den, som Føbi Krans med Kronen bar, 
af Skaberen et virksomt Billed var.

Vel véd jeg, Rigets Tarv udfordrer mere 
af Kongen, end at blot filosofere.
Men vis mig, selv i Biblen, en Regent, 
som sig fortrinlig Ære har tilvendt: 
er det ej ham, som Visdom blot begjærte 
af Himlen, som sit Folk oplyste, lærte, 
tilbedt af det, beundret af enhver, 
som, ledt af Rygtet, kom hans Trone nær? 
O! lykkelige Stat, hvis Fyrste tænker! 
Blot Kundskab Nationer Velstand skjænker. 
Fra Jordens Ender fløj til Jordans Bred, 
fremvinkt af Helten, Overflødighed, 
som ww, mens tøede Thems af Skibe vrimler, 
til London fjærne Landes Rigdom stimier. 
Ublændet af sin Glans i Lykkens Skjød, 
han blot ej skabte den, men vis den nød. 
Den er ej vis, som ikk« véd at nyde. 
Den kloge Fyrste dis<e Regler lyde!
Og ikke ved et falsk Begreb om klog, 
henblegnende pedantisk i en Bog, 
forglemmer Staten, for kaldajsk at lære! 
Jo mer han véd, jo mer ham Æren være!

*) Astrologer eller Stjærnetydere og Alkymister eller Guld
magere havde endnu omkring Aar 1700 tit Beskyttere 
i Fyrsterne.

8*
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Hin svage Jakob i Landflygtighed 
sin Svigersen omkomme lod. Du véd 
Historien om denne kron’te lærde: 
ej alle Hov’der ere Kundskab værde. 
Ak ! at han havde samlet kjækt sin Magt 
og hævnet Staten, som var ødelagt; 
udfriet af Fjendens Vold indtagne Stæder, 
og reddet sin og Nationens Hæder, 
i Steden for mod Vorst og Bellarmin 
at føre Krig om Troen paa Latin, 
og dette Kjætter-Væv, med andet mere 
til Barnet Jesus frækt at dedicere!*) 
En klog Monark er ej en kron’t Pedant: 
som vis han tænker, paa den ene Kant; 
som Helt han slaar, fornærmet, paa den anden; 
kort: glemmer ej for Filosofen Manden; 
nu venlig vis, og frygtet Kriger nu. 
Saa var, miskjendte Julianus! du!**)

*) Jakob 7., Maria Stuarts Son, som sad paa Englands 
Trone fra 1603 til 1625, vakte det engelske Parla
ments Harme ved den Lunkenhed, hvormed han ved 
den tyske Trediveaarskrigs Udbrud understøttede Kur
fyrst Frederik af Falz, der var gift med hans Datter 
Elisabeth. Han skrev en Bog imod Worstius, som 
hørte til den leydenske Professor Arminius’s Parti, Ar- 
minianerne, i hvem man har sagt, at Zwinglis Aand 
rejste sig til Kamp imod Kalvins sejrrige Aand, der 
den Gang havde en Talsmand i Gomarus. Da Wor- 
stius blev gjort til Professor, talte Jakob om at paa
føre Holland en Krig til Straf derfor. Bellarmin er 
en navnkundig papistisk Forfatter, der havde skrevet 
mod den Ed, Jakob krævede af Papisterne i England, 
og hvem Kongen da svarede i et latinsk Skrift.

**) Julian den frafaldne, den sidste Kristenforfølger paa 
den romerske Kejsertrone.



Voltaire og Baggesen. 11 y

saa var hin store Cæsar, Sydens Ære; 
saa var Aurel’. saa bor Monarker være. 
Prins! se dig vis og stor i disses Spejl! 
vær Nordens Cæsar uden Cæsars Fejl!

Den mærkeligste af Baggesens „komiske 
Fortællinger“ er den om O dins Rejse til Dowre, 
hvori han behandler Myten om Suttungs- 
Mjøden. Men at denne Fortælling mindede 
om Voltaire, bemærkede Rahbek allerede 
Aaret efter, om ellers Overskriften „1785“ 
skal betegne Tidspunktet, da de Linjer blev 
skrevne, han lod trykke i „Charis for 1800“:

Os Baggesen den Mjøds Natur forkynder, 
hvoraf han selv, voltairisk tørstig, drak.*)

Og man har vel Lov til at finde Spor af 
Skolegangen hos Voltaire, naar man læser, 
hvad der skete, da Hermod bringer den 
Besked,
at Kvaser — efter at han havde søgt 
forgjæves mellem Dværge, Trolde, Jætter, 
og Mennesker i Byer, Bjærge, Sletter 
og ingen fandt, som spurgte ham med Kløgt 
saa meget, han jo kunde svare mer — 
til sidst, da ingen Maud hans store Klogskab vidste 
at sætte den nødvendige Klyster, 
af Asa-Vittigheden maatte briste.

„Paa min Ære!“ sagde Frigge —
„ved Solen“, udbrød Frej — »ved Mjølner!“ me'dte Tor — 
og Odin nægtede det ikke —

*) Arentzens Baggesen og Øhlenschlæger I., S. 24.
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„deD Sag har meget stor Sandsynlighed! 
vor Kvasers Visdom var en dødelig for stor“. 
Hvorpaa de sloge sig igjen til Rolighed.

Men Odin svor alligevel en Ed
ved denne Lejlighed:
at siden vogte sig af alle Kræfter 
med Maalet paa Forstand 
og for en Visheds Skyld herefter 
at spæde Menneskenes Blod med Vand — 
samt, for at standse Kundskab lidt behændig, 
som aaben stod alligevel enhver, 
tillod han, at den rent blev unødvendig 
til at erlange gode Dage her, 
og at man kunde blive syv Slags Raader 
og Eksellenser som en Bagatel, 
Stiftamtmand, Ærkebisper, høje Naader 
og, kort sagt, hvad man vilde — meget vel, 
naar man kun ejede saa megen Sjæl, 
som var tilstrækkelig til Kroppen at oplive, 
og havde lært sit Navn (om ej med egen Haand, 
dog med en Sekretærs) at skrive — 
især, om man forsigtig lod sig gjøre 
af én, som bar et vist Slags Baand; 
thi saa var det endogsaa overflødigt;
til Krig, til Dom, til Raad berømmelig at føre 
man næppe havde det, end sige Hoved, nødigt 
Ved den Idé faldt Odin paa den anden 
og skabte med det samme Adelstanden.

Naar Baggesen i Slutningen af Portæl
lingen dvæler ved de Digtere, der har faaet 
Del i den ægte Suttungs-Mjød, der er kommet 
ud igjennem Ømenæbet, de Digtere, „som 
naar det store Maal: fornøj ende at gavne“, 
saa nævner han kun to: Homer og — Voltaire,
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og dermed* har han selv aflagt en Bekjendelse 
om, hvem der i de Dage var hans Forbillede. 
Da han lod Fortællingen optrykke i „Ung
domsarbejder“ 1791, afløstes Voltaire afShak- 
speare, Klopstock og Wzeland', denne sidste 
maatte endelig 1807 vige Pladsen for Goethe*)

Derved belæres vi da om, at Tilslutningen 
til den Voltaire, der „havde fordærvet Prams 
Smag“, ikke varede længe, og at Baggesen, 
som der oven for er anført efter Grundtvig, 
meget hurtig „med mere Hensyn paa sine 
Anlæg og sin Tænkemaade kaarede Wieland 
til Mønster“. At dette heller ikke havde Varig- 
hed, skal i det følgende nærmere oplyses.

av--------

*) Arentzens Udgave af Baggesens „Komiske Poesier“, 
Anmærkningen S. 258.



Den klopstockske Kreds og Jens 
Baggesen.

Jens Baggesen havde begyndt sin Bane 

med Bifald fra de betydeligste af den Tids 
danske Digtere — Rahbek blev ogsaa hans 
Ven — og med et Bifald fra Læseverdenens 
Side, som stod i den stærkeste Modsætning 
til den Miskj endelse, hvorunder den ædle Evald 
havde lidt. Men han var des uagtet slet ikke 
lykkelig. Næringssorger trykkede ham saa 
stærkt i hans første Studenteraar, saa han en 
Gang tænkte paa at gaa til Søs for at tjene 
Brødet. Først 1785 fik han Fribolig paa Re
gensen. Forelskelser plagede ham fremdeles. 
Det var kun en kort Glæde, da han blev for
lovet med en ung Pige fra hans Fødeegn, 
som han besang under Navnet „Zemire“, men 
som han 1787 saa som en andens Hustru. 
Inden den Tid havde hans, ustadige Hjærte 
knyttet sig til en „Zeline“; men da det var
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Fru Pram, han besang under dette Navn, 
kunde Forholdet til hende — hans Beskytters 
Ægtefælle — kun blive et sygeligt Sværmeri. 
Det er da heller ikke smukt, naar han i et 
Rimbrev til hende fra 1784 fremsatte det 
Ønske, at han var en Gud som Zevs for saa 
straks paa Timen at kunne omskabe sig til 
en elskværdig Hund, der paa hendes Vink 
kunde hoppe op og „synke, drukne, daane, 
svimle i Salighed paa hendes Skjød.“ Og det 
er ikke tiltalende, naar han i senere Breve 
kalder sig „Baggehunden“.

„Zelines“ Mand har ventelig været den, 
der indforte Baggesen hos Grev Ernst Schim- 
melmann (1747 — 1831). Faderen til denne 
navnkundige Statsmand var en Pommeraner, 
der havde begyndt sin Løbebane som Kræm
merdreng og samlet sig en stor Formue især 
ved at paatage sig at forsyne den preussiske 
Hær med Kom i Syvaarskrigens Tid. 1761 
var han saa traadt i den dansk-norske Re
gerings Tjeneste, og fra 1764 stod han i 
Spidsen for hele det offentlige Pengevæsen. 
Men det hedder sig, at han passede sine egne 
Pengesager bedre end Regeringens. Han døde 
1782 som Ejer af et Grevskab og adskilligt 
mere; tre Aar i Forvejen var han bleven op
tagen i Grevestanden. Sønnen Ernst var født 
1747 i Dresden, havde studeret i Genève og 
blev 1784 Finansminister. Han har ikke i
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denne Retning været heldigere end sin Fader. 
Men han udmærkede sig sikkert frem for ham 
baade ved sin Hjærtelighed og ved sin Sans 
for, hvad der rørte sig i Samtiden. En Mand, 
der i nogle Aar var meget nøje knyttet til 
Grev Schimmelmanns Hus, Johan Georg Rist 
(T775—*847)*) har skildret det første Indtryk, 
han fik ved i December 1797 at komme der 
som ung Student, paa følgende Maade: „Gjen- 
nem Grevens forlegne, ængstelige Anstand, 
skelende Øjne og svage Stemme lyste der 
straks en høj, ædel Sjæl; hans Spørgsmaal 
gik lige løs paa Sagen, og hans republikanske 
Sind førte ham snart dybt ind i en Samtale 
med Kieler-Studenten, saa at Forskjellen i 
Alder og Stand udslettedes. Grevindens be
vægelige Ansigtstræk, skjønne, kloge Øjne og 
hele fornemme Holdning indgød mere Inter
esse end Tillid . . . Det var den Gang endnu 
ikke almindelig Skik at bære brunt og klip
pet Haar; det var i det hele kun Brug ved 
Universiteterne og hos de Folk her i Landet, 
som ved et ydre Tegn vilde bekjende sig til 
Revolutionens fri Grundsætninger. Nu havde 
jeg uheldigvis før min Afrejse fra Kiel ladet 
mit Haar klippe kortere end sædvanlig; dette 
havde, i det mindste hos Grevinden, vakt 
nogen Bekymring, og man syntes at nære

‘) Se om ham: Perthes Leben, særligt III, 9 B., 2 Kap.
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nogen Frygt for en jakobinsk Husfælle; et 
saadant Hoved havde endnu ikke vist sig i 
Hovedstaden. I øvrigt blev det nu formelig 
tilbudt mig at træde i Grevens Tjeneste; men 
man ventede, at jeg vilde bære Pudder. Her
til erklærede jeg mig rede“*)

Det er betegnende, at Rist har opfattet 
Schimmelmann som den, der havde et repub
likansk Sind, men paa samme Tid mærket, 
at han og endnu mere hans Hustru var bange 
for Jakobinerne. Greven hørte til de ægte 
filantropiske Godsejere og Statsmænd, og hos 
dem var der saa megen Frisindethed og saa 
faa Standsfordomme, at man uvilkaarlig i deres 
Kreds følte noget af det samme, som man var 
vant til at forbinde med Tanken om Franklin 
og andre amerikanske Republikanere. Men 
da Rædselsperioden kom i Frankrig, blev de 
ængstelige.

„Det schimmelmannske Hus“, skriver Rist 
videre, „saa uden Undtagelse ikke blot det 
fornemste, men ogsaa det bedste Selskab. 
Daglig var Kunstnere, lærde, Forretningsmænd, 
rejsende, og i det hele enhver, som udmær
kede sig; budne til Middag . . . De bedste 
Timer var de, i hvilke Greven, efter fuldendt 
Dagsarbejde, i det han spaserede op og ned,

*) Thriges Uddrag afRists Livserindringer i histor. Arkiv 
X, S. 279.
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udtalte sig om alle de højeste Interesser, om 
enhver stor Idé, som kunde tjene til Menne
skenes Vel og faa Indflydelse paa Staternes 
Skæbne, og tillod mig at udtale mig. Jeg har 
aldrig kjendt et renere, ædlere Sind, en barn
ligere Sjæl, en Aand, der var mere skikket 
til at hæve sig til det højeste. Heller ikke 
har jeg kjendt et bevægeligere aandeligt Liv 
end hos ham, hvis Tanker i ét Træk fra den 
dybeste, tragiske og religiøse Inderlighed kunde 
strejfe over til den frieste Ironi“.*)

Da Baggesen blev indført i det schimmel- 
manske Hus, var der endnu ikke Grund til 
at ængstes for tæt klippede Hoveder. Paa 
ham gjorde Grevinde Charlotte Schimmelmann, 
født Schubart, et lige saa stærkt Indtryk som 
hendes Mand. Den vittige Digter forstod godt 
at vinde Kvinderne for sig. Hvad Ministeren 
angaar, da havde Baggesen allerede haft Lej
lighed til at vedkjende sig sin Tilslutning til 
den Kreds, han tilhørte.

Dette havde han gjort ved det af sine 
Ungdomsdigte, som ved Siden af „da jeg var 
lille“, har vundet mest Yndest, nemlig hans 
.,Kallundborgs Krønnike eller Censurens Op
rindelse; en ny og sandfærdig Historie om 
Oprindelsen til Bog-Censur, hvorlunde den 
blev opfunden af en gammel Borgmester i

e) Anf. Sted, S. 280 f.
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Kallundborg, som ikke kunde lide, at man 
hundrede Aar i Forvejen havde fortalt en 
meget uskyldig Historie; efter ringe Ævne 
paa Rim forfattet af Simon Simonsen, uværdig 
Substitut ibidem“. Dette morsomme satiriske 
Digt blev første Gang trykt i Tidsskriftet 
„Minerva“ for Av gust 1786, altsaa kort Tid 
efter, at det lidet frisindede guldbergske Mi
nisterium var styrtet, og der igjen var blevet 
Frihed for danske Forfattere til at skrive og 
lade trykke, hvad de tænkte. Men Digtet 
har da ogsaa sin væsentlige Betydning som 
et vittigt Indlæg til bedste for Friheden i 
Aandens Verden, som jo ikke ret vel kan 
skilles fra Trykkefriheden. I England havde 
denne Frihed været raadende siden Slutningen 
af det syttende Hundredaar; med Friheden i 
Aandens Verden fulgte snart Friheden i Haand
ens Verden, og saa opblomstrede Handel, 
Skibsfart og Fabrikvirksomhed saaledes paa 
Øen i Vesterhavet, at den snart blev Hjem
stedet for Verdens driftigste og rigeste Folk. 
Denne Englands Herlighed har maaske svævet 
for Jens Baggesens Øje, da han beskrev Kal- 
lundborgs lykkelige Dage, før Censuren blev 
indført. Da havde Byen, skriver han, „Kræm
mere, som havde Ben i Panden og gav Ly- 
becks sorte Tavle Fanden“, og han forklarer 
selv i en Anmærkning, at man i Lybeck har 
den slemme Skik at opslaa de fremmede
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Kjøbmænds Navne, som har gjort Fallit, paa 
et sort Bræt til evig Skam og Skjændsel. I 
England var man i det attende Hundredaar 
kommen saa vidt, at det kun havde lidt at 
betyde for Kjøbmændene der, hvad man i 
Fastlandets Handelsstæder og navnlig da og- 
saa de gamle Hansestæder, sagde om dem. 
En saadan Selvstændighed, mener Baggesen, 
kunde ogsaa de danske Kjøbstæder vinde 
under Frihedens Værn. Da skulde den rette 
Tros Forkyndere „ved Hjælp af Aandens 
Naadegaver“ bekæmpe og sejre over Vrang
lærerne, da skulde Oplysning gro frem i alle 
Stænder og daarlig Overtro forsvinde. I Kal- 
lundborgs Guldalder

man derfor og fornam, at mer og mer 
de gamle'Hekse svandt med deres Herre; 
at Haandværksfolk blev efterhaanden fler. 
og Tiggere hver Løverdag blev færre; 
thi Kunster, Videnskaber vokste frem, 
og Klogskab i hver Næringsvej med dem. 
Man bode mageligt i nette Huse, 
som for det meste stod i lige Rad; 
man spiste god og vel tillavet Mad 
og drak sin Mjød af skjønt glaserte Kruse. 
Aar efter Aar den mer oplyste Stad 
blev smukkere. Rundt om dens vestre Side 
en Skov af Skibe saas, opfyldte med 
de fjærne Jordens Egnes Herlighed; 
end skjønnere man saa* mod Østerlidr 
det velopdyrkte, rigdomssvangre Land 
at prange, ligt et Strøg af lutter Haver, 
med alle Jordens moderlige Gaver.
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Saaledes overalt paa Mark og Vand,
i Husene, paa Torvet og paa Gaden 
var nyttig Flid; og Ploven, Aaren, Spaden, 
Knibtangen, Øksen, Naalen — alt blev brugt 
med mærkeligen mer og mere Frugt. 
Mer ordentlig gik Sagerne til Tinge, 
mer ordentlig i. Kirken Sangen gik, 
man herte bedre Byens Klokker ringe, 
kort, alt — endog de halte bedre gik.

Saaledes males Tilstanden, hvor Trykke
friheden og med den al anden Frihed for 
Mund og Haand har hjemme. Men da Cen
suren var bleven indført, gik det alt sammen 
til Grunde, og Kallundborg blev den lille, 
ubetydelige Stad, den siden har været:

Bestandig mer og mer svandt Staden hen;
thi Muserne Censurens Sæde skyede, 
og Handel. Kunster og Fabriker flyede 
med dem i Hast til andre Kyster hen, 
hvor Fred og Frihed trygt de kunde nyde. 

Den hele By blev fyldt med Graad og Sorg.
Ja, græd, ulykkelige Kallundborg!
Ve, ve dig, arme Stad; din lærde Hæder 
er nu fordunklet. Mæsket Dumhed ler 
paa den Ruin, hvor Kundskab hungrig græder.

Forbindelsen med det schimmelmanske Hus 
aabnede den fattige Komskriversøn Adgang 
til andre adelige Kredse. Grevindens Søster Sy
bille var gift med Grev Johan Ludvig Reventlov) 
paa Brahetrolleborg. Rist, der har truffen 
denne Mand hos Schimmelmann paa Sølyst,
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skriver om ham, at han i Sandhed var en 
from og dygtigMand; „alvorlig og jævn for- 
smaaede han Hoffets Gunst og tænkte blot 
paa at skabe et Mønster af god Husholdning 
og Skoleindretning paa sit skjønne Baroni. 
Han gik i Spidsen ved Udførelsen af alle for
bedrede Indretninger og skyede intet Offer 
for at bringe dem i Stand. Undertiden an
vendte han store Kapitaler paa mislykkede 
Forsøg og forringede Godsets Udbytte ved 
Nedsættelsen af sine Bønders Afgifter, men 
forhøjede det endnu mere ved en vis Benyt
telse og store Træplantninger, og af Skole
væsenets Forbedring i hele Danmark har han 
store Fortjenester. Regeringens Aand gik 
heldigvis i samme Retning. A. P. Bernstorff 
gik Haand i Haand med begge Reventlow’er, 
Statsministeren og Ludvig. Den sidste skilte 
sig ugjæme fra sit gamle Slot og alt, hvad 
han der havde skabt; men naar han blev 
kaldet, indfandt han sig i Hovedstaden. Der 
saa man da den gamle, kraftige Mand med ruhdt 
afskaaret, graat Haar, i en graa Kjole og 
sorte Underklæder, med det alvorlige, dybt 
furede Ansigt, ofte med uraget Skjæg; under 
de lange Øjenbryn smilede to venlige Øjne; 
en rask Gang og livlige Bevægelser vidnede 
om hans Indres rastløse Virksomhed. Alle 
viste ham Ærefrygt, og man kaldte ham ikke 
med Urette Danmarks Franklin. Har han



Christianssæde. 129

end undertiden i urolig Forbedringsiver gjort 
frugtesløse Forsog, — han var en Mand af 
den Slags, som bringer Liv og Varme ind i 
den kolde, egennyttige Masse“.*)

Endnu før end Baggesen besøgte Familien 
paa Brahetrolleborg, har han været Stats
ministeren, Grev C. D. F. Reventlows Gjæst 
paa Christianssæde. Den kun 23 Aar gamle 
Digter har været paa Lolland, da han skrev 
de V ers, der læses paa Mindestenen, som 
C. D. F. Reventlows Søn har rejst med følg
ende Indskrift:
„7 Laaland var Christianssædes Gods det 

første, hvorpaa Hoveriet blev ophævet.
Grevskabets Besidder, Christian Ditlev Fre
derik Reventlow, har villet, at efter hans 
Død de ovenstaaende Ord skulde bemærkes 
paa en Mindetavle paa Christianssæde, og at 
dertil nedenstaaende kjærlige og betydnings
fulde Ønske skulde føjes med følgende 
Ord:
Velsignet være dette Sted, s aa længe 'Ejeren 
stræber efter at udbrede Velstand, Oplysning' 

og bibelsk Kristendom blandt Menigmand.

Dic| hen stræbte Bondens Ven, hvis Øje 
skuede, hvad der var godt og ret, 
og hvis Hjærte koldt ej lod sig neje 
med at skue, — men begyndte det.

♦) Anforte St., S. 285.
9
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Og jeg priste Gud, som lod dig blive 
Fyrstens Raad og Ven og Landets Lyst, 
og som dig en Broder vilde give, 
kjær som du i alle danskes Bryst.

I Juli 1787. Jens Baggesen.

Men ikke form aar dog Historiens Øje at op
fatte eller dens Griffel at skildre disse Mænds 
broderlige og statsborgerlige inderlige For
ening og den nidkjære, tro Hengivenhed til 
Konge og Fædreland, der forbandt dem, og 
hvorom mit Hjærte fra tidlige Ungdom har 
bevaret et helligt og uudsletteligt Minde. Og 
derfor skal, Fader, dit og Johan Ludvig Re- 
ventlows Navn og Erindringen om eder paa 
dit og mit Christianssæde være uudslettelig 
sammenknyttet, lige som eders Sjæle vare 
uadskilleligen forenede til Befordring af alt, 
hvad der var ædelt, stort og godt /

Christian Ditlev Reventlow. 
1848 den 11. Marts,

Hundredaarsdagen efter C. D. F. Reventlows
Fødsel“.*)

*) Det bører til mine egne kjære Barndoms - Minder, 
hvordan denne Mindesten blev hugget, rejst og indviet. 
Derfor har jeg været glad ved at mode Indskriften i 
H. Rasmussens Mindeskrift om C. D. F. Reventlow. 
Ved sin hele Form peger den stærkere paa 1784 end 
paa 1848, da den blev afsløret. Men dobbelt underligt 
bliver det, at den alligevel tillige skulde minde om 
Marts 1848.
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Der er bevaret et Brev fra C. D. F. Re- 
ventlow, skrevet i Juni 1787, hvori han for
tæller sin Søster Luise, der var gift med 
Christian Stolberg, at han agtede sig til Lol
land paa en fjorten Dage, at blandt andre 
hans Broder fra Brahetrolleborg og dennes 
Hustru da ogsaa vilde komme derover. Hans 
Søster og hendes Mand kunde glæde ham 
inderligt ved at støde til. De skulde se hans 
Bønder derovre; de skulde se, hvor meget 
han havde sørget for dem, og hvor meget 
han endnu vilde gjøre*). Baggesen er vist 
nok bleven indbuden til et Besøg paa samme 
Tid, og han er bleven varm ved at mærke 
den ædle Bondevens Iver. Vi skal senere 
møde et Vidnesbyrd mere derom. Men her kan 
straks blive indflettet, hvad han i et Rimbrev 
har fortalt om, hvad der hændte ham paa 
Lolland med et „Fragment af en Prædiken“ 
af en tysk Præst Brullmann:

Da, for til gode Dage mig at vænne, 
jeg nylig til de Lolliker drog hen, 
(hvor jeg gad drage hen igjen), 
kom jeg som Gjæst til Christianssæde, 
et Hyrdeslot med dejlig Have, hvor 
en sand Alkino o s''} blandt Grever bor.

*) Hist. Maanedsskr. 1884 I, S. 79.
♦*) Alkinoos er Fajakernes Konge, som tog gjæstmildt imod 

Odyssevs som Reventlow imod Baggesen.
9’
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Herr Greven var med sin Grevinde, 
just ved min Ankomst udspasert — 
i ledige Gemak, hvor jeg blev indkvartert, 
jeg ønskte mig en Bog, for Tiden at forslaa, 
og milde Skæbne lod mig finde 
netop i en, som paa en Sofa laa, 
bemeldte Prækens prægtige Fragment 
i Safian med Guld paa Randen — 
der, som jeg siden vide fik, var sendt 
af dyrebare tyske Præstemanden 
Grevinden til Foræring. Ingen Bog mig 
mere havde kunnet more. Titlen slog mig 
i ær; den fyldte helt det første Blad — 
bag dette fulgte græske, tyske, franske 
Sententser, i en prægtig Motto-Rad, 
af Rous s eau, Paulus, og jeg véd ej hvad, 
af Claudius — men intet i det danske.
De Mottoer, af hel forskjellig Aand, 
var skrevne til af Avtors egen Haand. 
Jeg fandt en ledig Plads ved Bladets Ende, 
og efterabende den samme Klo, 
saa det umuligt var Forskjellen at erkjende, 
jeg tilskrev ét endnu, der kunde gaa for to : 

havde præket mer, men til den sterste Skade 
„for Læseren, for mig, for Jordens Overflade, 
,,er denne lille Stump blot deraf bleven gjemt; 
„og det fornemste var maaske, hvad man har glemt“*). 
Det gjort, jeg lagde Bogen hen 
paa samme Sted igjen.
Hvad Spas det siden gav, da Værten og Værtinden 
og alle Gjæster samlet var, 
og man i Sofaen blev var 
det mæcenatske Eksemplar,

*) Johan Herman Vessel skal være Forfatter til disse 
Linjer.
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som netop dediceret var Grevinden, 
og som hun ikke havde set endnu, 
men forelæste hejt — foruden Drem om Rænke: 
,,Hi hi! ha ha! hu hu!“
Det gi’er jeg Provsten at betænke.
Nok sagt, der Raad blev holdt i latterfulde Sal, 
notert og decideit, at Præsten var lidt gal.

Dette er skreven til Regensprovsten, Professor 
A. C.Hviid, endnuiAaret 1787, paa en Rejse, som 
slutter sig til Baggesens Besøg paa det fyenske 
Herresæde, og er da ogsaa et Bevis paa, at 
han var paa Christianssæde, før han kom til 
Brahetrolleborg.

Hovedbygningen paa Christianssæde eller 
„det høje Hus“, som Egnens Folk kalder det, 
har en høj Kjælder og oven over den to 
Stokværk og en Kvist. Ved denne er der 
en Altan, hvorfra man kan se ud over det 
flade Land, Rødby Fjord og Østersøen, til 
Femern. Imellem Billederne, der pryder de 
vigtigste af Rummene, er der adskillige, som 
minder om Dronning Anna Sofia, hvis For
bindelse med Frederik den fjerde har bidraget 
væsentlig til at skaffe den af hendes Brødre 
Rigdom, fra hvem C. D. F. og J. L. Revent- 
low stammede. Nu er der Have-Anlæg paa 
begge Sider af „det høje Hus“. Tidligere 
maatte man igjennem Ladegaarden, før man 
kom til Broen, som førte over Borggraven, 
og der var den Gang foruden Hovedbyg-
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ningen et Par lave Sidebygninger paa Pladsen 
inden for Gravene. En Trappe af Træ førte 
fra „det høje Hus“ ned til den Bro, der for
bandt Borgpladsen med den store Have og 
Skoven. Denne har udmærket sig ved en 
overordentlig Mæng'de anselige gamle Egetræer. 
Tæt ved Ry de Station kan man se den største 
af dem, „den store Eg“. Nærmere ved Chri- 
stianssæde staar „Adam“; en stor Bøg, der 
stod i Nærheden, kaldtes „Eva“. Den skov
elskende Greve har ikke forsomt at vise sin 
Digtergjæst disse Mærkværdigheder, og en 
gammel Eg blev i min Barndom tidt nævnt 
efter Baggesen. Det var en hul Eg, hvori 
der var dannet et lille Værelse, som man kom 
op til ad en Trappe. Der har han siddet og 
skreven et af sine Digte til sin ædle Vært, 
„I Egens tempelhvalte Hjærte“ nfente han at 
høre en Røst oven fra:

„Mærk, o dødelige! Fremtids Syner 
aabne sig for dit henrykte Blik, 
gjennem Støvets Nat en Straale lyner 
fra det Lys, som Aander ene fik; 
fat det end ufødte Held, jeg bringer, 
se dets Billed svæve om din Aand! 
Nyd det »«, hvori din Sjæl fik Vinger, 
nyd det, løst af fordums tunge Baand!“

Det Syn, som Baggesen hengiver sig til, var 
en Frugt af alt, hvad han havde set, naar 
han færdedes med Greven blandt Bønderne,
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der levede hyggeligt og godt i de Gaarde, 
som laa spredt rundt omkring, hvor Jorderne 
var udstykkede, de gamle Byer nedbrudte 
og ny Huse rejste, hvor de kunde ligge bedst 
for Agrene, deres Beboere skulde dyrke.

Der, hvor nylig golde Tidsler groede, 
bølged sig en Hær af svangre Straa, 
der, hvor usle Hytter samlet stode, 
muntre Boliger adspredte laa.
Der, hvor Armod græd i tunge Kjæder, 
trættet Svaghed syg og dø ug gik, 
flittige og frie og raske Glæder 
mødte mit umættetige Blik.

Blide Dale, højtidsfulde Skove, 
klare Bække veksl ed under mig; 
alt var fuldt af Liv i Ordnens Love, 
hvor Natur og Kunst omfavned sig; 
spredte laa de lykkelige Tage, 
under hvilke Jordens Rigdom laa, 
her gik Manden, hisset gik hans Mage, 
han til Agren, hun til sine smaa.

Begge sang i Hjærtets glade Toner 
Friheds Jubler op til Lysets Gud; 
og fra Fjældets Hald til Skovens Troner 
Ekko lød til Ekko: gode Gud!
Alt var Dyd og Kjærlighed og Glæde, 
rundt om Fryden gik i Flidens Fjed, 
Bjærg og -Dal og Sø var Friheds Sæde 
hele Landet Lykkens Opholdsted.

Den Jubel, der kommer frem i Vers som 
disse, har ogsaa givet sig til Kjende i Breve 
til kjøbenhavnske Venner. Men hos dem
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vakte det Betænkelighed, at Baggesen fandt 
sig saa vel i det fornemme Selskab. Et Bys
barn af Baggesen, den fire Aar ældre Præste
søn Frederik Plum (1760—1S34), der var 
bleven Student 1778, men først ti Aar efter 
tog den Embedseksamen, der førte ham gjen- 
nem forskjellige Præste-Embeder til den fyenske 
Bispestol, skrev i Juli 1787 fra Regensen et 
Brev til Jens Baggesen, hvori han advarede 
ham mod den truende Fare: „Saa fortræffe
lige disse Folk end ere, kan jeg dog ikke 
forestille mig dit Ophold hos dem saa be
hageligt som du selv, fornemmelig i Hen
seende til Følgerne, som er Frihedens Tab. 
Jo flere Godheder du oppebærer nu, jo mere 
taber du i det hele, dersom Frihed og Inde- 
pendence (d. e. Uafhængighed) ellers er dig* 
et saa uskatérligt gode, som det er mig . . . 
Indvend mig kun, at de omgaas dig paa en 
venskabelig Maade, behandle dig med ud
mærket Højagtelse, og at du finder Fornøjelse 
i deres Omgang, fordi de ere gode fortræffe
lige Folk: alt dette er ret godt. Jeg véd, at 
du har for megen Ære i Lix et til at agte en 
Adelsmand højere for sin Rangs Skyld, der
som han ikke tillige er en god og værdig 
Mand; men man maatte kunne omskabe Ting
enes Løb og gjøre Umuligheder mulige, om 
man nogensinde vilde drømme om, at der 
kunde være egentlig det, man kalder Ven-
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skab, mellem de saakaldte store og en af os 
. . . Bliver du nu siden ked af disse Lænker, 
kommer din Lyst til Studeringer tilbage med 
din Sundhed, saa du ærgrer dig over, at 
Tiden, som kunde anvendes saa nyttig, og 
som aldrig kan blive den lang, der har Lyst 
til at arbejde i Videnskaberne, maa bruges 
til Pynt, Opvartning, Æden blandt de store, 
saa er du ikke lykkelig . . Behøvede du, 
som Naturen gav ædlere og varigere For
trin end al den Rang og Stand, der er ussel 
Gave af Mennesker, du, som fik Geni og 
Talenter frem for alle dem, jeg kjender. og 
kunde gjøre saa usigelig megen Nytte dermed 
i Verden, naar du brugte dem ret — behøv
ede du at underkaste dig denne Ydmygelse!“*)

Plums Advarsel virkede ikke. Ganske 
kort efter Besøget paa Lolland rejste Digt
eren til Fyen for at gjæste J. L. Reventlow 
paa Brcihetrollcborg. Sin Overrejse har han 
beskrevet i et Rimbrev til Fru Pram, hvori 
han særlig dvæler ved Korsør.

Det er dog noget eget, som ej Navne 
formaar at nævne, ved de Fødestavne — 
jeg næppe Fæstningen i Øjet fik, 
og Kirken, før igjennem Hjærtets Aarer 
en hellig Gysen for; en Dug af Taarer 
omhyllede mit barnligglade Blik;
men ej med Mørke — med en tarvet Sk immer,

Kr. Aren tsen, Baggusen og Oehlenschlåger I, S, 48 f.
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Regnbuens Skjær i Skyen lig, 
naar Solen i dens Draaber spejler sig. 
Min Sjæl henflød i denne milde Glimmer; 
jeg skjalv, jeg smilede, jeg græd, jeg bad — 
Et kjælent, saligt, sødt jeg véd ej hvad, 
der ligner, tror jeg, Himmeriges Rige, 
betog mig, som en stille, salig Død, 
hvori min Ungdoms vilde Liv bortflød, 
imens min spæde Barndoms stille Dage 
blev i Uskyldighedens Glans tilbage — 
og med en Fryd, som Barnet kun kan smage, 
jeg sad i Tanken paa min Moders Skjød. 
O! hvilket Øjeblik! — Tilgiv, at atter 
jeg stræber at indtrylle mig deri!
Men gode, fromme Dydens, Himlens Datter, 
o! deres skyldfri, skjønne Sjæl vist fatter 
dets hele himmelske Magi!
Ti, hvad er vel den vilde Fryd, som daarer — 
o! hvad er Glæden, som ej kjender Taarer — 
hvad er den overgivnes skingre Latter — 
imod det stille Trylleri, 
som dyssede min Sjæl i dette Sværmeri? 
Det ene lønnede min hele Vandring; 
men ak! det er forbi, forbi, forbi. —

I et senere Brev til Fru Pram skildrer 
han, hvor lykkelig han var, da han, som dog 
kun er „en af Peer Okses Frøer fra Mølle
dammen udenfor Korsør“, paa én Gang kan 
svinge sig baade til „Fyens og Sjællands 
Himmerige“. Trolleborg er det fyenske Himme
rig, og et Brev fra „Zeline“ hensætter ham til 
det sjællandske Himmerig. Denne Lykke ud
maler han i Vers, som han selv kalder For-
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søg paa at tale Evalds Sprog. Det er da og- 
saa rimeligt nok, at Baggesen ved at leve 
imellem Klopstocks Venner har faaet sin 
gamle Kjærlighed til Evald oplivet. Let be
vægelig som han var, maatte han da ogsaa 
synge i evaldske Toner:

Hvor er jeg? hvor? I hvilke Labyrinter 
af Edens Myrter, mellem Blomsterbed 
af Roser, Lilier og Hyasinter, 
og tusende, hvis Navn jeg ikke ve'd, 
forvildes mine >efyrletle Fjed?
O alt for underfulde Herlighed!
O Hav af Vellyst, som min Sjæl omringer! 
Afgrund af Liv og Lys og Fred, 
og paradisisk Overgivenhed!
Glans af Serafers sammenslagne Vinger, 
af Odins Skjold, og af Kronions Straaler, 
af Nektars Skummen hist i Hebes Skaaler, 
og her af Afrodites Ojnes Ild!
af Kransen, som min stolte Tinding bier, 
af Febi Luth, af Amors gyldne Pil, 
af alle Gratiernes Smil!
O, Dans af Muser, som min Aand indvier 
til Evigheds Mysterier, til Rang 
iblandt Homerer, til en Evalds Sang, 
i Kur af alle Livets Melodier, 
ledsaget af Orions Harmonier!
O Drukkenskab! o søde Trylleri!
Ja! Svælg af Salighed, som her jeg drukner i! 
Saa kom jeg da til Trolleborg,
ej for at glemme blot hver Livets Sorg, 
men for it lære selv at lægge sammen 
al Himlens Fryd og hele Jordens Gammen? . . 
Ha! vid dig ud mit alt for trange Bryst
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til mer end selv en Digters „Ha!“ tilsteder! 
til Salighed, som ler, og Salighed, som græder — 
til baade Himmelens og Jordens Lyst!
til alle tøjleløse Glæders Vrimmel, 
til Hjærtetryllelse, til Hovedsvimmel, 
i Tidens Sus og Evighedens Dus, 
til hvad en Evald i en dobbelt Rus 
af Vin og Kjærlighed kan ene fatte: 
til Guders og til Kerubimers Skatte 
i en miltonisk, vellystblandet Sum, 
til hellig Lyst, til overgiven Stimmel, 
til baade Hedningers og kristnes Himmel 
til Paradis og til Elysium! — 
Men hvor er Sprog? Hvad Støvets Ord kan tale, 
hvad Lyd kan tone mer end himmelsk Lyst? 
Hvad Tusk kan tegne, hvilken Farve male 
den Salighed, som svulmer i mit Bryst?
Selv Evalds Flammesprog, som hele Norden tænder 
med apolloni'k Ild og smelter nær og fjærn, 
fra Møens Klint til Filefjeldets Ender.
hvert Hjærtes Is og hvert et Hoveds Jærn, 
formaar det ej. Guddommelige Digter! 
Hvis selv din Harpes Ekko, disse Træk 
af dine Penselstrøg, som jeg saa kæk 
har efterabet her, mig svigter — 
hvad kan da mine egne svage Kvæk?

Det var for at hjælpe paa den syge Digt
ers Helbred, at Grevens paa Brahetrolleborg 
havde indbudt ham til at besøge dem og 
sammen med dem at gjøre en Rejse til Hol
sten. Naar Pram i et Brev fra December 
1787 til J. L. Reventlow priser Baggesen som 
.,den ypperste dødelige“, han endnu har mødt
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eller skal møde paa Livets Bane, og hvis 
Omgang er „den fuldeste, den mest aagrende 
Betaling for den Velvillighed, man, for at 
nyde den, skulde bevise ham,“ da tjener dette 
til at oplyse, hvordan Digterens kjøbenhavnske 
Venner har anbefalet ham til Rigmænd- 
enes Omsorg. — I Baggesens Rejse-Optegn
elser fra Sommeren 1787 kan man finde 
Klager over hans evige Sygdom og særlig 
over udmattende Krampe. En Gang, han laa 
i Sengen i denne Tilstand kom Ditlev Re- 
ventlow, en Søn af Greven paa Trolleborg, 
ind til ham med syv friske nydelige Roser 
fra hans Moder. „Jeg modtog dem med den 
samme Glæde, som jeg vilde have følt, om 
en Engel havde bragt mig en Guldkurv med 
Frugter af Livets Træ. Deres søde Duft og 
de blide Følelser, den fremkaldte, hendyssede 
min Smerte i milde Fantasier. Jeg befandt 
mig virkelig bedre. Saa megen Magt har 
mine Fornemmelser over mit hele Væsen. 
En ubehagelig Følelse styrter mig i legemlig 
Død, en behagelig vækker mig igjen. Hvor 
velsignede jeg de Hænder, fra hvilke disse 
Roser kom“*) Endnu samme Aar lod han 
under Overskriften „Roserne“ trykke følgende 
to smukke Digte:

*) Kr. Arentsen I, 49 f.
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I.
Da jeg fik dem.

Skjønne, kjælne Roser! visner ikke! 
blomstrer trygge her hos eders Ven! 
eders spæde Torne frit ham stikke — 
eders Duft helbreder ham igjen! 
Eders kjælne Spyd omsonst ham true; 
gjærne lider han, hvad Amor led, 
for i eders Purpur-Smil at skue 
Billedet paa skjøn Uskyldighed.

Skjønne, kjælne Roser! visner ikke! 
dufter indtil Dagens Ende sødt! 
dufter ind i Nattens Øjeblikke, 
naar Naturens sidste Smil er dødt!
Solen atter frem i Morgen iler 
og opvarmer mildt den kolde Luft — 
naar dens første Blik til Jorden smiler, 
lad det vække mig i eders Duft.

II.
Da de visnede.

Røde Roser! eders Purpur blegner! 
Hvide Roser! eders Sne blev graa!
Ak! saa falmer, svinder, mattes, segner 
al den Skjønhed, Solen blomstre saa. 
Roser! eders sidste Smil mig minder 
hendes Smil, hvis Haand I blomstred i; 
ogsaa dette Smil en Gang forsvinder — 
grumme Roser! ak! hvi visned I?

„O, vi haabede den stolte Lykke, 
t ry lied’ sødt i hendes Haand af Lyst, 
hendes skjønne, skyldfri Barm at smykke 
og en Gang at dø paa hendes Bryst.
Ak! vi maatte hendes Smil forlade 
og af hendes Haand modtog os du —
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grumme, derfor falmer vore Blade.
Grumme Sanger! derfor dø vi nu.“

Efter et kort Ophold paa Brahetrolleborg 
rejste Baggesen med den grevelige Familie 
til Holsten, hvor de færdedes mellem adelige, 
der lige som Reventloweme var paavirk
ede af Klopstock og ivrige for filantrop
iske Foretagender, De har besøgt Grev 
Christian Stolberg (1748—1821), der fra 1777 
til 1800 var Amtmand i Tremsbüttel i Hol
sten og gift med Luise Reventlow, Søster til 
de tidt nævnte Grever, og rimeligvis ogsaa 
hans yngre Broder Frederik Leopold Stolberg 
(1750—1819), som fra 1786 til 89 var Land
drost i Neuenburg; til dette Embede havde 
han allerede i Juli 1783 faaet sin Udnævnelse 
af den oldenburgske Fyrstbiskop Frederik 
Av gust; men denne Fyrstes Død havde gjort, 
at han maatte gaa som Sendebud til Peters
borg, inden han kunde overtage den stille 
Dommergjerning i Neuenburg, som han længtes 
efter. Digterbrødrene Stolberg hørte til den 
Kreds af Klopstocks Lærlinger, som man plejer 
at kalde „det Göttinger Digterforbund“. Om 
dette kan man maaske bedst faa en Fore
stilling gjennem nogle Breve fra en af Hoved
personerne, og da Baggesen i hvert Fald paa 
sin anden Rejse i Holsten lærte denne at 
kjende, kan det være i sin Orden ogsaa at for
tælle lidt om ham.
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Digteren Johan Heinrich Voss (1751 —1826) 
var født i fattige Kaar i Meklenborg. Hans 
Fader var først Forpagter og Kromand og 
siden Skolemester. Ved Bistand af gode 
Venner lykkedes det ham at sende sin begav
ede Søn til en lærd Skole, hvor han kom i 
Kammeratskabs-Forhold til nogle andre unge 
Mennesker, der lige som han havde Drift til 
at sysle med græske, latinske og tyske Bøger. 
Da han var færdig med Skolen, maatte han 
tage sig en Huslærerplads paa, fordi han ikke 
havde Raad til at besøge et Universitet. I 
denne Stilling gjorde han Bekjendtskab med 
en ung Præst, Brückner, som stod i Forhold 
til, hvad nyt der begyndte at komme frem, 
og som navnlig gjorde ham opmærksom paa 
Shakspeares Betydning. Havde han allerede 
for forsøgt sig som Digter, saa gjorde han det 
mere nu, og sine poetiske Forsøg sendte han 
til Ditmarskeren H Chr. Boie (1744—1806), 
der fra 1770 i Gøttingen havde begyndt at 
udgive en poetisk Aarbog under Navnet 
„Muse-Almanak“. Aarbogen var opkaldt efter 
en parisisk Bog af samme Slags og vandt 
især Ry ved Balladen „Lenore“ af C. A. 
Bürger (1747—94), der 1772 forlod Gøttingen, 
men skriftligt holdt Forbindelsen ved lige med 
Boie. Voss kom ved sine Bidrag til Alma- 
naken i Brevveksling med Boie. Denne fik 
Besked om Voss’ Lyst til at gaa til Univer-
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sitetet og om hans Armod, der hindrede det. 
Han fik Medynk med det unge begavede 
Menneske og skaffede ham Penge til at komme 
til Gøttingen, og med Glæde vendte Voss sin 
Hjemstavn Ryggen.

I Gøttingen, hvor for øvrigt den udmærk
ede Kj ender af Oldtiden, Professor Heync 

—1812), var den, der som Lærer øvede 
størst Indflydelse paa Voss lige som paa 
mange andre studerende*), blev den da 21 
Aar gamle Meklenborger Medlem af en Kreds 
af unge Digtere, i hvis Samliv man vel faar 
det bedste Indblik ved at læse Brevene, han 
selv har skrevet derom, navnlig da til den 
Præst, som havde aabnet de vide Syner for 
ham. „Ak“, skriver han i Efteraaret 1772, 
„den 12. September, da skulde De have været 
her. De to Mi liere, Hahn, Hølty**} og jeg 
gik, da det allerede var Aften, til en nærlig-

*) Smign. A. D. Jørgensens Georg Zoega, S. 12 f., og Fr. 
Nygaards Afhandling om Fr. Sneedorff i Nordisk 
Maanedskr. 1880, II., S. 182 ff.

**) J. M. Miller fra Ulm (1750—1814) var Forfatter til en 
overordentlig følsom Roman: „Sigvard, en Kloster
historie“, og Præst i sin Fødeby. Om hans Broder 
véd jeg intet. Om den „excentriske Hahn“ skriver R. 
Petersen, at han tordnede mod alt fransk og sværmede 
for Fædreland og Republik. Den hannoveranske Præste
søn Z. H. C- Helty er født 1748 og døde allerede 1776 
af Svindsot

10
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gende Landsby. Det var en overordentlig 
klar Aften og Fuldmaane. Vi gav os ganske 
hen til de Følelser, som den skjønne Natur 
fremkaldte. Vi spiste Mælk i en Bondehytte 
og gik derpaa ud i det fri. Nu fandt vi en 
lille Lavning med en Egeskov, straks slog det 
os alle, at vi under disse hellige Træer ved 
dyre Eder burde slutte et Venskabsforbund. 
Vi kransede vore Hatte med Egeløv og lagde 
dem under Træet. Vi tog hverandre i Hænd
erne, sluttede Kreds om Stammen og dansede 
omkring den, kaldte Maanen og Stjærneme 
til Vidner om vor Pagt og lovede hverandre 
evigt Venskab. Derpaa lovede vi til det 
yderste at være oprigtige i Dommen over 
hverandres Arbejder og af denne Grund at 
holde de Sammenkomster, der allerede var 
bleven vor Skik, paa en mere regelmæssig og 
højtidelig Maade.“ Om et Møde den 26. Ok
tober 1772 skriver Voss: „Boie, vor Werdo- 
mar*), sad øverst i Lænestolen; paa begge 
Sider af Bordet sad Bardelærlingerne, kransede 
med Egeløv; Skaaler blev drukne. Boie tog 
Glasset, stod op og raabte: KloftstockX Hver 
af os fulgte i Sporet, nævnte det store Navn, 
og efter en hellig Tavshed drak han. Nu

*) De unge Digtere nævnede hverandre med gamle Barde
navne: Teuthart, Minnehold o. s. v. Maaske erWerdo- 
mar et Navn af denne Slags.
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Ramlers Skaal! ikke fuldt saa højtidelig; Les- 
sings, Gleims, Gessners, Gerstenbergs, Uz’s o. 
s. v.*) En nævnte Wieland! Alle rejste 
sig med de fyldte Glas og raabte; Død over 
den store Sædernes Fordærver Wieland! Død 
over Voltaire!“ Den 5. December 1772 blev 
de grevelige Digterbrødre Christian og Frederik 
Leopold Stolberg optagne i Forbundet. Dagen 
efter skrev Voss: „Greverne Stolberg — ak! 
hvilke Mennesker er de ikke! — — At finde 
Mennesker af den fineste Følelse, af det ædleste 
Hjærte, der er fuldt af Fædrelandet og Gud, 
af de ypperligste Digtergaver og uden mindste 
Stolthed — kort sagt, Mennesker, som Klop- 
stock skatter og elsker, — at finde saadanne 
Mennesker i denne Stand, det er et stort 
Fund, skulde jeg mene, og det har jeg gjort! 
— Gleim taler med Enthusiasme om os; - 
og Klopstock har sagt i et Selskab, at Gøt- 
tingen var fuldt af unge Patrioter.“ — Den 
2. Juli 1773 fejredes Klopstocks Aarsdag. 
Voss skriver saaledes om denne Højtid: „Et 
langt Bord var dækket og smykket med

*) Å”. W. Ramler (1725—98) og J. L. W. Gleim (1719— 
1803) kappedes om at prise Frederik II. af Preussen. 
Vz (1720—96) herte til Gleims Ungdomsvenner fra 
Universitetet i Halle og efterlignede som han den græske 
Sanger Anakreons Viser om Vin og skjonne Piger. 
Züricher - Boghandleren 5. Gessner (1730 — 87) efter
lignede Grækeren Theokrits Hyrdedigte.

10*
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Blomster. Øverst stod en Lænestol ledig for 
Klopstock, bestrøet med Roser og Levkøjer; 
paa den laa hans samtlige Værker. Under 
Stolen laa Wi elands Jdris*) sønderreven. Nu 
forelæste Cramer**) nogle af Messiadens Sejrs
sange og Hahn nogle Oder af Klopstock, der 
vedrørte Tyskland. Derpaa drak vi Kaffe; 
— Fidibusserne var lavede af Wielands 
Skrifter. Boie, som ikke ryger, maatte allige
vel tænde en og trampe paa den sønderrevne 
Idris. Derefter drak vi i Rinskvin paa Klop- 
stocks Sundhed, til Luthers Minde, til Her
mans Minde, paa Forbundets Sundhed. Klop- 
stocks Ode „Rinskvinen“ blev forelæst og 
endnu nogle flere. Nu blev Samtalen varm. 
Vi talte om Frihed og satte Hattene paa 
Hovedet, om Tyskland, om Dyds-Sange, og 
du kan tænke dig hvorledes! Derpaa spiste 
vi, drak Puns, og til sidst brændte vi Wie
lands Idris og hans Billede!“ Om Stolberg- 
emes Bortrejse skrev Voss til Boies Søster 
Ernestine, som han endnu aldrig havde set: 
„Den 12. September (1773) vil endnu ofte 
koste mig Taarer. Det var den Dag, vi skiltes

*) Wieland havde i det heroisk-komiske Digt Idris med 
Velbehag skildret, hvordan Dyden bukkede under i 
Fristelsen.

**) Carl Fr. Cramer (smign. S. 49) har oversat Evalds 
Rolf Krake og Baggesens Holger Danske paa 
Ty k.
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fra Greverne Stolberg — og deres fortræffe
lige HovmesterClauswitz. Lørdagen (11. Septbr.) 
var vi samlede hos Deres Broder. Hele Efter
middagen og Aftenen gik det endnu temme
lig muntert til, stundum vel noget mere stille 
end sædvanligt; paa nogle saa man hemme
lige Hjccrfe-laar er. Dette er de bitreste, lille 
Emestine, bitrere end dem, som strømmer 
ned over Kinderne. Den yngste Greves An
sigt var frygteligt. Han vilde være munter, 
og enhver Mine, ethvert Udtryk var Tung
sind .... Vor Trøst var endnu stedse den 
følgende Aften — da var vi allerede samlede 
paa min Stue Kl. 10 og ventede. — — Det 
var allerede Midnat, da Stolbergerne kom. 
Men de grulige tre Natte-Timer, i hvilke vi 
endnu var samlede, hvem vil beskrive dem? 
Enhver vilde opmuntre den anden, og deraf 
opstod en saadan Blanding af Sorg og for
stilt Glæde, at det nærmede sig til Vanvid — 
— man lo, og Taarerne stod i Øjet — det 
var forgjæves, vi prøvede at holde dem til
bage, eller, at vi prøvede at forstille os, Taar- 
eme strømmede — — — Samtalen begyndte 
igjen. Vi spurgte om Ting, vi havde spurgt 
om ti Gange; vi svor hverandre evigt V en- 
skab, omarmede hverandre, gav dem Bud med 
til Klopstock. Nu slog Klokken tre. Nu 
vilde vi ikke længere holde Smerten i Tømme, 
vi søgte at gjøre os mere vemodige og sang
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Millers Afskedssang*) og havde ondt ved at 
synge den til Ende. Den tabte sig i en lyde
lig Graad. Efter en frygtelig Stilhed stod 
Clauswitz op: „Nu, mine Børn, er det Tid!“ 
Ak, lille Ernestine, en Søsters Død kan ikke 
være sørgeligere end Afskeden fra Venner, 
man maaske aldrig skal se igjen!“ I Vaaren 
1774 rejste Boie til Hamborg og bragte et 
Brev med tilbage fra Klopstock. Voss skrev 
da til sin præstelige Ven: „Den største Digter, 
den første af de nulevende Tyskere, den from
meste Mand vil have Del i Ynglingernes For
bund. Derefter vil han indbyde Gerstenberg, 
Goethe, Schønborn og enkelte andre, som er 
tyske, og med forenede Kræfter vil vi søge 
at dæmme for Lasternes og Trældommens 
Strøm. Tolv skal udgjøre Forbundets indre 
Kjærne. Enhver antager sig en Son, som 
skal følge ham efter hans Død; ellers vælger 
de elleve i Forening. Uden Forbundets Til
ladelse tør herefter ingen af os lade noget 
trykke. Klopstock selv vil underkaste sig 
denne Lov.“

Samme Aar (1774) rejste ogsaa Voss til 
Hamborg for at lære Klopstock at kjende. 
Med det samme besøgte han M. Claudius i 
Wandsbeck, som havde givet Bidrag til den

*) Se om denne Sang A. D. Jørgensens Georg Zuega, 
S. 16.



Johan Heinrich Voss. j I

Gøttinger-Muse-Almanak og modtaget Bidrag 
fra dennes Medarbejdere til sin „Wandsbecker- 
Bote“. Derpaa drog Voss videre til Flens
borg, hvor Boies Fader da var Præst. Her 
blev han syg; men Ernestine, som han allerede 
længe havde vekslet Breve med, plejede ham 
paa det omhyggeligste, og de to blev for
lovede.

Ved Mikkelsdagstid 1774 var Klopstock i 
Gøttingen samlet med nogle af de unge Digt
ere. Men dermed var Forbundets Glanstid 
ovre. Boie overdrog sin tilkommende Svoger 
Voss Udgivelsen af „Muse-Almanaken“, og 
han bestemte sig til at flytte til Wandsbeck 
for at leve sammen med Matthias Claudius; 
ja han skrev til Claudius, om han ikke kunde 
komme paa Kost hos ham. Claudius svarede: 
„For en Hytte for jer Hyrder*) skal jeg nok 
sørge; men hos mig kunne I ikke spise. Jeg 
og min Bondepige spise og drikke meget 
hyrdeagtigt, og ingen Mennesker kan spise 
med os. Desuden vilde det være at fordærve 
jer mange smaa Glæder; jeg mener, naar I 
har eders egen lille Husholdning og saa beder 
os til Gjæst, saa tidt det nemlig behager jer, 
eller vi igjen jer o. s. v. — Men endnu ét.

*) Miller fulgte med Voss. Holty blev ved sin Sygdom 
hindret i at tage Del i „Hyrdelivet“. Herbsts Mat»hias 
Claudius S. 88.
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I véd, at jeg er meget hengiven til Musik, 
og at den gjør Mennesket godt. Øv jer alt- 
saa til Paaske en Smule flittigt i Violinspil. 
Min Bondepige studerer nu Bas eller Violon
cel, og saa vil vi til Sommer holde Koncert.“ 
Da Voss blev forskrækket over, at Claudius 
rask havde lejet et Hus til ham, og da han 
meddelte ham sine Bekymringer for, hvordan 
han skulde faa sit Udkomme, fik han til 
Svar: „I øvrigt tjener til venlig Efterretning, 
at jeg med Kone og Barn og Pige og Ged 
og Hane og tre Hunde lever Aaret om for 
300 Daler. Det beror herefter paa enhver 
selv, hvor filosofisk han vil leve ! Altsaa, frisk 
Mod! I forsagte Sjæle!“

Naar der nu*) er meddelt nogle Breve 
af Voss om det Gøttinger - Digterforbund, 
saa skal der ogsaa meddeles et Par 
Brudstykker af hans Breve fra Wandsbeck. 
Den 2. Maj 1775 skriver han til Ernestine: 
„Claudius har idag sendt os allerede paa 
Sengen en Indbydelse paa Rim til Grød og 
Karbonade (det højeste Ideal af Traktement 
hos ham). Han er en ganske fortræffelig 
Mand, kun Klopstock ogEhlers**) kan ligncs

*) Efter R. Kønigs Literaturhistorie.
**) Martin Ehle/rs, Lærer i Altona, senere Professor i Kiel, 

var Forfatter til en Række Skrifter om Opdragelses
væsenet, der skulde bekæmpe det herskende Skole- 
Pedan'.eri. Herbsts Matthias Claudius, S. 56.
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med ham. Og hans Kone er saadan, som 
han fortjener det. Naar jeg om Aftenen ved 
Solnedgang sidder med dem paa Græsbænken, 
og Nattergalen synger til os fra det fjæme, 
og Hjærtet aabner sig, da føler jeg, at der 
endnu gives Retskaffenhed og Dyd, og fyr
igere bliver da Beslutningen om al Tid at 
blive bedre.“ Lidt længere hen paa Aaret 
skriver han til sin Præsteven: „Vi er hele 
Dagen hos Broder Claudius og ligger sædvan
lig ved et Lysthus paa en Græsplet i Skyg
gen og hører Gjøgen og Nattergalen. Hans 
Kone ligger med sin lille Datter i Armen ved 
Siden af os med opløst Haar og klædt som 
Hyrdinde. Saa drikker vi Kaffe eller Té, ryger 
en Pibe og snakker eller digter i Fællesskab 
noget til „Buddet“. Claudius og hans Kone 
er min Trøst. Jeg kan ikke nok som berømme 
de Mennesker; de horer med til din Uskylds
verden.“*)

Til Voss’ Beundring for Idyllen, han fandt 
i Matthias Claudius’ Hus og Have, svarer 
hans egen Digtning. Ti sin Digterkrans har 
han vundet ved sine „Idyller“. De berømteste 
af dem er „Luise“ og „den „syvtiaarige Fød
selsdag“. I den sidste skildres med en over
ordentlig Nøjagtighed en gammel Degns Bolig, 
— den 70-aarige Gubbe selv sovende i sin

*) R. Petersens Matthias Claudius S. 128—130.
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Lænestol, — hans Ægtehalvdel, der bereder 
alt til at tage imod Sønnen, der er Præst, 
og dennes unge Hustru, der vist vil komme 
trods Snestormen, — disse unge Folk, Tje
nestepigen, Karlen og Hunden, som alle maa 
vogte sig at vække den gamle før Tiden. Om 
„Luise“ skrev Grundtvig i Verdenshistorien fra 
1812, at den med rette er bleven berømt, og 
saa tilføjer han: „Idyl var hos Græker og 
Latiner en Fremstilling af det rolige, mere 
kjærlige og skyldfri Hyrdeliv, deres Fædre virke
lig havde ført. I den ny Tid skinner de gamles 
Værker baade som Ledestjærner og Lygtemænd, 
og mange vare de, som indbildte sig, at man 
efter de gamle Mønstre kunde skrive Hyrde
digte, hvad Folk man end var af; i Steden 
for at betænke, hvorfor Schweizeren Gessner 
ene forstod at haandtere Hyrdefløjten, styrk
ede man sig ved hans Sang i Vildfarelsen. 
Klogere var Voss, eller rettere, da Manden 
kom, fandt han let Tonen. Hos hvert troende 
Folk føres lan.gt fra glimrende Bedrift og 
store Stæders Tummel et Landliv, hvis Minde, 
naar det ganske eller næsten er forbi, maa 
begejstre et stille Gemyt til vemodig Sang. 
Saaledes har Voss heldig besunget adskillige 
Optrin baade i den sachsiske og plattyske 
Mundart, men fremfor alt i Luise mesterlig 
skildret Livet i en tysk Præstegaard fra forrig 
Tid, kun savner man vel meget det, der ud-
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bredte den milde Rolighed: Kristi Tro. Denne 
Digter har og prøvet at sjunge med andre 
Tunger; men det er, som naar en ærlig Bonde
mand vil tale pænt og højtravende, mer end 
omsonst.“

Voss holdt Bryllup med sin Ernestine i 
Juli 1777. Da hun Aaret efter fødte en Søn, 
der blev opkaldt efter Fr. Leop. Stolberg, var 
Claudius dennes Stedfortræder ved Daaben. 
Kort efter blev Voss Skolebestyrer i Otten- 
dorf i Marsken, senere i Evtin. Hos ham gik 
Rationalismen tidlig Haand i Haand med Føl
somheden, og eftersom den vandt Overmagten, 
blev han mere og mere skilt fra sin gamle 
Vennekreds. Allerede 1783 skrev han om 
fjerde Del af Claudius’ Værker: „Der er her
lige Stykker deri, men des værre ogsaa noget 
Mystik og Skinhellighed efter min Følelse. 
Enfoldighed skaber sig ikke saadan“, og 1785 
skrev han: „Claudius synker al Tid dybere 
ned i det bundløse Morads, der forekommer 
ham selv et Paradis“*).

Matthias Claudius (1740—1815), til hvem 
ikke blot Voss, men de Gøttinger-Digtere i 
det hele fra først af havde stillet sig i et over
ordentlig venligt Forhold, har nylig fundet en 
saa omhyggelig Levnetsskildrer**), at der ikke

*) R. Petersen-» Matthias Claudiu , S. 254.
**) Sognepræ-t Richard Petersen, der tidligere har udgivet 

en saare fornøjelig P>og om Henrik Steffen<.
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er Grund til her at fortælle om hans Livs 
Udvikling eller hans Livs Skæbne. Men det 
skal fremhæves, at man imellem alle de For
fattere, der stod under Klopstocks Indflydelse, 
næppe vil kunne finde nogen; ved hvis Liv 
og Gjerning man kan dvæle med saa ube
tinget Glæde som ved hans. Johannes Evald 
var sikkert rigere begavet end Claudius; men 
hans Liv blev et Sørgespil. Fr. Leopold 
Stolberg, som oversatte Homer og Ossian, 
Plato og Zenofon og saa forenede Historikerens 
Kald med Digterens, favner langt videre end 
Claudius; men det kaster en Skygge over 
hans elskelige Skikkelse, at han forlod det 
lutherske Kirkesamfund. Matthias Claudius 
blev trofast imod sin Ungdoms lyseste For- 
haabninger, paa samme Tid som netop det 
lutherske Vidnesbyrd om Guds-Ordet og Troen, 
der skal gribe det, i Aarenes Løb fik mere 
og mere Betydning for ham. Det blev hans 
Livs-Gerning at skrive for jævne Læsere, 
man kan maaske sige, at virke for Almuens 
Oplysning paa den Maade, som Evald vilde, 
der skulde virkes. Der var et Øjeblik i hans 
Liv, da han haabede paa, at han tillige kunde 
faa Del i en mere umiddelbar Virksomhed til 
Fremme af Smaafolks Vel; men han maatte 
opgive det. Han drev det ikke til mere end 
til at skrive som „Wandsbecker-Budet“, og 
han vilde ikke have faaet Føden til sin Re-
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bekka, sine Børn og sig selv, dersom ikke 
Kronprins Frederik havde taget sig af ham 
og støttet ham dels ved et godt lønnet, men 
lidet byrdefuldt Embede, og dels ved ligefrem 
Stats-Understøttelse. Men under de jævne 
Kaar, som han paa denne Maade fik, levede 
han med sin Husstand et Liv, som i en sjælden 
Grad lignede den Idyl, der stod som det fagre 
Livsmaal for de fleste af den Tids Ædlinger.

Da det kan give et Bidrag mere til at 
oplyse den Tankegang, som var ejendomme
lig for de bedste Mennesker i hine Tider, 
skal jeg efter M. Claudius’ tyske Levneds
tegner*), meddele noget af en Skrivelse, som 
vedrører Wandsbecker-Budets ovenfor berørte 
Forsøg paa at virke for Almuens Tarv paa 
anden Maade end ved at skrive for jævne 
Læsere. Efter Herders Anbefaling var M. 
Claudius ble ven taget i Tjeneste af Friherre 
von Moser, som i otte Aar (1772 — 80) var 
Hessen-Darmstadts alt formaaende Minister. 
Denne højsindede Mand havde 1775 faaet sin 
Landsherre til at indrette en Over-Landkorn - 
mission med den Opgave at forbedre Landets 
ydre Hjælpekilder, Agerbrug og Industri, og 
at fremme Befolkningens aandelige og sæde
lige Liv; M. Claudius blev 1776 kaldet til

*) Wilhelm Herbsts Matthias Claudius. Gotha 1857. S. 
105 ff.
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Darmstadt for som „Geheime-Kansellisekretær“ 
at udfærdige de Skrivelser, som den nævnte 
Kommission vilde lade udgaa, og det er hans 
Stil, man har ment at kunne kjende igjennem 
den Kundgjørelse om den ny Indretning, som 
udgik i Begyndelsen af det følgende Aar.

En tysk Undersaats sædvanlige Skjæbne 
— saaledes omtrent begynder Skrivelsen*) — 
er den fra Solens Opgang til Solens Nedgang 
at høre en og samme Stemme bestandig at 
raabe: Giv / Giv / Men hvorfra han skal 
tage det, som kræves, hvordan han skal erhverve 
det, om han skal have let ved at give det, 
eller han skal give det med Sorg og Suk og 
Taarer, om han skal være glad ved Livet, om han 
skal velsigne sin Fyrste eller ønske ham Døden, 
alt dette bekymrer de sig i Reglen slet ikke 
om, som sysler med Spørgsmaalene om, hvor
dan en Stat rigtig skal styres. Det er jo 
tilstrækkeligt, naar Undersaatten blpt giver, 
hvad der kræves; dermed er det jo bevist, at 
han har Evne til at give det. Lykkelig den, 
som ikke i disse Træk finder sit eget Fædre
lands Billede! Ja, takket være Forsynets 
Barmhjærtighed, ogsaa Tyskland kan opvise 
Regenter, som med Faderhjærte og Hyrde
troskab drager Omsorg for deres Folk og

*) En ordret Oversættelse vilde falde for tung, og ad
skilligt kan uden Skade for Meningen springes over.
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sætter deres Ære og Glæde i at fremme 
deres Undersaatters Vel. Opmuntret ved saa- 
danne lysende Forbilleder og dreven af lands
faderlige Følelser, har Landgreven, Hessen- 
Darmstadts naadige Fyrste og Herre, oprettet 
en Landkommission under Friherre von Mosers 
Overopsigt og under særlig Ledelse af Land- 
kammerraad Eymes. Aldrig er der i den 
Grad som nu ble ven talt store Ord om Kjær
ligheden til Menneskene og til Fædemelandet; 
— men paa samme Tid er Undersaatterne 
aldrig i den Grad som nu bleven fornedrede 
under deres Menneskeværdighed og betragtede 
og behandlede som døde Maskiner. Derfor 
skal for hele Landets Aasyn det dyre og høj
tidelige Tilsagn blive givet, at Hensigten med 
den ny Indretning ikke skal være den, „under 
Paaskud af at give gode Raad og indføre 
Forbedringer, i Stilhed at bane Vej for Paa
læg af ny Skatter og tyngende Byrder for 
Undersaatterne. Saa højt, at det kan høres 
over hele Landet, skal denne Mistanke mødes 
med et kraftigt: Nej! Fyrstens Vilje og 
Landkommissionens Raadslagninger og An
strengelser skal ene og alene være rettede 
imod det Maal at gjøre enhver Art af den 
gode og flittige Undersaats Arbejde frugt
barere, hans Afgifter lettere, hans hele Liv 
gladere, hans Himmel mere blaa, at gjøre 
ham selv stolt af sit Fædreland, tilfreds med
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sig selv og taknemlig mod sin Fyrste . . . 
Fyrsten vil ikke vise sig som Herre, men kun 
som Fader, og Bonden skal først se og der
efter tro. Befalinger og Tvangsmidler skal 
kun anvendes i Nøds-Tilfælde. Men hvem der 
vil have et godt Raad eller en Haandsræk- 
ning, kan gjøre Regning paa al Tid hos en
hver af Kommissionens Medlemmer at finde
et aabent Øre og et medfølende Hjærte, som 
ikke ønsker noget højere end at være sine 
Brødres Ven og Velgjører og ivrigt lægger 
an paa at gjøre dem saa fornøjede og lykke
lige som muligt. Hvem der ikke vil nytte 
det Tilbud, der saaledes gøres, hvem der 
hellere vil holde paa sine Fordomme og sine 
gamle Vaner og leve et Hundeliv som hidtil, 
end prøve paa at blive lykkelig og glad, fordi 
det skal naas ad ny Veje, han maa saa søge 
Skylden dertil hos sig selv og ikke hos sit 
Land eller hos Fyrsten. Hvor alvorligt Land
kommissionen end vil tage sit Arbejde, er den 
sig imidlertid vel bevidst, at den ikke kan 
skabe en Himmel paa Jorden, at den ikke kan 
jævne alle Høje og Bjærge og aller mindst 
med Tryllestaven i Haand i et Øjeblik for

Man maattevandle en Ørken til et Paradis.
kun have lidt Menneskekundskab og navnlig 
kun saare lidet kjende dette Lands Menne
sker, deres forstenede Tankegang og deres 
indgroede Mistro til alt nyt og uvant — man
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maatte være uvidende om, hvor mange de 
er, som af Uvidenhed, Dovenskab og Egen
nytte hellere ser, at en god Tanke gaar til 
Grunde, end at den virkeliggjøres, hvor mange 
de er, der paa Daglejeres Vis gruer for alt 
nyt, der kunde give dem mere Arbejde, og 
hvor mange de er, som staar aldeles føles- 
løse og ligegyldige over for deres eget og 
endnu mere over for deres Medmenneskers 
bedste, — man maatte ikke kjende de Vanske
ligheder, som ligger i Landets særegne For
hold, naar man ikke, selv om man var ud
rustet med den mest udholdende og virk
somme Iver, dog forudsaa, at der vilde møde 
talløse Hindringer. Til at sprænge Klipper 
har Landkommissionen hverken ydre eller 
indre Kald; men den tør og vil tillade sig at 
trænge igjennem dem med Taalmodighed som 
med Eddike; den vil aldrig blive træt; den 
vil stedse fatte nyt Mod og ikke holde op 
med at saa i Haab, for at de, der kommer 
efter os, kan høste med Frydesang.«

Særlig rettes der en Formaning til Præst
erne og de verdslige Embedsmænd. Præst
erne skulde ganske vist ikke prædike om 
Kvægavl og Dyrkning af Hør eller se til 
Silkeormene frem for til deres Sognebørn. 
Men de skulde heller ikke holde sig for gode 
til at indskærpe deres Menigheder Pligterne 
imod deres Medmennesker, deres Fædreland

ii
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og deres Fyrste, eller til at støtte dem med 
Raad og Daad i deres huslige Forhold og i 
deres borgerlige Næring; de kunde være for
vissede om, at deres Tilhørere derved skulde 
blive modtagelige for, hvad der var deres 
egentlige Kald at forkynde i Kirkerne. De 
verdslige Embedsmænd havde tit Ord for at 
være Bøndernes Arvefjender. Fyrsten vilde 
ikke se igjennem Fingre med, at de gav sig 
af med at plage Folk. Men der krævedes 
mere af en tro Embedsmand, end at han af
holdt sig fra dette. Den, som var sløv og 
følesløs for det almindelige bedste, vilde man 
imidlertid i Reglen lade sidde; hans Straf var 
det Eftermæle: den Mand har intet gjort. 
Men den Embedsmand, som virkelig var gjen- 
nemtrængt af Lyst til at gjøre godt og af 
den ædleste Ærgjerrighed, den efter at blive 
Landets Velgjører, vilde Fyrsten lønne paa 
det bedste.

Faa Maaneder efter, at Landkommissionen 
gjennem denne Skrivelse havde anmeldt sin 
Tilværelse, trak Matthias Claudius sig tilbage. 
Dens Virksomhed svarede alt for lidt til de 
store Ord, til at den sandhedskjærlige Mand 
kunde beholde sin Plads i den. Det hele 
synes at være mislykket, og der kom ikke 
noget ud af det, som kunde svare til, hvad 
den store Landbokommission, hvori C. D. F. 
Reventlow var Sjælen, udrettede her til Lands.
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Men ved at faa Besked om v. Mosers Planer 
i Hessen-Darmstadt, der ogsaa omfattede Al
muens bedre Oplysning, eller om Fürsten
bergs Virksomhed i Bispedømmet Münster*), 
mindes vi om, at det var fra Tyskland de 
Sædekorn var hentede, som kom til at gro 
saa godt her i Landet.

Baggesen gjorde Claudius Bekjendtskab 
første Gang, han var i Holsten, og han har 
fortalt om noget af det, han da oplevede, i 
sin Labyrint.

„Det var Torsdag i September det sytten- 
hundrede og otte og firsindstyvende Aar efter 
Krist-Byrd. Forfatteren af den morsomme 
Vogn, der endnu des værre kun har fire 
Hjul*), og hvori man med saa megen For-

*) Se hist. Maanedsskrift 1883, S. 203 fif.
**) Baggesen tilføjer i en Note om Vognen: „Den har 

siden, som Læberne af Fortalen til den sidst udkomne 
Del af Wandsbecker Bothen vide, faaet det femte“. 
I Subskriptions-Indbydelsen fra J5. December 1789 hedder 
det — med Hentydning til Titel-Billedet paa „Wands- 
becker Budets samtlige Værker“, der forestiller en Ugle, 
siddende paa Pullen af en Hat, paa hvis Skygge der 
kryber tre Frøer —: „Nogle Læsere, som har en god 
Hukommelse, mindes maaske endnu Wandsbecker-Budet. 
Jeg har anno 1783 udgivet den fjerde Del af hans 
samtlige Værker og er til Sinds atter at udgive en. Der 
er rigtig nok, om man før tro, hvad Folk siger offent
lig, siden den Tid sket den Forandring, at Natten og 
Taagen, hvori saadanne Personer som vi kunde snige 

11*
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nøj else kjører vild mellem Jordens og Him
melens, Wandsbecks og Japans Herligheder, 
kom med sin yderst elskværdige Kone og 
Fru M. fra Hamborg til os i Poppenbuttel. 
Alle tre besaa den Gang med mig Mynten 
og Sølvmøllen; men jeg glemte aldeles, hvor
dan det saa ud over de følgende større 
Mirakler. Vi vandrede videre omkring i Skoven 
og Engene, og jo længere vi kom bort fra 
Mynten, jo skjønnere vi fandt det; hvoraf vi 
alle drog den Slutning, at det ikke var Møllen 
alene, der gjorde denne Egn saa interessant. 
Vi spiste, drak Muskatellervin, fortalte Æven- 
tyr, og bleve ikke blot mætte, men muntre 
— og oplagte til store Foretagender. Vi vare, 
kort sagt, i den begejstrede Stemning, hvori 
man, saa at sige, er i Forlegenhed med Over
flødigheden af sit Mod — og

visende sin ranke Taille
paa Timen -ønsker en god Bataille

sig frem blandt de andre, er bleven fordrevne af den 
lyse klare Dag, saa at Uglen let kunde falde i Klo
erne paa Krager, og en Lægmand vel skulde vare sig 
for at blive femte Hjul paa en Vogn. Men med Hen
syn til Forfatterskab maa man vogte sig for det første 
Skridt. Hvem der en Gang har skrevet, kan siden 
vanskelig tie; ,,Kyllingen i Ægel“ rører sig stadig, 
pikker paa og vil ud. Og hvad det klare Lys angaar, 
hører man jo idel Ros over det, saa det kan man 
umulig være bange for.“
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eller noget lignende, hvorpaa man kan an
vende sin Iver. En saadan Stemning har 
Verdens Historie sine interessanteste Epoker, 
og min Rejse et af sine artigste Kapitler at 
takke. „Jeg har længe sat mig for en Gang 
at gjøre en Rejse til Verdens Ende“ udbrød 
Claudius, „jeg gad dog gjærne efterse med 
mine egne Øjne, om det virkelig er saa meget 
værd, som der gaar Ry af til. Ville alle som 
jeg, saa synes mig, det aldrig bedre kunde 
lade sig gjøre end nu, da vi have set Mynten, 
og endt vort Maaltid.“ Rebekka var natur
ligvis straks færdig; det er en af de Koner, som 
gaa til Verdens Ende med deres Mænd, naar og 
hvor det skal være — Fru M. lige saa. — Olde*} 
var saa villig som en, der længe har haft det 
samme Anslag — og jeg ønskede, som sæd
vanlig, næst det at se Verden selv, intet 
hellere end se dens Ende. Det blev altsaa 
lige saa snart besluttet som foreslaaet; og 
vi gav os straks i Færd med de nødvend
ige Tilberedelser, for at iværksætte vort 
Forehavende. Olde havde til al Lykke et 
Skib færdigt, som han allerede for lang Tid 
siden havde ladet bygge til en eller anden 
vigtig Ekspedition i paakommende Tilfælde.

*) „Dette Steds elskværdige Beboer“ kalder Baggesen 
ham og tillægger ham en Ungdom, Fyrighed >om 
Klopstock^.
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Det kunde mageligen rumme syv Personer, 
da vi saa til. Han havde og en erfaren 
Styrmand, der vel aldrig før havde været ved 
Verdens Ende, men desto oftere ved dens 
Begyndelse — og det kommer omtrent ud 
paa ét; ti naar det gjælder om vigtige Ting, 
er det ene i Almindelighed som det andet. 
Vi forsynede os med en Baadshage, Solskjærm, 
Søkort, og — Snustobak, uden hvilket sidste især 
baade Olde og jeg takkede mangfoldig for 
saa lang en Rejse. Det øvrige, hvad vi 
kunde behøve, besluttede vi at tage ind paa 
Vejen. Til ydermere Sikkerhed og Nytte, 
især for Sprogets Skyld, toge vi Lcander, 
Oides Mor, en kulsort, ægte Afrikaner med, 
som Claudius ophøjede til Tolk og Mægler- 
Værdighed under det velklingende Navn 
O-ho-ho. Saaledes velbetænkte paa alt, hvad 
der kunde møde, indbordede vi os alle seks, 
den sjætte ejusdem, Klokken imellem to og 
tre om Eftermiddagen, paa Oceanet om Pop- 
penbiittel. Da vi rigtigen havde sat os til 
Sæde og vare i Begreb med at støde fra 
Land, mødte en Vanskelighed, som ikke før 
var faldet os ind — nemlig: hvilken Kurs vi 
skulde tage? Vejen til Verdens Ende er ikke 
saa ganske Fod i Hose alligevel, som Vejen 
til dens Begyndelse. — Man har altid et Sted 
at gaa ud fra; men hundrede tusende at gaa 
hen til; og Maalet ligger en ikke altid lige for
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Næsen. Vi vare for et Øjeblik temmelig 
raadvilde. Den ene af os paastod, man burde 
styre til højre, den anden: til venstre Side; 
den tredje: til begge, og den fjerde (om jeg 
mindes ret, Claudius selv) mente det var 
raadeligst at styre til ingen af Siderne. En
hver understøttede sin Mening med særdeles 
antagelige Grunde, der blot havde det be
tænkelige, at de, som Filosofernes, ophævede 
hinanden — idet enhver af de fire havde alle 
de andre tre imod sig. En Kritik af den 
rene Styrmand s-Kunst*} og en Theori om den 
menneskelige Ilengangs-Evnc havde i denne 
Forlegenhed ikke været ilde anbragt. „Det 
kommer an paa, om Verden gaar med eller 
imod Solen?“ sagde jeg endelig. „Den gaar 
hverken med eller imod“, sagde Claudius, „den 
staar stokstille. Jeg kommer fra Wands- 
beck“, blev han ved, „hvor deres Landsmand 
Tyko Brah’ har observeret, og jeg har tyde- 
ligen set med mine Øjne, at hele Verden 
staar lige saa stille som Taamet“. „I saa Fald 
gjør man bedst i at rette sig efter Strømmen“, 
sagde Olde; „ti det véd jeg dog vist, at den 
ikke staar stille.“ Jeg rev et Stykke af en 
Avis, jeg havde i min Lomme, hvorpaa der

Filosofen 1 Kants Kritik over den rene Fornuft var 
udkommen 1781 og beskæftigede manges Tanker i de 
Dage.
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stod meget smukt om Kejser Josef og( saa 
videre, slængte det ud i Vandet — og fandt, 
at han havde Ret. Dette Raad blev altsaa 
fulgt, og vi styrede til venstre Side, saa meget 
des hellere, da man al Tid, hvor Hovedet er 
raadvildt, gjør vel i at følge Hjærtet. Jeg gad 
vidst, hvilken Styrmand i Aandernes Rige, 
fra Pytagoras af og til Spinozas yngste Disipel, 
der har styret fornuftigere. — Det omtalte 
spejlklare Alster-Ocean slyngede sig mellem 
Træer, yndige Blomsteregne, bratte Klinte, 
bebuskede Høje — videre og videre. Det 
varede ikke længe, før vi af den overhaand- 
tagende Varme sluttede os til, at vi vare under 
Linjen. Der rejste sig imidlertid Disputer her 
over. Vi havde, som jeg før har forglemt at 
fortælle, en syvende Person med om Bord, en 
temmelig stor og temmelig lodden fireføddet, 
eller, om man hellere vil, firehændet Krabat, 
som til Skjelning fra andre Krabater af 
samme Art blev kaldt Ilassan Pcischa, og som 
vi vilde bruge til Spejder. „Det er let at af- 
gjøre“, sagde Claudius, „om vi er under Linjen 
eller ikke“, og gav sig til at undersøge dens 
Lokker*). Det befandtes, at vi virkelig vare 
der. — Pludselig laa vi ganske stille. Oceanet

*) Baggesen anmærker: »Det er bekjendt af Sejrejsebe
skrivelser, at Utøjet forlader Matroserne paa Højden af 
Guinea«.
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syntes at størkne, og det størknede virkelig. 
Heden var saa overordentlig, at Clazcdius tog 
sin Pibe frem, stoppede den, og gjorde intet 
andet end stak Hovedet af samme op imod 
Solen. Dens lodrette Straaler var i Begreb 
med at smelte alt Beg og Harpiks paa Skibet; 
men til al Lykke var der intet. For en Sikker
heds Skyld tog vi Spænderne af vore Sko og 
puttede dem ned i Kjølvandet. Damerne gav 
sig til at fiske. Vi andre, som, for ikke at 
forstørre Heden, bade Claudius, i det han vilde 
tænde paa nysanførte Maade, stikke Piben 
igjen i Lommen, gav os til at stirre paa 
Kysten ved venstre Side, for, om muligt, at 
faa Øje paa O-ho-hos Fader; men han var 
der ikke. Vi længtes usigelig efter Capo di 
bona Speranza*); ti vi vare overmaade tørstige, 
og den Smule Vand, vi havde om Bord i en 
lille Flaske, var bleven saa langt og sejt, at 
man bedre havde kunnet bruge det til Strikke 
end til Drikke. Langt om længe fik vi Øje 
paa Taffel-Bjærget. Vi steg i Land, eller, 
som man her kan kalde det, gik til Bords**) 
— mere for at drikke end spise. Olde og 
jeg kravlede med blotte Hoveder op til 
Toppen, medens de andre lejrede sig neden 
under ved Kilden og øste med vore Hatte.

*) Den gode Haabs Forbjærg. 
**) »Til Taffels«.
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Fuldkommen vederkvægede gik vi alle om 
Bord igjen uden at have haft den Ære at 
have hilst paa en eneste af de mange Hollænd
ere, der skulle være her, som man siger. Vi 
kom paa Grund, idet vi stødte fra Land og 
maatte for at blive flot igjen, udlosse Hunden, 
den gode Hassan Pascha, der besluttede at 
gaa til Fods over Land igjenncm Afrika og 
Europa tilbage til Poppenbuttel. Vi mistede 
imidlertid ved denne Lejlighed vort Ror, der 
nær havde kunnet foraarsage os en stor 
Ulykke, hvis vi ikke til al Lykke straks der- 
paa havde faaet Passaten. Det gik, som det 
var smurt. Skibet for af Sted, som om det 
løb løbsk med os. — I en Haandevending be
fandt vi os paa Kysten af et aldeles ubekjcndt, 
men overmaade smukt Land, som ingen af os 
var ret sikker paa, uagtet vi alle havde læst 
Cooks Rejser. Olde mente, det var det 
vidt berømte Monomotapa; jeg troede, dels 
paa dets Klipagtighed, dels paa det magel- 
lanske Stræde, som syntes at løbe det forbi, 
grandgiveligen at kjende Øen Terra del Fuego 
og frydede mig allerede forud over de Ild
by ggere, jeg vilde faa at se; men Claudius af- 
trættede mig denne Mening paa Grund af, at 
der ingen Ild var til Syne, og paastod med 
Haardnakkethed, at det enten maatte være 
Ceilon, eller han vidste ikke, hvad Ceilon var. 
— Vi kom dybere og dybere ind i Bugten,
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landede og gik alle højt op i Landet. Under 
Vejs stødte vi paa to stejle, umaadeligen høje 
Fjælde, som forekom os virkelig, uden at 
overdrive, de to højeste i hele Skabningen. 
De vare i det mindste højere end alle de, vi 
havde set tilforn — og, man forlade mig! 
man maaler med sin egen og ikke med andres 
Erfaring. Jeg krøb op paa det ene og saa 
fra Toppen ikke alene hele Verden (det samme 
ser saa mangen Professor fra sit Kateder), 
men adskillige andre Ting dybt under mig: 
Floden Aister imellem høje Træer — adskil
lige Skove — om jeg mindes ret, Magnet- 
bjæ egene — det stille Hav — en Sluse — og 
noget borte en Kirke, som Claudius neden 
under, da jeg raabte, hvad jeg saa, forsikrede 
var den store Domkirke i Mekka. „Men 
skulde vi virkelig kunne se den her paa Cei- 
lon?“ raabte jeg. „Ja“, svarede han, „saa jeg 
det ikke selv, vilde jeg næppe tro det.“ De 
andre stege efterhaanden alle op til mig for at 
overse alle disse Herligheder. Hvad der mest 
forundrede os, var, at vi ikke kunde faa Øje 
paa en eneste af de hvide Elefanter, hvoraf 
der dog skal gives en stor Mængde i denne 
Egn. Hvad vi ellers saa, vil jeg ikke prøve 
paa at beskrive; man maa selv rejse derhen 
for at se det. Det var virkelig den dejligste 
Plet, jeg den Gang kjendte paa Jorden; men 
sandt at sige kjendte jeg den Gang ikke
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mange. I Baggrunden af Landskabet paa 
venstre Haand opdagede vi endelig den be- 
kjendte evige Røg, som stiger op af Af
grunden. Vi mærkede nu, hvor vi vare — 
den ene saa paa den anden. Damerne vilde 
ingenlunde gaa videre, af Frygt for at falde 
ned. Vi saa imidlertid, endskjønt i nogen Af
stand, hvad vi vilde se; og fandt tilsidst alle, 
at vi gjærne kunde lade os nøje. De lærdere 
iblandt os anmærkede ved denne Lejlighed, 
at den sande Verdens Ende er ikke ganske sydlig, 
men en Smule mod Sydost. — Vi mærkede 
n\i forst, i det vi indbordede os for at rejse 
tilbage igjen, at vi havde glemt at tage et 
Kompas med; og da vi ikke længer havde 
Strømmen at styre efter, var dette meget 
fortrædeligt. Vi besluttede i denne Knibe at 
ro lige imod Passaten og Strømmen, og 
det lykkedes virkelig. I Afrika, som vi nu 
fik paa højre Side, fik vi Øje paa Hassan 
Pascha, der med stærke Skridt gik sit Skud 
langs med Strandbredden. Men han saa os 
ikke saa snart, før han af fuld Hals gav sig 
til at gø og svømmede om Bord til os. — 
Den Glæde, vi ytrede igjen, efter saa lang 
Fraværelse, at se det kjære Ewropia, vil en
hver, der selv er kommen tilbage fra Linjen, 
let kunne forestille sig; men den blev meget 
forstyrret ved Synet af noget rødt langt 
borte, som lod til at bevæge sig. Olde paa-
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stod, at det var blaat. Det syntes at være 
begge Dele — og vi begyndte om Bord at 
frygte, det var de danske og svenske, som 
sloges om Rusland og Tyrkiet. Damerne gav 
et Skrig og sitrede, da de hørte, det var en 
Krig. Vi besluttede alle at gjøre engelske 
Gebærder og øvede os deri. Endelig kom vi 
nærmere og saa, hvad det var. Det var en 
kjøn lille holstensk Bondekone med blaat 
Skjørt, rødt Livstykke og hvide Særkeærmer, 
som sad og bandt paa et Par Strømper. 
Damerne bleve glade over, at det ikke var 
mere — og et Par Øjeblikke derpaa sejlede 
vi ind i Havnen og gik op igjennem Haven, 
saa raske og muntre efter denne Sydrejse, 
som om vi aldrig havde været der, — Claudius 
fandt, i det vi samledes i en Kreds om Te
bordet, for at uddrage Resultaterne deraf: at 
det forholder sig ganske anderledes i Naturen, 
naar man ser med sine egne Øjne, end paa 
Korterne der over — at Verdens Ende ikke 
er saa langt borte, som man almindeligen 
indbilder sig — at der er flere Træer og færre 
Elefanter i Verden, end man skulde tro — 
— at vi alle vare bievne lidt brunladnere — 
og, at Verdens Ende er i Hovedsagen ikke 
meget anderledes end dens Begyndelse. Vi 
bade ham alle udgive denne Rejse med An
mærkninger — og til min inderlige Glæde 
fandt jeg, efter tre Aars Forløb, at han paa
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en Maade har opfyldt denne Begjæring over 
al Forventning i den mageløse Herr Urians 
Ansoniade“*.

Der er mere end en Grund til, at jeg har 
meddelt dette Stykke udførligt. Det er ude
ladt i Avgust Baggesens Udgave af Jens 
Baggesens danske Skrifter**, det er derfor 
ikke meget tilgængeligt for Læseverdenen. 
Det giver et ypperligt Billede af Matthias 
Claudius som den, der lignede sig selv i sit 
Liv og i sin Skrift. Den Mand, som gjorde 
Rejsen „til Verdens Ende“ med Baggesen, er 
den samme, som har beskreven sin Avdiens 
hos Kejseren i Japan***, den samme, som 
har fortalt om sin Fødselsdag i Avgust 1777 
og om de ny Fester, han havde opfundetf, og 
hvis Valgsprog med god Grund kan siges at 
være dette: „Det store og det meget gjør det 
ikke al Tid ud; naar Folk kun ret •vidste det, 
saa vilde der være en stor Del ak! og ve! 
mindre i Verden Men Baggesens For-

*) Smign. »Urians Rejse om Jorden med Anmærkninger« 
i C. H. Thurahs Udvalg af Claudius’s Skrifter, Side 
213 ff.

**) Niende Bind, 1846. I Digtervandringer 1807 findes 
det Side 139—154.

***) Oversat paa Dansk hos Thurah, S. 75—97.
t) Thurah, S. 114 ff. og 130 ff.; R. Petersen, S. 197 ff. og 

202 ff.
ti) R. Petersens M. Claudius, S. 116.
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tælling om hans Færd med M. Claudius i 
September 1787 viser ogsaa, at han ypperligt 
kunde gaa ind paa hans Maade at tage Livet 
paa. Havde han paa Fyen i Avgust 1787 
forsøgt at skrive som Klopstocks ypperste 
danske Lærling, Johannes Evald, saa prøvede 
han i Holsten med Held at leve sig ind i en 
anden af Klopstocks bedste Lærlingers Tanke
gang. Mulig kan man fra en endnu tidligere Tid 
paavise, hvordan Baggesen har ladet sig paa
virke af Claudius. Denne har i et lille Vers 
„Anselmuccio“ skildret en prægtig Dreng, som 
han ønskede sig ham, men dertil føjet dette Suk:

Kun ét, min Dreng, vil ej sig skikke, 
kun ét: — jeg har dig endnu ikke.*)

Samme Aar, som Claudius fik Ønsket opfyldt 
om en Søn (1783), skrev Baggesen et Digt 
„Idealia“, hvori han udmalede, hvad han 
længtes efter — en yndig Brud, og saa sluttede 
han paa denne Vis:

Men én Fejl har dog min Pige, 
som det alt fordunkle vil: 
ak! den uforlignelige 
er des værre — ikke til.

Der foreligger et meget slaaende Vidnesbyrd 
om, hvor stærkt Jens Baggesen blev paavirket

*) Petersens M. Claudius, S. 173.
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af den tyske Kreds, hvori han færdedes. Den 
2. September 1787 skrev han paa Claudius' 
Datter Avgustas ottende Fødselsdag sit første 
tyske Digt*.

Under sit ikke ganske korte Besøg i Wands- 
bech havde Baggesen et af sine stærke Syg
doms-Anfald. Han har fortalt, at Claudius, da 
han en Formiddag traadte ind til ham, udbrød 
i Forundring over, at han endnu var i Live: 
„Lever De endnu? Jeg havde allerede talt 
med min Kone om Liglagen, om hvorledes vi 
skulde faa Dem ud af Huset og begravet her.“**

Paa den holstenske Rejse lærte Baggesen 
ogsaa Klopstock at kjende, som da boede i 
Hamborg. I Oktober var han en kort Tid i 
Kjøbenhavn, men vendte saa tilbage til Brahe- 
trolleborg, hvorfra han Tørst igjen kom til 
Hovedstaden i Januar 1788.

------- —

*) Kr. Arentsen, I, S. 43.
**) Digtervandringer 1807. I, S. 289.



Jens Baggesen og Wieland.
Hvor vel Baggesen end fandt sig ved at 

færdes i den klopstockske Kreds, blev han 
dog aldrig fuldt ud Klopstockianer. Tvært 
imod maa man vel sige, at den tyske Digter, 
han havde mest tilfællesmed, og hvis Værker 
han ivrigst syslede med, netop var den samme, 
hvis Skrifter de ivrige Klopstockianere i Gøt- 
tingen brændte.

Da Grundtvig 1817 skrev sit fortrinlige 
Stykke i „Dannevirkers fjerde Bind om Digt
erne Baggesen og Øhlenschlæger, stillede han 
dem sammen med Wteland og Goethe, som 
deres Aander vel i hans Øjne overfløj, men 
„som de en Stund ønske at ligne.“ Og endnu 
1807, da Baggesen satte Goethes Navn i 
Stedet for Wielands mellem den nyere 
Tids tre Hovedskjalde, og da han paastod, 
at hans Uvilje mod Wielands Foragter, Goethe, 
for længst var forvandlet til elskende Be
undring — endnu 1807 skrev han i Digtet

12
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til Adam Øhlenschlæger (i Anledning af dennes 
Svar paa Rimbrevet: Noureddin til Aladdin), 
at han nærede

en gammel Kjærlighed til Wieland (blind 
som Sønnens til en Fader).

Paa samme Tid skrev han rigtignok i For
erindringen til den ny Udgave af Labyrinthen 
eller „Digtervandringer“, at uagtet han gjærne 
læste Wieland og endnu hellere underholdt 
sig med ham, faldt det ham aldrig ind som 
Digter at studere eller efterligne ham. „Hans 
Aand og Tone var alt for forskj ellige fra min 
indre, hvis og undertrykte, dog al Tid dybt i 
mit Hjærte gjærende Poesi, til at omstemme 
dens Naturklang; Klopstock, Voss, og selv 
Schiller have haft mere Indflydelse paa min 
Digtkunst end Wieland.“ Men i Forvejen 
har han fortalt, hvordan i hans stærkeste 
Gjæringstid Wieland og Goethe delte Rege
ringen over Tysklands skjønne Literatur, og 
at han faldt i Wielands Kreds. „Ingen Tvivl, 
at, hvis jeg den Gang, i Steden for at ind
lemmes i Wielands attisk-franske, var bleven 
indviet i Goethes grækisk-tyske Menighed, 
jeg jo vilde have sparet mig en lang Omvej 
til den ubekjendte Guds Alter.“ Det 
faar saa staa hen, hvor meget han i 
egentlig Forstand har studeret Wieland. 
At han har fundet sig vel i hans Kreds
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og digtet i samme Retning som han, er 
utvivlsomt.

Christoph Martin Wieland er født i Schwa
ben 1733, og da han i en ung Alder som 
Student i Tübingen optraadte som Digter, 
vakte han Opmærksomhed hos den saakaldte 
„schwejziske Skole“, hvis Formand Bodnier i 
Zürich (1698 — 1783) hævdede, at der maatte 
Fantasi og Følelse til, naar nogen skulde være 
Digter, medens den „sachsiske Skole“ med den 
Leipsiger-Professor Gottsched i Spidsen, holdt 
paa, at naar man kun var fortrolig med Reg
lerne for Digtekunsten, som de var udviklede 
i Frankrig, og ellers var et forstandigt Men
neske, saa kunde man ogsaa skrive Vers. 
Bodmer fik endog Wieland til at drage til 
Zürich; men han fandt sig ikke i Længden 
hjemme mellem de alvorlige „Schwejzere“, 
der især priste Klopstock som Digter. 2 7 Aar 
gammel fik han et Embede som Stads
skriver i Rigsstaden Biberach tæt ved Lands
byen, hvor hans Fader var Præst, da han 
blev født.

I ni Aar beholdt Wieland denne tørre og 
for ham lidet tilfredsstillende Stilling. Imid
lertid kom han ind i en Omgangskreds, som 
fik en afgjørende Indflydelse paa hele hans 
indre Liv. Paa det nærliggende Gods Wart
hausen, levede en forhenværende Statsmand, 
Grev Stadion, og han havde samlet en Sel- 

12*
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skabskreds om sig, der med Held efterlignede 
det franske Hof i Finhed, Lystighed, tilsløret 
Usædelighed og tøjlesløs Ugudelighed. Til 
Stjæmeme i denne Kreds hørte Hoffaadinde 
Sophie la Roche, som en Gang havde været 
Gjenstand for Wielands Ungdoms-Forelskelse. 
Iblandt disse Mennesker lærte Wieland, har 
han selv sagt, det „gode Selskab“, ja „Livet“ 
at kjende; Warthausen blev hans Parnas. 
Han fandt sig meget hurtig til rette mellem 
disse Mennesker; Tonen imellem dem svarede 
kun alt for meget til hans eget inderste Væsen, 
til at den ikke skulde forekomme ham hjem
lig. Og saa blev han „Selskabsdigter“; saa 
blev han den Sanger, der priste „Oplysningen“ 
og krævede Fornuftens udelukkende Herre
dømme. Hans Poesi — skriver Literatur- 
historikeren Robert Kønig — slog over fra 
æterisk, himmelsk Sværmeri til grov, nøgen 
Sanselighed, der virkede desto mere fordærve
lig, da den traadte frem i et yndefuldt, glim
rende, belevent Sprog.

Wielands Husliv stod i en underlig Mod
sætning til hans Digtning. Paa en næsten 
forretningsmæssig Maade giftede han sig i 
Biberach med en spidsborgerlig Kvinde fra 
Avgsburg, med hvem han levede i 34 Aar, 
uden at der kom nogen Kurre paa Traaden. 
1769 blev han af Kurfyrsten i Mainz, som 
var en stor Ven af „Oplysningen“, kaldet til
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Professor i Erfurt. Tre Aar efter blev han 
af Enkehertuginde Amalie af Sachsen-Weimar 
kaldet til Lærer for hendes Sønner, og i 
Weimar levede han da til sin Død 1813 dels 
af sin Efterløn dels af sin Forfattervirksomhed, 
og han naaede ligesom Voltaire at tjene et 
Gods ved sin Pen. Han udgav i mange Aar 
Tidsskriftet „den tyske Merkur“, som samlede 
en stor Læsekreds. I dette offentliggjorde, 
han sine berømteste Værker, „Abderiterne“ 
der er en Molbohistorie, henlagt til en Græker
stad, og 1780 „O b er on“, hvorom Goethe sagde, 
at den „vilde blive elsket og beundret som et 
Mesterstykke af poetisk Kunst, saa længe 
Poesi vedblev at være Poesi, Guld Guld og 
Krystal Krystal.“ Goethes Ros havde desto 
mere at betyde, fordi ingen havde været 
haardere end han ved Wieland. Han havde 
nemlig 1774 skreven „en Farce“ med Titelen 
„Guder, Helte og Wieland“, hvori han med 
bidende Vid godtgjorde, at Wieland aldeles 
manglede Øje for det storslaaede i de helle- 
niske Helteforestillinger. Naar Herkules 
spørger Wieland, der staar med Nathuen 
paa, om han er den Mand, som al Tid 
fører Herkules i Munden, viger Digteren 
tilbage og siger: „Jeg har intet at gjøre 
med jer, Kolos! Jeg formodede, at Her
kules var en statelig Mand af Middel
størrelse. I Sandhed, I er uhyre stor.
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Jeg havde aldrig imagineret mig saadan 
noget“.*)

Størst Betydning fik Wieland maaske ved 
at oversætte 22 Stykker af Shakspeare paa 
Tysk, hvorved han kom til at henlede 
sine Landsmænds Opmærksomhed paa den 
store engelske Digter, lige som Voltaire havde 
henledet Franskmændenes Opmærksomhed paa 
ham. Forøvrigt oversatte han ogsaa Epistler 
og Satirer af Horats og Komedier af Aristo- 
fanes. Han mente selv, han havde udrettet 
mere ved at sætte Tanker i Omlob i sit 
Fædreland end ved at frembringe Digtninger. 
Han ”ar „i mere end 60 Aar en af Tysklands 
yndede og i 30 maaske den mest yndede 
Forfatter; han var unægtelig i det attende 
Aarhundredes sidste Hælvt den tyske Lade
verdens mest tilbedte Afgud.“ Saaledes 
skriver Grundtvig i Verdenshistorien fra 1817 
og tilføjer, at Wieland „i sine unge Dage 
havde den ene Fod inde i Poesiens Rige, men 
trak den tilbage for i Mag at nyde, betragte 
og lege med Verden.“

Det er vel frem for alt i Baggesens Rim
breve med den lette Ordleg, at vi skal finde 
Vidnesbyrdene om hans Tilslutning til Wic-

*) Se G. Brande*’ Emigrantliteraturen, Side 275—278 om 
Goethes ,,lille sprudlende Mesterværk : Gotter, Helden 
und Wieland.“
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land. Vilde denne i sit Mils ar ion fra 1768 
tolke „Gratiernes Filosofi“*, da var det Bagge- 
sens Stolthed at hedde „Gratiernes Digter“, 
og aldrig passede dette Navn bedre paa ham 
end som Forfatteren til de skjæmtsomme 
Rimbreve fra hans yngre og fra hans ældre 
Dage. Men Baggesen var næppe nogen Tid 
større som Digter end i de Aar af hans Liv, 
der nærmest skulde være „de wielandske“, 
enten det saa kommer af, at Wieland mindre 
var hans Forbillede end den, der hjalp ham 
til at finde sig selv, eller det var, fordi hans 
„Aand overfløj“ den tyske Digters, der ellers 
havde mest til fælles med ham.

Naar jeg før har givet en Prøve paa, 
hvordan Baggesen oversatte V oltaire, saa kan 
det være i sin Orden, at jeg nu dvæler 
lidt ved det af hans Arbejder, hvori han ind
førte Wieland for den danske Læseverden. 
„Oberon“ regnes for Wielands ypperste Digt
ning. Naar man tager den for sig og ser, at 
den omfatter 12 Sange, og at hver af disse 
bestaar af vel i Gjennemsnit 80 ensbyggede 
ottelinjede Vers, da kan man let faa den

Baggesen stiller Wieland i Forhold til Gratierne, i 
anden Udgave af „Odins Rejse til Dovre“:

„Og Wieland: dig, som den beruste Aand 
til Skjonheds Helligdom paa Roser leder 
i Gratiernes Dans ved Amors Haand.“
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Tanke, at det maa være en trættende Læs
ning. Men er man først kommen lidt ind i 
den, vil man snart komme til en anden Me
ning. „Oberon“ udmærker sig ved en flyd
ende Stil, som passer godt til det lette Fan
tasispil, som er dens Indhold.

Det er den samme Alfedronning Oberon 
og hans Dronning 7'itania, som Shakspeare 
har fremstillet i sin Skjærsommernatsdrøm, der 
møder os hos den engelske Skjalds tyske Be
undrer; men han har sammenkjædet Alfe- 
æventyret med en fransk Fortælling, som er 
taget af Ridderbogen om Hyon fra Bordeaux, 
og det paa følgende Maade. Oberon har ved 
en Lejlighed, da Titania krydsede hans Planer, 
svoret, at han ikke vilde mødes mere med sin 
Dronning, før der var en Mand og- en Kvinde, 
som under store Fristelser viste, at de kunde 
holde ved hinanden i ubrødelig Troskab. 
Mange Gange har han fortrudt sin Ed; men 
han er bunden ved den. Titania længes lige 
saa meget efter ham som han efter hende. 
Men de maa begge vente, til Beviset er ført 
for, at der virkelig kan være Troskab i El
skovsforholdet mellem Mand og Kvinde, og 
det eneste, de kan gjøre, er paa hemmelig
hedsfuld Maade at hjælpe dem, de tør haabe 
om, vil bestaa Prøven, uden at de dog tør lette 
den for dem.

Ridderen Hyon har paadraget sig den



»Oberon«. 185

mægtige Kejser Karl den stores Vrede ved 
at dræbe hans Søn. Det er ikke Ridderen, 
som har yppet Kiven, og han vidste ikke, 
det var Kejsersønnen, med hvem han kæmpede. 
Men Faderen er lige uforsonlig, og alt, hvad 
de franske Stormænd kan opnaa ved deres 
Forbøn for Hyon, det er, at Kejseren paa
lægger ham, hvad der synes at føre til den 
visse Undergang. Han skal rejse til Bagdad 
(eller Babylon), og naar han der ser Kalifen 
'sidde ved et prægtigt Gilde med sine Emirer, 
skal han hugge Hovedet af den Mand, der 
sidder paa venstre Side af den mægtige 
Fyrste, dernæst tre Gange kysse Kalifens 
Datter og Arving, som det kunde være hans 
Brud, og endelig ubede sig fire af Herrens 
Kindtænder og en Haandfuld Haar af hans 
graa Skjæg. Hyon lader sig ikke kyse til
bage fra denne Tapperhedsprøve, og det Mod, 
hvormed han drager afSted til Asien, vækker 
Oberons Forventning om, at han i ham har 
fundet Manden, der ogsaa kan bestaa Tro
skabsprøven og derved føre Alfernes Konge
par sammen igjen, og derfor er det, at den 
mægtige Hersker over Aanderne beslutter at 
yde ham sin-Bistand.

I Asien træffer Hyon først sin Faders tro 
Væbner, den gamle Scherasmin, som hjælper 
ham i Kampen mod en Flok Arabere, og 
straks efter kommer de til den fortryllede
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Skov, hvor Oberon, Elskovsguden lig, med 
Leoparder for sin Sølvvogn, kjører ud af sit 
Slot, der ser ud, som det var vævet af 
Aftenrøden. Oberon giver Hyon et Horn, 
der har den Egenskab, at naar der blæses 
svagt i det, maa alle de, der hører det, og 
som ikke deres Uskyld værner mod Trylle
riet, danse; men naar der blæses stærkt i det 
vil Oberon selv komme. For at hjælpe en 
Mand, hvis elskede Jætten Augulaffcr har 
bortfort, indlader Hyon sig i en vovelig Kamp,’ 
men sejrer efter først at have taget Salomons 
Tryllering fra den frygtelige, medens han sov. 
Men da Hyon derpaa selv hviler efter den 
haarde Kamp, drømmer han om den skjønne 
Kvinde, han i Bagdad skulde se ved Kalifens 
Side. Hun, som hedder Rezia, drømmer 
ogsaa om Hyon, hvorfor det er hende dobbelt 
forfærdeligt, da hendes Fader vil have hende 
gift med Prins Babckan. Denne har imidlertid 
vovet sig i Kamp med et forfærdeligt Uhyre, 
der plagede Landet, og vist nok vilde han 
være kommet galt af Sted i Kampen, der
som Hyon ikke i rette Øjeblik havde set 
hans Nød og dræbt Vilddyret’; men dette blev 
virkelig fældet, og Babekan tog Æren for 
det. Saa skulde han ogsaa have Rezia, 
paastod Kalifen, hvad saa hun sagde. Men 
det var, da Brylluppet skulde fejres, at Hyon 
og Scherasmin kom til Stede. Saa snart
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Hyon saa den fejge Babekan ved Kalifens 
Side, [hug han Hovedet af ham; men Rezia, 
i hvem han gjenkj endte den skjønne, han 
havde drømt om, kyssede han. Tryllehornet 
bragte Kalifen og alle hans Gjæster, Krigsfolk 
og Tjenere til at danse. Med Angulaffers 
Ring fæstede Hyon Rezia til sin Brud, og 
derpaa rogtede han Kejser Karl den stores 
Ærende hos hendes Fader. Da denne og hans 
Folk saa paa ny vilde overvælde den dristige 
Ridder, blæste Scherasmin, som nu havde 
Hornet, saa kraftigt i det, at Oberon kom til 
Stede. Og paa dennes Vogn med fire Svaner 
for kjørte derpaa Hyon og Rezia med Sche
rasmin og Prinsessens Amme Fatme bort gjen- 
nem Luften. Ved Kysten ventede et Skib 
paa dem.

Oberon paalagde imidlertid de elskende, at 
de ikke maatte holde Bryllup, før de havde 
været i Rom. Den tro Scherasmin blev af 
Hyon sendt med et Skib, der gik lige til 
Frankrig, for at han kunde bringe Kejseren 
den med Diamanter rigt besatte Æske, hvori 
Kalifens fire Kindtænder og en Haandfuld 
Haar af hans Skjæg laa, som Oberon havde 
berøvet ham. Men da han var borte, over- 
traadte Hyon Oberons Bud. Straks mærkede 
Oberon Ridderens Ulydighed og mist vi viede 
saa om, at han ved Hyon kunde opnaa, hvad 
han ønskede; derfor førte han et Uvejr
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over Skibet. Sømændene, der frygtede for 
den visse Undergang, kastede Lod om, hvem 
der var Skyld i, at det gruelige Uvejr var 
kommen over dem, og Lodden traf Hyon. 
Denne var da ogsaa villig til at springe ud i 
Havet; men Rezia fulgte ham og klyngede 
sig til ham for at dø med ham. Ringen, 
hvormed han havde fæstet hende, bevarede 
dem fra at drukne, og de kom i Land paa en 
ufrugtbar Klippeø, hvor de maatte døje meget 
ondt, til de traf en Eneboer, som havde levet 
der i mange Aar. Men ogsaa Titania færd
edes der, stod Rezia bi, da hun var i Barns
nød, og tog sig siden af hendes Barn, da 
hun efter Eremitens Død saa ny Ulykker true 
de to.

Der kom Sørøvere til Landet, som bort
førte den skjønne Rezia for at sælge hende 
til Kongen af Tunis, medens de lod Hyon 
blive tilbage, bunden til et Træ; men ham 
bragte Oberon til Tunis, inden Røvernes Skib 
kom dertil, og da de nærmede sig Land, lod 
Titania et Lyn tænde det i Brand, medens 
hun sørgede for, at Rezia blev reddet. I 
Tunis havde Hyon truffet sin tro Scherasmin, 
som havde fundet det betænkeligt at give 
Kejser Karl den kostbare Æske og derfor 
som Pilegrim var draget til Rom for at mødes 
med sin Herre, men da al Efterspørgsel var 
forgjæves, havde rejst vide om Land, til han
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i Tunis fandt Fatme, som var ble ven Slav
inde hos Slotsgartneren. Saa havde Scheras- 
min givet sig til at arbejde som Havekarl, og 
da Hyon nu kom, udgav han ham for at være 
hans Frænde Hassan, og fik ogsaa ham i den 
kongelige Gartners Tjeneste. Nogle Dage efter 
var det, at Rezia kom til Landet; men hende 
fik Sultanen Almansor at se, forelskede sig i 
hende, som han kaldte Zoradine, lod hende 
bringe til sit Palads og gjorde alt for at vinde 
hende. Da samtidig den overordentlig smukke 
Sultaninde, Almansaris, forelskede sig i den 
saakaldte Gartnersvend Hassan og lovede at 
dræbe sin Mand og gjøre ham til Sultan, 
saa var nu begge de elskende satte paa den 
haarde Prøve, om de vilde være hinanden tro 
til Døden.

Det var forgjæves, at Almansaris søgte at 
forføre Hassan. Det hjalp ikke, hvad Alman
sor gjorde for at vinde Zoradine. Da Sultan- 
inden ikke kunde komme anden Vej, bar hun 
sig ad som Potifars Hustru og foregav, at 
Hassan havde villet krænke hendes Ære; han 
blev dømt til at brændes, og hun vilde se at 
vinde ham ved at frelse ham fra Døden; men 
hans Hjærte var lige trofast mod Rezia. Da 
denne hørte, hvad der truede hendes Hjærtens- 
ven, gik hun i Forbøn for ham hos Sultanen; 
men dette førte kun til, at denne ogsaa brugte 
Dødsfaren, der truede Hyon, som et Middel
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for at naa sit Maal, og da hun ikke vilde 
kjøbe sin Vens Liv ved at være ham utro, 
skulde hun brændes med ham. Baalet var 
allerede tændt omkring dem, da Hyon mærk
ede Hornet om sin Hals, som havde været 
ham berøvet, siden han faldt i Unaade hos 
Oberon. Luerne slukkedes, Lænkerne faldt af 
ham, og han blæste paa Hornet, saa de alle 
maatte danse, ogsaa Almansor med Almansaris, 
og Oberons Vogn førte atter Hyon og Rezia 
med Scherasmin og Fatme bort fra deres 
Fjender. Titania bragte dem deres Barn, og
alt var lyst for dem.

Nu var Oberon og Titania forsonede. Men 
da de to, de havde beskyttet, og som havde 
hjulpet dem, steg ud af Vognen, var de ved 
Paris, hvor Kejser Karl den store holdt Ridder
spil og havde lovet Hyons Gods til den, der 
bar Sejersprisen hjem fra Vaabendysten. 
Hyon fik uden at navngive sig Lov til at 
være med, og han blev Sejerherren, og da 
han saa førte Datteren af Bagdads Kalif 
frem for Kejserens Trone og overrakte den 
mægtige Drot, hvad han havde krævet 
af Kalifens Tænder og Skjæg, saa tilgav 
Karl den store Ridderen, og dermed er Æven- 
tyret ude.

1789 blev med Musik af Kunzen paa det 
kongelige Teater opført et lyrisk Drama af 
Jens Baggesen, under Navnet „Holger Danske".
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Personerne deri er de samme som iWielands 
„Oberon“. Hyon hedder kun „Holger Danske, 
Prins af Danmark, Ridder i Karl den stores 
Tjeneste“ og Sultanen i Babylon (eller Bag
dad) hedder Burman, og Sultanen i Tunis 
Bobul i Steden for Almansor. Babekan op
træder under Lan gulaffers Navn. Men Oberon 
og Titania, Kerasmin, Rezia og Almansaris 
er de samme som hos Wieland, om end det 
tredje af disse Navne er skrevet lidt ander
ledes. Skuespillet fører os først ind i en Skov, 
hvor Oberon hilser Holger:

»Jeg véd, du dræbte Karls forvovne Søn 
af Vaade — véd det Æventyr, som Karl 
dig derfor paalagt har. Til Babylon 
du gaar at hente Sultan Burmans Skjæg, 
Karls grumme Vrede dermed at forsone, 
men min Beskyttelse skal følge dig 
igjennem alle Farer, 
og jeg — og du — skal blive lykkelig, 
hvis stedse du din rene Sjæl bevarer, 
trods alle hildende Vellysters Snarer, 
hvis ej — maa jeg, og Held, og alt forlade dig . . . 
Modtag at Oberun, min ædle Holger!
et Tegn i denne Gave paa hans Venskab; 
den største Skat i Tryllerigets Gjemmer 
jeg skjænker dig i dette Horn — og mærk! 
Saa snart du aander sagte kun deri, 
mia hver, som ej blev stedse Dyden tro, 
hver Hykler, Niding, hver, som Last besmitter, 
umiddelbart omkring dig alle danse. 
Men kun i største Nød du stærkt deri
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maa støde! Da forstaar jeg, at du kalder; 
og i et Øjeblik jeg hos dig staar.«

Anden Handling er Bryllupshøjtiden i Bag
dad, hvor Holger træder frem:

„Dig, Sultan Burman! sender Vestens Kejser 
ved mig sin Hilsen. Som hans Sendebud 
jeg fordrer tavs Opmærksomhed. Mit Navn 
er Holger, Danmark er mit Fødeland -- 
til Danmarks Krone fødtes jeg — og Orlog 
var al Tid Danmarks Sø.mers Skole. Tit 
mit ridderlige Sværd mod kristnes Fjender 
for Kejser Karls og Kirkens Ære lynte . . .«

Sultanen:

„Hvad Ærende hid bringer dig?1*

„En Lok, 
o Sultan af dit Skjæg forlanger Karl —

(han nærmer sig Rezia, omfavner og kysser hende) 

og dette — ak! forlanger Holgers Hjærte. — 
Din Svigersøn, o Sultan, er en Niding, 
og ikke Støvet af din Datters Fødder værd! 
Kjend, Nidding! her i mig den, som dig frelste 
i Flugten for den Løve, jeg betvang!1'

Nu jager Holger Langtdaffer ud. Men Sul
tanen vil ham til Livs. Da blæser Kerasmin 
i Hornet, saa alle Fjenderne danser; siden 
blæser han stærkere, til Oberon kommer og 
bortfører Holger og Rezia.

Tredje Handling foregaar i Tunis, hvor
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Almansaris ved en kjælen Elskovssang søger 
at lokke den unge Gartner Hassan, der, som 
vi véd, er Hyon eller Holger, men faar til Svar:

,,Trods hildende Snarer,
trods Vellysts forførende Mine,

trods tusende Farer
min Sang kun skal tone Palmine!

Mit frydløse Hjærte
den yndiges himmelske Mine 

Lyksalighed lærte;
og evig jeg elsker Palmine!

Pra Pol og til Pol
den undrende Sol
ser intet saa skjønt som Palmine!

Hvad Skræk er tilbage?
O! Død kan min Jammer kun ende!

Min Vellyst er Plage,
og Livet er Død uden hende.

Trods hildende Snarer,
trods Vellysts forførende Mine,

trods tusende Farer,
trods ventende Marter og Pine,

i Medgang og Nød,
i Liv og i Død

jeg ene skal elske Palmine!'*

Holger bliver dømt til at brændes, og Rezia, 
som i Tunis kaldes Palmine, maa, fordi hun 
beder for ham, dele hans Skæbne. Men 
da de staar paa Baalet, kommer Hjælpen. 
Tuneserne maa svinge sig lystig i Dansen.

«3
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Og medens Feer bekranser Holger ogRezia, 
siger Oberon:

„Nyd, elskte Par! den Løn, som Dyden vinder 
urokket, varig, evig, uden Hinder,

i Elskovs rene Himmel Arm i Arm!“

Og Titania, som ved de elskendes Troskab 
har gjenvundet Oberon, tilføjer:

„Fra denne Dag skal ingen Sky den dække, 
med evig nye Smil dens Sol skal vække, 

forynget Fryd i eders skyldfri Barm!“

De Tilskuere, der delte Baggesens Glæde 
over Oberon, som han kaldte sin Fader Wie- 
lands „yndigste Søn“*), har vel i det hele været 
glade ved at blive mindede om ham ved 
Baggesens Holger. Men man kan ikke undres 
over, at andre som Peter Andreas Hejberg 
fandt, at han var vel tysk af Byrd og derfor 
snarere burde hedde „Holger Tyske“^end 
„Holger Danske“.

*) Arentzen i, S. 52.



Baggesens „Digtervandringer“.

I Foraaret rySg kom Jens Baggesen til 

at gjøre en større Udenlandsrejse. I Nær
heden af Kiel besøgte han en Familie, i hvis 
Midte han fandt sig saa godt, som om han 
var paa Trolleborg i Fyen eller paa Christians- 
sæde i Lolland. Iblandt de mange landlige 
Forlystelser, som delte hans Sanser og hans 
Hjærte mellem sig, tiltrak ingen sig hans hele 
Opmærksomhed saa meget som et Bondehus, 
der laa paa et af de skjønneste Steder i 
Skoven. Det var til enhver Tid i en saa 
fuldkommen Orden som Hjulene i et vel ind
rettet Ur og saa rent som alle de indvortes 
Dele af samme, naar det gaar fuldkommen 
rigtigt. Der fandtes i alle Værelserne, efter 
den omhyggeligste Søgen, ingen Plet, hvor 
man jo kunde have henlagt det fineste Linned, 
indtil i Krogen bag Kakkelovnen. Man 
havde maattet bruge Forstørrelsesglas for 

13*
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nogen Steds at opdage Støvgran — og kort: 
det syntes, som om Solen og Vinden alene 
beboede dette Dukkeskab. Og dog bestod 
Husstanden af ni Mennesker.

Havde Baggesen her set den huslige Idyl 
virkeliggjort, saa besøgte han i Eutin den 
Mand, der var bleven berømt ved sine digtede 
Idyller. Han steg af Vognen midt i Byen 
uden for et smukt lille Hus, hvor tre smaa 
Rollinger kom ham i Møde fra Gadedøren. 
Han vilde ikke se paa dem for ikke at se 
noget af Voss, før han saa den egentlige 
Voss selv. Han og hans Ernestine var med 
en Landsbypræst i Haven. Der kom Voss 
imod Baggesen i en lang Slobrok, med en 
lille hvid, rund Hat paa Hovedet. Han stod 
nu for den danske Digter „høj og slank med 
apollonisk Anstand, med Vaarens eget Smil 
paa sin aabne Pande.“ Han forekom Bagge
sen at være en af de skjønneste Mænd, han 
havde set i denne Verden. „Mine Øjne havde 
næppe mødt hans Blik, før jeg var hans per
sonlige Ven“, skriver Baggesen og fortsætter 
om Voss’ Hustru: „Ernestine, som sad ved 
Kaffebordet i Lysthuset, modtog os med en 
Hyrdindes Gjæstfrihed og Venlighed. Det er en 
lille, rodmusset, landlig simpel, naturlig og god
lidende Kone.“ Baggesen gjenfandt i Virkelig
heden den i Voss’ „Luise“ skildrede Idyl. 
Han fik Digteren til at forelæse Fortsættelsen
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af „dette homeriske Mesterstykke“, og medens 
han hørte paa det, trillede Taareme ham i 
strømmende Vellyst ned paa Kinderne. „Af 
alle Stykker af lige Længde, Muserne nogen 
Sinde har udklækket i en Digters Hjærne, 
gad mit Hjærte lige saa bestemt helst have 
skrevet dette, som mit Hoved die Künstler 
af Schiller.“

1 Hamborg søgte Baggesen „Germaniens 
Homer“, Klopstock, hvis Væsen han ikke 
mener at kunne betegne bedre end ved at 
minde om det latinske Ord: „Det er et Men
neske, alt menneskeligt ligger ham paa 
Hjærtet.“ Han skriver om ham, at saa kjende
lig den øverste Himmel er i hans Digte, saa 
ganske fremlyser det bedste af Jorden i hans 
Væsen. „Klopstock lever som Mand, aldeles 
paa Jorden — som Digter er han paa hin 
Side Uranus. Hans Sjæl er opstanden, før 
hans Legeme døde. Det simpleste Menneske 
er den mest poetiske Sanger. Heraf rejser 
sig den besynderlige Blanding af Majestæt og 
Barnagtighed — af Sælsomhed og Sædvan
lighed i hans Træk, Anstand og Gebærder, 
som gjør det næsten umuligt at afgjøre, om 
der er mer naivt end højtideligt, mer barnligt 
end helteligt i hans Væsen. Han synes ikke 
mindre skikket til Anførselen af en Hob Rol
linger i Gimmerom paa en Juleaften, end til 
Rollen i Spidsen af Frankrigs Friheds-Helte.
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Hans Arbejde er disses, og hans Hvile hines.“ 
Baggesen har hørt en af de vittigste Kvinder, 
han kjender, sammenligne Messiadens Digter 
med en Reseda, og han finder det træffende. 
Aanden i hans Sange er saa ren, ætherisk, 
uskyldig, blid og stille — højtidelig som 
Duften af denne Blomst, men hans Udseende 
lige saa simpelt, glimmerløst og beskedent 
som dens Blade. „Det hele er apollonisk 
Majestæt, indhyllet i barnlig Fortrolighed.“ 
Dog, hedder det senere, giver den stærke Brug 
afkRøg- og Snustobak hans blot fysiske Tilvær
else mere Lighed med en fortørret end med 
en frisk Reseda. Baggesen fandt Klopstock 
stærkt optagen af det Røre, der var begyndt 
i Frankrig, hans Sjæls „anden Messiade“. 
Havde den første hævet hans Aand til den 
evige Himmel, saa hævede den anden den til 
Jordens Himmel, „den ikke blot alle Muser og 
Engle, men alle Prosaister og Mennesker 
hellige Frihed.“ Klopstock havde skreven en 
Ode til de franske Rigsstænder, som nys var 
traadt sammen i Versailles, og Baggesen 
oversatte den:

Din frækne Rigsdag, Gallia! dæmrer alt; 
ug Morgenskuddring farer den ventende 

i Marv og Ben — o bryd, du ny, du 
kvægende, selv ikke drømte Sol, frem!

Velsignet vær mig du, som alt farvede 
min Isse graa! den Kraft, som end varer bag
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tolv Lustrer — den det var, saa langt hen 
bragte mig den, at jeg det opleved’!

Tilgiver, Franker! (Brødrenes Navn er længst 
det ædle Navn), at før jeg Teutonerne 

tilraabte, det at fly, hvad nu jeg 
beder dem om : eders Spor at følge !

„Den største Handling saa vort Aarhundrede !“ 
var før min Dom, da Herkules Frederik*} 

Stridskøllen førte mod Evropas
Herskeres Vold og dens Herskerinders —

er ej min Dom mer. Gallien fletter sig 
en hidtil usét straalende Borger-Krans;

den overfunkler, og med rette!
Glansen af Lavrbær, som Blod afskimrer!

Man ser, at Baggesen i sin Beundring for 
Klopstock efterligner hans tunge rimløse Vers. 
Han sammenligner Klopstocks Messiade med 
Voltaires Henriade: „Aanden i hin er en him
melfarende Ørn, som taber sig af Syne i Sol- 
straaleme over Skyerne ; Aanden i denne 
en And, som plasker i Gadekjæret. Den 
første toner som en Nattergal, den anden 
snakker som en Skade.“ Da Baggesen senere 
paa sin Rejse besøgte det Bjærg i Nærheden 
af Badestedet Pyrmont, hvortil Mindet knytter 
sig om Tyskeren Hermans Kamp med den 
romerske Feltherre Varus, hørte han 
„Krigssangenes Krigssang“ tone mellem

*) Frederik II af Preussen.
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Hornenes Stød, fra Høj til Høj, fra Skov 
til Skov:

Didfrem! didfrem, hvor de kjækkes Arme bløde, 
hvor en Fabius 
straaler vidt med det lysere Skjold!

trænger did ind i Kampens Ild!

Didfrem! didfrem, hvor de kjækkes Kinder blegne, 
en Æmilius 
flammer frem med den højere Hjælm!

Trænger did ind i Kampens Ild!

Didfrem! didfrem, hvor den kjækkes Hoved synker, 
hvor en Julius 
hæver højt det blodrøde Sværd!

Trænger did ind i Kampens Ild!

Ha! I Kerusker! I Katter! I Marser! I Semnoner!*) 
I festlige Navne for Sværdslagsang!
I Brukterer! I Warner! I Gothoner! I Levover!

I festlige Navne for Sværdslagsang!

I Friser! I Fosier! I Kazer! I Longobarder!
I festlige Navne for Sværdslagsang!
I Reudiner! I Hermundurer! INarisker! I Kvader!

I festlige Navne for Sværdslagsang!

I Trevirer! I Nervier! I Nemeter! I Wangioner!
I festlige Navne for Sværdslagsang! 
Dødlodden træffe hver Romertræl!

Hver Ubier! —

*) Disse og de følgende Folkenavne betegner forskjellige 
tyske Stammer.
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I Angrivarer! I Bojømer ; I Sikambrer!
I festlige Navne for Sværdslagsang!
De synke! de synke, de Fabier hist, 

og Æmilier, ha! og de Julier hist — de synke!

De slumre nu hen, og tænke ej mer
paa Karthago!
De slumre nu hen og øjne med Skræk

de ædle Parther!
Fluks vokste Kvisten i Bardelund

om Sejrerens Hoved at vindes!
Men Lavrbærren visned’, den visned' hist

paa Tindingen af Kapitol!

Skuer I ikke paa Maanens Sky
over Egens Top 
eders Fædre og Brødre svæve?

hos Thuiskon og Mana dem svæve?

De fremile hid i Sværdslagdans
efter Barders Sang, 
nedblikke paa eder og smile: 

I stred og I vandt! — og bevinge den frydfulde Dans!

Skyen trak frem! Du rørtes, o Lund!
af den glimrende Sky!
De hore Valhallas lovsyngende Kor!

Thi de stred og de vandt!

Baggesens Øje saa de synkende Legioner. 
„End vældigere fremsejrede Hermans Ke- 
rusker. Ekko svarer Ekko i Skyggen af 
Wodans med Rod og Top højt hævede Ege
skjold —

hvor klang de stampende Hestes Hov!
hvor raslede Hjulet af Wodans Vogn!
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som Skovstrommen bruser af Fjældet ned — 
hvor hvinte den frysende Tordenstorm! 
hvor flagred’ i Stormen de flyvende Manker — 

mens Ekko gjentog til Ekko:
Wodan! Wodan! Romerblod! Wodan!
Wodan! Wodan! Romerskjolde! Wodan!
Wodan! Wodan! Ørne! Wodan!
Wodan! Wodan! Tyranners Blod!
Bor den hellige Prihed!
Blod for den h.’llige Frihed! Blod af Tyranner ! 
Wodan! Wodan!“

Det er Klopstocks „Hermans-Slag“, hvorefter 
Baggesen gjengiver disse rimfri, men dog 
underlig musikalske Vers. Og Læseren kan 
da deri ikke blot finde Vidnesbyrd om, at 
Baggesen trods sin Tilslutning til Wieland 
ogsaa var Klopstosks varme Beundrer, men 
samtidig maaske faa Billedet af denne mærke
lige Digter tydeligere frem.

Baggesen gjorde i Hamborg Bekjendt- 
skab med Gerstenberg, hvem han be
skriver som en høj, velskabt, udvortes meget 
behagelig Mand, af hvis Ansigt en sjælden 
Genius umiskj endelig fremlyser. Hans Tung
sind gav hans Væsen noget saa rørende, at 
Baggesen hurtig blev indtaget i ham. Han 
vilde ikke blive overrasket, om Gerstenberg, 
der som Digter ikke blev paaskjønnet efter 
Fortjeneste, opofrede sit hele Liv til at dyrke 
Filosofien.
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I Gøttingen besøgte Baggesen et Medlem 
af det gamle Digterforbund, Bürger. Han 
havde „et simpelt, men lidt efter lidt indtag
ende Udvortes, var hverken høj eller lav, temme
lig undersætsig, med mer smeltende end fyrigt 
Blik, og af et let, naturligt, jeg gad sagt, 
mageligt Væsen. I hans hele Anstand, Ud
seende, Adfærd, var ikke det mindste, som 
røbede mig Digteren, men vel Vennen af 
Digtere.“ De talte sammen om Homer, og 
Bürger gjorde gjældende, at han var den 
egentlige Almuedigter og burde oversættes i 
en ganske anden Tone end den hidtil brugte.*) 
Viser, Romancer og fornemmelig Ballader 
var hans Livdigte. Baggesen har oversat 
baade „Lenardo og Blandine“ og „Lenore“ 
Den sidste Digtning har især gjort Bürger be
rømt. Lenore græder om Natten over sin 
tabte Brudgom, da hendes Skrig kalder ham 
tilbage fra Graven.

„Holla! holla ! luk op, min Glut!
Hvad? vaager eller sover 

min Skat ? er venlig eller mut 
den Engel, jeg mig lover?“ — 

„Ak, Vilhelm, du, i Storm og Nat! 
Ak, jeg har grædt mig øm og mat!

*) Grundtvig mente ogsaa, at det seksføddede Vers (Heksa
metret) faldt for tungt paa dansk, til at de homeriske 
Digte, oversatte paa dette, kunde blive saa almindelig 
læste, som de fortjente.
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Hvad kunde Vilhelm hilde? 
Hvi kommer du saa silde?“

„Vi sadle blot om Midienat; 
o! hvis den Vej du kjendte!

Jeg sent til Hest mig havde sat, 
sent kom jeg dig at hente.« —

,,Ak, Vilhelm! først i Hast kom ind! 
Derude suser barske Vind;
kom ind, og lad mig varme 
min Ven i mine Arme!“

„Lad suse Vind i Skov og Krat, 
lad suse, Glu\ lad su<e!

Min Ganger skraber! det er Nat!
Jeg her tør ikke huse!

Kom! Kaaben om! og sving dig op 
paa Hesten bag mig! I Galop 
jeg end maa hundred Mile 
til Brudesengen ile!“

,,Du vil mig hundred Mil for Dag 
til Brudelej ft bringe?

Og nylig Kirkeklokkens Slag 
alt elleve lod klinge!“

„Blik om dig! Maanen sk nner klart; 
vi ride med de dødes Fart;
jeg end, før tolv det ringer,
i Brudeseng dig bringer!“

„Sig, hvor er da din Brudesal?
hvor er dit Sovekammer?“ —

„Langt, langt herfra — tavs, smal og sval: 
seks Brædder og to Klammer!“ —

„Er Rum for mig?“ — „For m:g og dig! 
Kom, Kaaben om, til Hest med mig! 
skuf ej de budnes Haaben!
Vor Højtidisal taar aaben!“
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Hun kasted’ Kaaben om sig, svang 
sig op, og fast sig klynged’ 

bag Rytteren. Og Hesten sprang, 
og hele Jorden gynged’!

Og Hurra! Hurra! hop, hop, hop!
Det gik i susende Galop, 
saa Hest og Rytter fnyste, 
og Flintestene lyste.

Dette er et Brudstykke af Baggesens 
Gjengivelse af den btirgerske Ballade.

Ved Brøndkur-Anstalten i Pyrmont traf 
Baggesen sammen med Grev Adam Moltke 
fra Niitschau i det holstenske (Faderen til den 
som Statsmand bekj endte Carl Moltke). De 
havde kjendt hinanden før og var meget 
glade ved at mødes. „Misforstaaelse, ulykke
lig Kjærlighed, overnaturlig Anstrængelse og 
Brystsyge har sat mig i den Tilstand, hvori 
De her ser mig“, udbrød Moltke, i det Blodet 
styrtede ham af Munden. „Misforstaaelser, 
ulykkelig Kjærlighed, utidig Anstrængelse og 
Nervekrampe har bragt mig i denne Forfat
ning“, sagde Baggesen, og heftige Krampe
trækninger ledsagede hans Fortælling. „Jeg 
fortalte ham“, hedder det videre i Baggesens 
Rejse-Beskrivelse, „hvad der havde foranlediget 
denne Rejse — hvorledes jeg efter et yderst 
møjsomt Liv paa Grænserne af Døden og 
Slutteriet, et stedsevarende Rov fra min 
spædeste Ungdom af, for de voldsomste Syg-
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domme, paa Pinebænken af et rasende, mit 
Væsens sidste Kraft fortærende Sværmeri, 
efterhaanden havde set alle Glimt af Haab 
om Udkomme, Sindsro og Sundhed slukte — 
og endelig paa det yderste, efter at Grev 
Schimmelmanns og Grev Reventlows ædel
modige Forsorg havde reddet min øvrige 
ulykkelige Familie fra Undergang — i hans 
Durchlauchtigheds, Prins Frederik Christian 
af Augustenborgs uskatterlige Bekjendtskab 
havde set Livets og Lyksalighedens Himmel 
aabnet midt i alle Modgangs Tordenskyer, i 
det sammes Godhed, ved en Understøttelse 
af 200 Rdl. kvartaliter, havde gjort mig denne 
Sundhedsrejse mulig.“ Moltke besluttede at 
rejse til Schweiz i Baggesens Selskab og gik 
ind paa det Vilkaar, Digteren satte, at han 
under Samlivet skulde aflægge sin Adels- 
Værdighed, der kun vilde fordyre Rejsen, og 
kalde sig Adams.

Man vil ikke let kunne faa en mere 
levende Forestilling om Jens Baggesens Ævne 
til at rive sine Læsere med ind i, hvad han 
selv havde oplevet i et enkelt Øjeblik af sit 
Liv, end naar man læser om, hvordan han og 
Adams besteg Straszburg Kirketaarn.

„Tæt ved Udgangen (af Kirken) steg vi 
nogle Trapper op og kom i et lille Værelse, 
hvor man gav os Nøglerne (til Taamet) og 
en Ledsager. Vi hvilede os her noget for at
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samle Kræfter til den følgende Stigen. Ma
dam en, en ret artig Frankinde, hvis Mand var 
Kirkens Taamforvalter, Boghandler og Bog
binder, raadede os meget fra at stige højere 
end til Plateformen. Man kunde saa let 
brække Halsen øverst oppe, sagde hun, og 
saa’ dog ikke mere — „men dybere!“ sagde 
jeg. Øverst op gaar kun Schweizere (blev 
hun ved), Blytækkere, Mursvende og unge 
Englændere. „De han herefter føje til denne 
Liste: de Danske!“ endte jeg, drak et Glas 
Vin og bød Farvel — fuld besluttet at stige 
saa højt som muligt, skulde jeg og ti Gange 
brække Halsen. Kan jeg og ikke komme 
frem over alt, hvor en Blytækker kan komme 
frem, saa kan jeg vel dog gaa lige saa vidt 
som en Englænder? — „Sig ikke det!“ sagde 
Adams, „Englænderen vover, hvad ingen 
anden vover!“ — „Og den danske Matros?... 
som springer fra Dækket, og gi’er sig i Slags- 
maal med en halvfanget Hajfisk, af Medliden
hed med sin Kapitejn, som saa længe havde 
fisket, og som „tordne ham! dog ikke skulde 
have fisket rent omsonst!'1, — som falder ned 
fra store Merseraa, brækker det ene Ben, og 
springer op paa det andet: „tordne mig! Hr. 
Kapitejn, det Spring havde kunnet koste en
hver anden en Hals!“ — som falder fuld ned 
i Søen, opbringes i Holmens Smedje, vaagner: 
„det tænkte jeg, tordne mig! nok, at jeg kom
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til Helvede!“ og skikker sig deri? — som 
falder ned fra Bramstangen paa Proviant
skriveren, og i Faldet, som knuser denne 
død, og derved redder ham selv, raaber: 
„saa skal du, tordne mig, ha', din Smørtyv!“
— som, da Præsten paa hans yderste udmaler 
ham Kvalen i Helvedes evige Pøl og Piné, 
endelig udbryder: „det holder man vel ogsaa 
ud;“ — som, da han har i Søslagets Hede, 
mellem rundt om hvinende Bomber og 
Kugler, bragt nitten kvæstede Kammerater 
fra den ene Ende af Skibet til den anden, 
anraabes af den tyvende, spanker af Sted med 
ham, (imidlertid tager en forfløjen Kugle i 
Farten Hovedet af Fyren paa Nakken) slænger 
ham ned: „der er, gale mig! nok én, Hr 
Doktor!“ „Hvad skal jeg med ham? han er 
jo uden Hoved?“ — „Det er, tordne mig! 
igjen en af hans gamle Streger! han sac — 
gale mig! til mig, at han var kim kvæstet!““
— „Du har Ret“, raabte Adams! „men er du 
Matros?“ — „Jeg har i det mindste taget 
Fløjen af en Stormast — spillet paa Fløjte 
skrævs over Eselhovedet i en Storm — og 
sjunget „Kong Kristian stod ved højen Mast“ 
paa Kjølen af den kantrede Sluppe!“ Til 
Toppen!

. . . Endelig naaede vi Plateformen eller 
Topfladen af Klokketaarnet. Men hvor studsede 
vi ved at se op til Spirspidsen, hvortil der



Straszburgs Kirketaarn. 209

endnu fra denne Højde af syntes os lige saa 
langt som nede fra Broen!

Hvilken Opsigt! hvilken Udsigt! hvilken 
Nedsigther! O! det er den skjønneste Sal paa 
Jorden! vi badede os i den rene, fulde Luft
strøm paa denne alle Straszburgs øvrige 
Spire overtaarnende Flade — og fandt ikke 
til mindste Mødighed. Vi sprang og dansede 
omkring paa dette Himmelloft langs med Bryst
værket, hvorfra Folk paa Gaderne mellem 
Tagene, eller rettere deres Hatte, saa ud som 
Fluer. Vi begrebe næsten hine Vovehalses 
Overgivenhed, som to hundrede Aar efter hin
anden løb om Kap paa Randen af denne 
Svimmelbalustrade . . .

Vi begyndte vor ny Stigen. Paa en fast 
uendelig aaben Vindeltrappe, i en af de fire 
hule, gjennembrudte Piller, arbejdede vi os, 
saa at sige, gjennem Luften op til Spirfoden, 
hvor vi fra en Altan nedskuede paa den be
tydelig dybere sjunkne Stad. Husene der 
nede saa her ud som Korthuse og Menneskene 
som Myrer ...

Men nu begyndte en saare møjsommelig 
og til dels, formedelst de evige Aabninger, 
temmelig farlig Stigen. Snegletrappen blev 
efterhaanden trangere og trangere, saa trang 
tilsidst, at vi stundum maatte betjene os af 
Aabninger mellem de tynde Piller og Jæm- 
værket for den ene Del af Kroppen, medens 

14
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den anden opskødes. Ved Enden af denne 
saare smalle Himmelstige, det mest passende 
Billede paa den trange Vej til Himmerig — 
kunde Adams .. ikke mere. Han blev, saa at 
sige, hængende ikke langt fra Toppen, i Sten, 
Jæm og Beundring; men Udsigten, Oversigten 
og Nedsigten herfra var allerede saa vid, 
vidtløftig og dyb, at nogle Favne mer i 
Højden umulig kunde forøge Virkningen 
mærkelig. Jeg selv var ikke i en meget 
stærkere Forfatning, gloende hed, magtesløs, 
aandeløs, med saa bankende Hjærte, som om 
det sidste Suk var ikke langt borte. Med 
alt det — alle gode og onde Særheder i mit 
Individ forenede sig til at give mig i Kraft, 
hvad der manglede mig i Styrke. Jeg var 
allerede over den øverste Krans, højt over 
Lygten — der var ingen Trapper mere, 
blotte Stænger, jeg maatte slynge mig i 
egentligste Forstand uden om Spirspidsen i 
fri Luft — et eneste Fejltrin af min klavrende 
Fod, en pludselig Slapning i min Stangen 
gribende Haand — og jeg var styrtet ned i 
Luften, tre Gange død, før jeg naaede Jorden. 
Jeg gyste først, da jeg neden fra saa, hvor 
farligt jeg hang uden Stenbukkens Horn — 
jeg gyser nu ved at tænke tilbage derpaa; 
thi jeg havde i det daværende Moment ikke 
Tid til at gyse. Jeg var i for voldsom kon- 
vulsivisk Bevægelse til at sitre, for rædselsfyldt
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til at være bange. Min hele Sjæl var Iver, 
mit Legeme Krampe. . . .

Triumf! Her staar jeg paa Spirspidsen af 
dette Taarn. Hvilken uophørlig Stigen! 
hvilken Møje, Anstrængelse, Udmattelse, Fare! 
mine Knæ sitrede, den varme Sved blev kold, 
jeg kunde næsten ikke mere, det sortnede for 
mit Øje, medens hele den levende Verden 
gled bort under min Fod — men jeg an
spændte med konvulsivisk Iver de sidste dø
ende Kræfter — og nu! hvilken Sejr, hvilken 
Himmel, hvori jeg svimler. . . .

Ætheriske Susevinde gjennemstrømmer 
dette Stentelt, hvorover den højeste hugne 
Sten paa Jorden hviler*). Hvor nær synes 
mig at være de smaa Skyspætter i den blaa 
Himmel over min Isse! hvor dybt skuer jeg 
ned paa den høje Hovedbygning, hvis Tag 
dog næppe naas af Øjet fra Gaden! Som 
Skroget fra Toppen af Skibsmasten ser Staden 
ud fra denne Taamspidse.

Hvilken gyselig Allarm af de neden under 
rullende Vogne, de rørte Trommer, de stigende 
Hammerslag, de døvende Klokkers voksende 
Dundren! Hæver sig Taarfiet, eller Kronen, 
jeg staar i, af det opfarende Bulder? Løfter

*) Domkirken i Kølin, Keopspyramiden og enkelte andre 
Bygninger er dog højere end Straszburgs Miinster, der 
angives til 450 Fods Højde.

14^
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mig virkelig Lyden nærmere Zenith? Lettes 
min bævende Fod fra Tippen af Højden, den 
rører? Bortfører mig ikke den vingede Sky, 
som nærmer sig pilsnar mit Standpunkt? Jeg 
Fjer! jeg Fnug — paa Spidsen af denne svim- 
melhøje Kollossus! Hvorved skal jeg holde 
mig fast? ved den glatte Sten? ved det af- 
slebne Jærn? ved den strømmende Luft? — 
Hvormed skal jeg krampe mig fast? med 
den bævende Fod? med den sitrende Haand? 
— O, der er den! der er den! den hvirvlende 
Sky! den svøber mig ind i sin foldende Favn! 
jeg lettes — jeg løftes — den suser mig bort fra 
det svindende Standpunkt i Himmelens Ørken...

Underlige, rædselsfulde, himmelfarende Føl
else! Nej! aldrig fomam jeg saa vældigt det 
høje? Sanser jeg endnu? Jeg ser intet! 
jeg hører intet! jeg fornemmer intet! jeg 
berører intet! alt er tomt omkring mig — 
alt et uendeligt Rum, et ufatteligt Øde . . . 
Gud! . . . Gud! — ja her vilde Spotteren selv 
andægtig udraabe: Gud! — Dit Navn toner 
fuldest i Tavshed! din Almagt er vældigst i 
Tomhed! og hvor intet er, høje! er du!

Her staar jeg, et Stovgrau, et Punkt, 
halv noget, halv intet — et Suk — 
en næppe begyndende Tanke — 
tabt paa et Atom i det Rum, 
din Evigheds Almagt opfylder!
Naar blev jeg? hvor er jeg? og hvad?
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hvor hvirvles jeg hen? — o! forgaar jeg? — 
Ak, Gnist, mellem talløse Gnister, 
som fremsprang af Tomhedens Flint 
paa Almagtens Bliv-Slag, den mindste, 
o slukkes du? slukkes jeg alt? — 
Nej, svind kun aldeles, o Jord! 
henfold dig, o vidtstrakte Himmel! 
forgaa mit bortviftede Stev — 
den næppe begyndende Tanke, 
den Gnist, som af intet sprang frem, 
mit spirende Jeg dog skal vokse, 
udbrede sig, hæve sig evig — 
o Gud! i din blivende Haand! — — —

Er det Lyst eller Smerte, jeg føler i denne 
svimlende Tilstand? er jeg Livet eller Døden 
nærmere paa denne støvløse Pynt? Jeg 
vorder og ophører — skabes og tilintetgjøres 
— triumferer og daaner i en og samme For
nemmelse !

Sansers Kval, som Aanden fryder, 
Rædsel, som mig Mod indgyder! 
Fare, som betrygger mig!
Kan en Traad, som Hændelse kun tvinder, 
som den blinde Skjæbne sammenspinder — 
kan et Væsen, som i Stev forsvinder, 
føle dig?
Nej, hvor Sanserne kun Ophør ænse, 
hvor Naturens Skabning ligger Lig, 
her, paa Livets og paa Dødens Grænse, 
blotte Støv, ophøjet o* er dig, 
føler jeg mig tryg i Skrækkens Svimmel, 
drømmer jeg mig ind i evig Himmel — 
thi jeg er udødelig!« —
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I Avgust 1789 besøgte Baggesen Præsten 
Johan Kajar Lavater i Zürich (1741 —1801). 
Denne Mand levede vel fjærnt fra den klop- 
stockske Kreds, men stod dog i venlig For- 
staaelse med dens fleste Medlemmer og var 
aandelig beslægtet med dem. Han var Søn 
af en Læge i Zürich, havde til sine Lærere 
haft den før nævnte Bodmer og Breitinger 
(1701—76), der regnedes for Hovedmændene 
i den Züricher-Digterskole, som bekæmpede 
Gotsched og hans ensidige Fremhæven af 
Formen, og han blev selv Digter. Men La
vater var ogsaa under sin Skolegang bleven 
stærkt gjennemrystet ved at opleve Jord- 
skjælvet den 1. November 1755, hvorved en 
stor Del af Lissabon blev ødelagt og 60000 af 
dens Indbyggere led Døden, og det var med 
dyb Alvor, han havde modtaget Præstevielsen 
som 2iaarig Yngling, og paa samme Tid 
viste han et ualmindeligt Mod, ved i Forbund 
med en god Ven at træde op imod en høj 
Øvrighedspersons Uretfærdigheder. Denne 
Mand blev straffet; men hans Anklagere 
maatte en Tid forlade deres Fødeby. Da drog 
de den lange Vej op til Pommern for at opsøge 
Præsten Joh. Joak. Spalding (1714—1804), i 
hvis Hus de blev det meste af et Aar. Spal
ding, som et Par Aar efter blev Præst i Ber
lin, kan vel nærmest stilles sammen med vor
N. E. Balle. Han vilde som Sjællands navn-
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kundige Biskop gjærne værne om gammeldags 
Kristendom, men mente ikke at kunne gjøre 
det uden at lade sit Vidnesbyrd derom komme 
frem i en Skikkelse, der svarede til Tidens 
Forstands-Retning. Ingen af dem var poetiske 
Naturer, og. den hemmelighedsfulde Side af 
Livet rørte de nødig ved i deres Tale. Det 
var den gammeldags troende Mand, Lavater 
søgte. Derimod kunde han slet ikke stemme 
med Præsten, der søgte at læmpe sin Røst 
efter den overfladiske Samtids Krav. Som 
Præst i Zürich blev Lavater meget mere, 
hvad man vilde kalde en Mystiker. Den hemme
lighedsfulde Side i Livet tildrog sig fremfor 
alt hans Opmærksomhed. Derfor opsøgte 
han, hvad vi ikke kan prise, Mænd, som hans 
Landsmand Mesmer (1733—1815), der i de 
Dage gjorde Blæst ved „den dyriske Magne
tisme“, og den italienske Æventyrer Cagliostro 
(1743—95), der gav sig ud for at ville gjen- 
oprette det gamle ægyptiske Frimureri og 
lovede sine Lærlinger Udødelighed og Ævne 
til at gjøre Guld. Men derfor havde han 
ogsaa en inderlig Trang til at samle Vidnes
byrd om Kristentroens Magt i Samtiden. 
Han fremsatte offentlig Spørgsmaal om, 
hvilke Vidnesbyrd man havde fra den nyeste 
Tid om Helligaandens overordentlige Gaver og 
om Bønnens Kraft. Han granskede over 
Forholdet mellem det indvortes og det ud-
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vortes, over Menneskenes Ansigtstræk som 
Spejl for deres indre Liv; og han spejdede 
efter, om han ikke kunde finde Apostelen 
Johannes, om hvem han af Joh. 21, 22 havde 
sluttet, at han fremdeles vandrede paa Jorden. 
Han lagde Vægt paa, at Kristendommen helt 
igjennem var et Evangelium. „Det kan ikke 
gjentages, ikke betænkes nok, at Glæde, ikke 
andet end Glæde, var den Hensigt, som Men
neskenes Styrer havde; Glæde, kun uophørlig 
Glæde er det eneste Formaal for al Lidelse, der be
skikkes os. Jesus og Glædebringeren er fuld
kommen ensbetydende Udtryk. Hvo der an
ser Jesus for noget andet end for en Glæde
bringer, Evangeliet for noget andet end et 
Glædesbudskab, Lidelse for andet end en 
Glædeskilde, han kjender hverken Gud eller 
Kristus eller Evangeliet. Gud er Kjærlig- 
heden, Kjærligheden kan kun elske, Gud 
er den mest levende Kjærlighedsvilje. Kjær- 
lighed og den rene Glæde er et og det 
samme.“

Naar M. Claudius udgav sine Skrifter, 
nævnede han sig som „Asmus, omnia sua secum 
portans“, d. e. Asmus, som bærer alt sit med 
sig, °g det passer godt til Wandsbecker-Botes 
Indhold, for saa vidt som vi deri møder 
Matthias Claudius selv med hele hans indre 
Liv og med hans Hjemliv, med Fru Rebekka 
og Børnene, med deres Glæder og Sorger.
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Tænker vi derpaa, saa vil vi finde en Lighed 
mellem ham og Lavater. Hvor optaget end 
denne var af at søge Bekjendtskaber med 
andre Mennesker og af at veksle Breve med 
dem, saa syslede han ganske særligt med sig 
selv. Han bar al Tid hos sig et Futteral med 
løse Blade til derpaa at opskrive, hvad der 
faldt ham ind. Paa denne Maade opstod hans 
„Tankebibliotek“ paa 60 Bind. 1771 udkom 
„En hemmelig Dagbog af én, som lagde nøje 
Mærke til sig selv.“ Det var Lavaters Selv
iagttagelser, som uden hans Vidende blev 
udgivne. Men da han mente, Bogen gjorde 
Gavn, udgav han selv et andet Bind under 
sit Navn; han haabede, Dagbogen skulde 
hjælpe andre til ogsaa alvorligt at holde Regn
skab med sig selv. Lavater, som skal være 
en af Tysklands allerfrugtbareste Forfattere, 
skrev ligesom Matthias Claudius ud af sit 
eget Liv.

Da hans „fysiognomiske Brudstykker til 
Fremme afKjendskab ogKjærlighed til Men
nesker“ udkom i 4 Bind med mange Billeder 
fra 1775 — 78, skrev Claudius: „Det er en Bog, 
som endnu aldrig nogen har mødt mig i min 
Praksis. Hvad for Ansigter, der staar deri! 
store og smaa! ærlige og æreløse! sure og 
søde! skjæve og krumme o. s. v., og saa mange 
Snabler og Næser og Munde, der slet ikke 
sidder paa noget Ansigt, men svæver frit i
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Luften. Nogle Ansigter er ravnesorte*), det 
maa vel være Afrikanere .... Saa vidt jeg 
har forstaaet, ansér Hr. Lavater et Menneskes 
Hoved og især Ansigtet som en Tavle, hvor- 
paa Naturen i sit Sprog har skrevet: Her 
logerer formodentlig en højtravende Fyr, 
en Tosse, en urolig Gjæst, en Poet, en Vildt
tyv, en Recensent, en stor, modig Mand, en 
lille, venlig Sjæl o. s. v. Det var nu meget 
naivt gjort af Naturen, hvis den saaledes havde 
hængt Kjendskab til ethvert Menneske i 
Næsen paa ham, og naar nogen kunde læse 
de Efterretninger, med ham maatte Pokker 
gaa i Selskab ... Ved et Par af Ansigterne 
saa jeg den gode, fromme Engel, der stod 
bag ved, klart og tydeligt, og fra et Par 
andre grinte den skinbarlige — mig i Møde. 
Men ved de fleste var det saadan: naar jeg 
har set paa Ansigtet uden at læse Teksten, 
saa har jeg ikke vidst, hvad der laa i det, og 
hvad jeg skulde sige derom; men saa snart 
jeg havde læst Lavaters skjønne Tekst 
dertil, har jeg fundet det altsammen deri, og 
det har tit undret mig meget, at jeg nu kunde 
læse det altsammen ud af Ansigtet.“**)

Som en modig, fribaaren Schweizer gjorde

:i:) Det var de saakaldte ,,Silhuetter“.
**) Bodemanns Johann Caspar Lavater, Hagenbachs Kirkehist. 

i den nyere Tid, I., S. 533—35 og R. Petersens Matthias 
Claudius, S. 271 f.
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Lavater 1798 Indsigelse mod den franske 
Republiks Overgreb. Mulig var det en Følge 
deraf, at en fransk Kugle saarede ham i Sep
tember 1799*). Dette Saar voldte dog først 
hans Død 2. Januar 1801. Hans sidste Ord 
var: „Beder, beder!“

Baggesen blev modtaget med inderlig 
Hjærtelighed af Lavater, der kunde se paa 
hans Ansigt og især paa hans Mund, at 
han var dansk. De stemmede forunderligt 
overens i mange af deres Meninger, og blandt 
andet ogsaa deri, at de begge fandt onde 
Mennesker bedre end ustadige. „Vi maa 
ses igjen“. var Lavaters sidste Ord, da Bagge
sen inderlig bevæget tog Afsked med ham for 
denne Gang.

Efter at Baggesen i November 1789 var 
bleven forlovet med Bemerinden Sofie Haller, 
en Datterdatter af Digteren og Naturgransk
eren Albrecht von Haller (1708—77), besøgte 
han Paris, dansede paa Ruinerne af Bastillen 
og hørte Mirabeau og Robespierre tale i Na
tionalforsamlingen. Gode Tidender fra Her
tugen af Augustenborg og Grev Schimmel
mann om, hvordan de vilde sørge for ham, 
gav Baggesen Mod til i Marts 1790 at holde

*) Dette formoder Justus Heer, en Züricher Præst, som har 
skrevet Lavaters Levned i Herzogs Real-Encyclopædi, 
2. Udg., VIII, S. 350.
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Bryllup med sin Alpedatter. I Forsommeren 
derefter gjorde de nygifte en Fjældtur med 
Lavater, som havde svært ved at skilles fra 
dem. „Min Gud!4’ sagde han, „det havde jeg 
ikke tænkt, at jeg skulde finde en Baggesen, 
hvem jeg kunde sige alt, alt, saaledes til, og 
kunde tro som mig selv!“

Lavater lignede blandt andet Baggesen i 
en Lidenskab for at stige op i høje Kirke- 
taarne.*) Men det samme, som er fremhævet 
som Ligheden mellem M. Claudius og Lavater, 
har ogsaa Baggesen tilfælles med dem. 
Bogen, hvori han har beskrevet sine „Digter
vandringer“,**) vidner allerbedst om denne 
Ejendommelighed hos ham. Det er ikke de 
Egne, han har set, han maler; det er egentlig 
heller ikke de Mennesker, han har truffet, 
eller hvis Bøger han har læst, som han giver 
sine Læsere en levende Forestilling om. 
Men han fortæller især, hvad han har følt ved 
at staa paa Straszburgs Kirketaarn, ved at 
mødes med Voss, Klopstock, Bürger, Gersten
berg, Lavater o. s. v. Det samme er frem
hævet paa en noget anden Maade af N. F. S. 
Grundtvig.

I den af mig tidligere nævnte Afhandling 
om Digterne Baggesen og Øhlenschlæger

*) Bodemann, S. 3.
*♦) Den kaldes dels dette, dels „Labyrinten41.
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mente Grundtvig bedst at kunne oplyse For
holdet mellem dem ved at lægge Baggesens 
komiske Fortællinger, Ungdomsarbejder og 
Labyrint ved Siden af Øhlenschlægers poetiske 
Skrifter (fra 1805) og Nordiske Digte (fra 
1807). „Baggesen“, skriver han, „betragtede 
Øjeblikket som det eneste, hvori et fornuftigt 
Menneske kunde være bekjendt at sætte sin 
Glæde, søge sit Liv og sin Lykke, da tykt 
Mørke rugede over det forbigangne og til
kommende som Skrankerne for Øjeblikkets 
Lysplet. At Baggesen ikke tilbad Øjeblikket, 
som det legemlig kan nydes mellem Vuggen 
og Graven, men som det kun kan betragtes 
og nydes med Aand, følger af sig selv, der
som det er sandt, at der hersker Aand i hans 
Ord; men jeg vil dog, for vedkommendes 
Skyld anmærke, at det ret falder i Øjnene 
ved at sammenligne ham med mange sam
tidige Øjeblikkets Sangere, og især med Th. 
C. Bruun*), hans naturlige Antipode. Vender 
vi os nu til Øhlenschlæger, da er det, som om 
han af al Magt knejsede for at kunne se op 
og ud over en tyk og lummer Taage, der be
dækkede Øjeblikket; Livet og Lyset søger og 
sætter han netop der, hvor Baggesen saa

*) Forfatteren til „Mine Fritimer“, som paa en Maade 
maatte gaa til Konfirmations-Undervisning paa ny hos 
Biskop Balle.
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idel Mørke: i det forbigangne og tilkommende, 
og med lyse, kraftige, glødende Farver, 
skildrer han os Aands-Livet i sejrende Kamp 
mod Øjeblikket.“

Den zi/nge Baggesen, som havde skrevet 
„Kallunc borgs Krønnike“ og „Labyrinten“, var 
og blev i Grundtvigs Øjne „Øjeblikkets“ aand- 
fulde Sanger. Skjønt Baggesen levede et 
godt Stykke ind i dette Aarhundrede, kaldte 
Grundtvig ham dog, i sine Foredrag om 
„Mytherne“ i Vinteren 1843—44, „en dansk 
Digter fra forrige Aarhundredcf og det sik
kert fordi han al Tid maatte tænke paa de 
nævnte Ungdomsarbejder af Baggesen, naar 
han skulde se ham i hans Ejendommelighed 
som Digter. Men naar han saa paa denne 
Maade havde nævnt den danske Digter, der 
somme Tider kaldte sig selv for Løjer „Piger
nes Jens“, men hed ellers Tens Baggesen, saa 
priste han ham vel tillige som en af „dem, 
der baade lever og dør med Dansken“, men 
tillagde ham i samme Aandedræt et „Loke- 
Smil“. Og dette hang sikkert sammen med, 
at Loke stod for Grundtvig som „Sjælen i 
Øjeblikket“; derfor var det, at „alle Diserne 
eller Damerne i Asgaard holdt paa Loke“, 
som altsaa ogsaa blev en „Pigernes Jens“; 
„thi det er egentlig Damernes korte Filosofi: 
at man skal nytte Øjeblikket eller smedde, 
mens Jæmet er varm.“ I England var
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Loke fri igjennem det attende Aarhundrede, 
og derfor blev England saa mægtigt, udvikler 
Grundtvig. I hans Billedsprog er Lokes Fri
hed det samme, som Trykkefriheden er i 
Kallundborgs Krønnike, Løftestangen for det 
virksomme Menneskeliv. Naar Tor vil sy 
Munden sammen paa Loke, da har vi, sagde 
Grundtvig, „Censurens Historie fra dens tra
giske Side, der ikke er mindre mærkelig end 
dens komiske, som Baggesen i sin Kallund
borgs Krønnike saa mesterlig har fremhævet.“*) 
Det var ikke tilfældigt, at „Øjeblikkets aand- 
fulde Sanger“ blev Trykkefrihedens og der
med al personlig Friheds varme Talsmand.

Jo mere en Forfatter som Claudius, som 
Lavater og som Baggesen væsentlig giver sig 
af med at skildre, hvad der rører sig i hans 
eget indre og derfor er stærkt optaget af Selv
betragtning, desto mere maa han leve i Øje
blikket og søge at fastholde de skiftende øje
blikkelige Indtryk. Derfor, mener jeg, at det, 
der ovenfor er fremhævet som betegnende for 
Baggesens „Digtervandringer“ stemmer med 
Grundtvigs Opfattelse af den unge Baggesen. 
Og den skal sikkert nok bestaa for en omhyggelig 
Prøvelse, og medens en oplyst Efterslægt vel 
skal tage sig i Agt for at vrage de Digtere, 
der som Øhlenschlæger

*) Bragesnak. 2. Udg., S. 170 f., 219 f. og 225.
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stirrer til den .-traalende Top, 
hvorfra vi er sunken og atter skal op — 
saa griber han Pennen i sin Haand 
for at indgyde Nutid Oldtids Aand*).

saa vil den ogsaa forstaa at skatte Digtere af 
Jens Baggesens Slags, der paa en aandfuld 
Maade lever helt med i Øjeblikket, og det 
navnlig fordi saadanne Digtere ikke kan und
være Retten til at synge det frit ud, hvad de 
tror og tænker, og derfor nødvendig ogsaa 
maa blive Talsmænd for andres Frihed til det 
samme og Frihed i det hele.

Naar Baggesen fandt sig saa vel i den 
schimmelmanske og den reventlowske Kreds, 
da har det ikke blot været, fordi han i de 
fornemme Huse bedre end andensteds har 
kunnet opleve mange af de rige, straalende 
Øjeblikke, det var hans Lyst at bade sig i og 
synge om; men da var det tillige, fordi han 
der mødte det ægte Frihedssind.

Hvordan Baggesens Sans for Frihed mødte 
Forstaaelse i den fornemme Verden, kom frem 
paa en stærkt i Øjne faldende Maade ved 
Grev Riquetti Mirabeaus Død i Foraaret 1791. 
Rygtet om den store Revolutionstalers farlige 
Sygdom ængstede alle hans Beundrere ogsaa

*) Saaledes beskrev Øhlenschlæger 1802 selv, hvad han 
vilde, i det han tegnede Billedet af Sakso Grammatikus 
i St. Hans-Aften-Spil.
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her til Lands. Baggesen ilede til Prinsen af 
Avgustenborg paa Kristiansborg for at faa de 
nyeste Efterretninger om Mirabeaus Tilstand. 
Prinsessen kommer ind, grædende, stammende 
paa Fransk: Mirabeau er død. Prinsen kan 
blot sige: „O, Baggesen!“ Og Digteren er ude 
af sig selv. — Prinsen af Av gustenborgs Ven 
skrev saa:
Riquetti døde. Højt fra Soner indtil Soner
i bange Røsters hule Torden lød
et sammenblandet Skrig af vakte Nationer; 
den vaagne Friheds Herkules er død.

Evropa græder; men de Taarer, som nu rinde,
(irugtbare Dug i Friheds unge Vaar!>
skal modne Roserne til Kransen om hans Minde.
Det — sitrer, o Tyranner — ej forgaar.

Stor var han! højt til Trods for hine Trælles Trælle,
som skjalv med Tronerne ved hvert hans Ord, 
skal Evighedens Røst fra Slægt til Slægt fortælle, 
og Mørkets Hære bæve: han var stor!

Og da, naar Rousseaus Sæd fremspirer i hvert Hjærte; 
naar i hvert Hoved, Kant! dit Lys opgaar;
naar Verden har forglemt, hvad den af Præster lærte; 
og ingen død Apostel mer opstaar;

Naar Storhedsboblen, Vold og Guld og Smiger skaber, 
ej trylleskuffer mer den voksne Jord;
naar Glansen, den som Barn beundrede, sig taber,
og ingen Cæsar kaldes mere stor;

Og — langt bag Sekler — naar den sidste Neros Krone 
er smuldret hen i Glemsels mørke Favn, 
skal Lysets Venner end i høje Jubler tone,
Riquelti! dit udødelige Navn!

15
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Det er aabenbart, at Prinsen af Avgusten
borg har været revet med af den Friheds- 
svimmel, hvormed den Gang Baggesen jublede 
over Revolutionstalemes Udfald mod Tyran
nerne og Præsterne og, hvad man ikke skulde 
vente af Klopstocks, Claudius’ og Lavaters Ven, 
mod — Apostelskriften.



Jens Baggesen og Kant.
Baggesen har i Forerindringen af 1807 til 

sine Digtervandringer fremhævet, at hans „lille 
Bis Flugt igjennem de forskjelligste Tankens 
Følelsens og Fantasiens Egne indtraf i Tids
alderens store Vendepunkt — det aandeligejord- 
skjælv, hvori det nittende Aarhundrede løsrev 
sig fra det attende, midt i Politikens, Filoso
fiens og Poesiens anarkiske Gjæring“, — at 
han, „gjærende selv, fandt sig ombruset af 
lutter gjærende Væsner“. Naar Kr. Arent- 
sen ved at anføre disse Linjer i sit store Værk*) 
tilføjer: „hvad Under, at han blev, som han 
blev!“ — da er det for saa vidt i sin gode 
Orden, som Billigheden kræver, at man maa 
se, det var saare farlige Ungdomsindtryk, 
Jens Baggesen modtog, og saadanne Ungdoms
indtryk, der vel var skikkede til at hæmme 
en sund Livsudvikling. Men det er vel ogsaa

*) Baggesen og Øhlenschlæger, I, S. 104.
15*
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værd at lægge Mærke til, at det passer til „Øje
blikkets Sanger“, at han ligner sig med Bien, der 
flyver fra Blomst til Blomst og drager Honning 
af den ene og Honning af den anden, men 
aldrig „kommer til Hvile“, og der er ingen 
Kube, hvortil denne Bi bringer Honningen, 
som den samler.

Fremdeles er det værd at mærke, at som der 
er noget utilfredsstillende i denne evindelige 
Flyven fra Blomst til Blomst, saaledes kan et 
Menneske heller ikke finde, hvad det trænger 
til, i den blotte Frihed. Saa uvurderligt et 
Gode Friheden er for den, som har en Virk
somhed, saa lidt har den i Tidens Længde at 
betyde for den, som ikke véd, hvad han vil 
og kan udrette i Frihedens Luft.

Allerede først i Halvfemserne begyndte 
Baggesen stærkt at føle Savnet af en 
Livsopgave, hvortil han kunde vie sine 
Kræfter. Noget bidrog det vel ogsaa til 
denne Følelse, at Læseverdenen ikke længer 
modtog hans Digtninger med samme Jubel 
som før. Naar han i den Anledning i Efter
skriften til „Labyrinten“ i Foraaret 1793 
skriver, at han er saa langt fra at græmme 
sig over den Ligegyldighed, hvormed „Par
nassets Fænomener“ for nærværende Tid anses, 
at han tværtimod som Jordborger inderlig 
fryder sig derover, — det er ikke længer Tid 
til „at synge lange Arier eller gjøre lange
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Lystpromenader“ —, saa kan det jo vel være 
et Spørgsmaal, om ikke denne hans Fryd som 
Jordborger har været stærkt blandet med 
Bitterhed over, at han ikke længer var Læse
verdenens Yndling; men der er ingen Grund 
til at tvivle om, at han mener det ærligt, 
naar han tillige skriver med Tanken om sin 
forestaaende Rejse, at naar han før som Yng
ling fløj ud fra Fædrelandets Kube, da var 
det mere for at indsuge Sødmen af Blomst
erne; men nu, da han drager ud som Mand, 
er det mere for at bringe Honningen tilbage. 
I denne Lignelse har han ligefrem udtrykt, 
at han trænger til at have et bestemt Livs- 
maal, og at det ikke længer tilfredsstiller ham 
at være Øjeblikkets Sanger og Frihedens 
Talsmand. Dermed stemmer Grundtvigs Be
mærkning*): „Længe før Øhlenschlæger traadte 
op, var det af Baggesens Arbejder klart, at 
hans forrige Aand havde forladt ham, og at 
han forgjæves greb, ikke efter den, men efter 
en anden og højere.“ Men naar vi saa følger 
hans Levned, vil vi komme til at se, at det 
blev lutter Fejlgreb, at han den ene Gang 
efter den anden bebudede, at nu skulde det 
komme, hvad han egentlig havde at leve for, 
og saa maatte han tit selv bekjende, der kom 
alligevel ikke noget ud af det, og bekjendte

*) Dannevirke IV, S. 211.
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han det ikke selv, saa følte Læseverdenen 
sig i alt Fald bestandig skuffet. Snart stilede 
han efter at blive Ordfører for en aandelig 
Retning, snart forsøgte han sig i en praktisk 
Livsgjerning; men det ene lykkedes saa lidt 
som det andet.

Af Digtet ved Mirabeaus Død kan man 
se, hvordan han beundrede Kant. Dermed 
staar vel det første Fejlgreb i Sammenhæng,

IinmamielKant er født 1724 i Königsberg 
i det egentlige Preussen; men hans Slægt 
skal stamme fra Skotland. Hans Fader var 
Sadelmager, det var en stræng sandhedskjær- 
lig Mand, som indskærpede Sønnen, at han 
frem for alt maatte tale Sandhed, og at 
Løgnen var en Dødssynd. Hans Moder var 
efter hans eget Vidnesbyrd en følelsesfuld, from 
og retskaffen Kone, som med kjærlig Undervis
ning og ved et dydigt Eksempel opdrog sine 
Børn til Gudsfrygt. Hun førte ham ofte uden 
for Byen, gjorde ham opmærksom paa Guds 
Gjerninger, udtalte sig med from Henrykkelse 
om hans Almagt, Visdom og Godhed og ind- 
præntede i hans Hjærte en dyb Ærefrygt for 
alle Tings Skaber. »Jeg glemmer aldrig min 
Moder'4; sagde han, „thi hun plantede og 
nærede den første Spire til det gode i mig, 
hun aabnede mit Hjærte for Naturens Indtryk, 
hun vakte og udvidede mine Begreber, og 
hendes Lærdomme har haft en stedsevarende
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velgjørende Indflydelse paa mit Liv.“ Naar 
Faderen krævede'af ham, at han skulde være 
sanddru, saa har Moderen, der i alt Fald af 
nogle Forfattere er bleven regnet for Pietist, 
vist nok særlig krævet, at han skulde beflitte 
sig paa Hellighed. Ogsaa en af Kants tidligste 
Lærere, Præsten Schultz, var Pietist, og det 
var efter hans Raad til Forældrene, at deres 
Søn kom til at studere.

Som Immanuel Kant er født i Königsberg, 
saaledes studerede han i Königsberg, og hans 
Livsgjerning blev helt igjennem knyttet til 
Königsberg. Kun var han nogle Aar Hus
lærer paa Landet i Nærheden af sin Fødeby; 
efter hans egen Forsikring havde der maaske 
aldrig været nogen daarligere Huslærer end 
han; han prædikede ogsaa et Par Gange i 
Landsbykirker; men især havde han meget at 
gjøre med sin egen Udvikling; Enden paa det 
blev, at han vendte tilbage til Universitetet, 
hvor han først holdt Forelæsninger uden fast 
Ansættelse, men fra 1770 blev Professor, først 
i Mathematik og siden i Filosofi. Han skal 
aldrig være kommen længere end syv Mile 
fra Königsberg og kj endte ingen andre større 
Stæder, end ikke Danzig. Han levede i ugift 
Stand med sine Tyender under en stræng 
Dags- og Husorden, som der ikke maatte af
viges fra. Han havde ingen Sans for Malerier 
og Kobberstik og heller ikke for Musik. Det
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var bedre, mente han, at lade de unge Piger 
lære Kogekunsten end at lade dem tage Timer 
i Musik og Dans. Kom Kant i Selskab med 
Damer, da var det om Kogekunst, han helst 
talte med dem. Saa kunde han ogsaa være 
med ved et Spil Kort (L’hombre) og med 
Lethed og Lune tage Del i Selskabslivet. 
Men det var nogle faa udvalgte og prøvede 
Venner, han helst samlede om sig. Med den 
Formue, han samlede, var det hans Glæde 
at støtte værdige trængende. Paa sine gamle 
Dage blev han sløv. 1794 nedlagde han 
sit Embede, og 1804 døde han, 80 Aar 
gammel, efter at i Forvejen hans Øje var 
dummet og hans Legeme var hentørret som 
en Benrad.

Det var ved sin „Kritik af den rene For
nuft“, som han udgav 1781, at han først vandt 
sin Navnkundighed. Dertil sluttede sig siden 
blandt andet „Kritik af den praktiske Fornuft“, 
„Kritik af Dømmekraften“ og „Religion inden 
for den blotte Fornufts Grænser“. Man kan 
tænke paa den Iver for Sandheden, som hans 
Fader havde indskærpet ham, naar man læg
ger Mærke til, hvordan han gransker over, 
hvad et Menneske virkelig kan vide.

Han fremstod, skrev Grundtvig 1812, i en 
Tid, da de, der kaldte sig Grublere, forgudede 
den udvortes Erfaring og ansaa Betragtninger 
der over for den højeste Visdom, da Kristen-
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dommens Talsmænd enten vaklede mellem 
denne Visdom og Skriftens Udsagn, eller, lige 
døve for Samvittighedens og Fornuftens Røst, 
priste et Mundsvejr som saliggjørende Tro, — 
i en Tid, da Mennesket saa at sige skyéde 
sit eget Indvortes og vilde i Mag styres enten 
af Gud eller de udvortes Ting, og da Moralen 
over alt var nedsunken til en blot Klogskabs
lære. Dette maa aldrig glemmes, naar man 
vil forstaa hans Tankegang og vurdere 
hans Grublen. Han delte sin Tids Mistro til 
Bibelen, men ej dens Letsindighed, og grundede 
alvorlig over Verdens Oprindelse og Menne
skets Vilkaar.

Det bliver Udbyttet af Kants Undersøg
elser, at vi ikke kan begribe Tingene selv. 
I os selv, i vort Sind, er der bestemte Former, 
under hvilke vi optager Indtrykkene fra 
Tingene uden om os og Indtrykkene af vore 
egne indre Tilstande. Hvad der sker udenom 
os, opfatter vi under Rummets Form; vore 
egne indre Tilstande og Yderverdenens Ind
virkning derpaa opfatter vi under Tidens Form. 
Vi kan tale om, hvad der viser sig for os 
under Rummets og Tidens Former; men om 
det, der saaledes viser sig for os, er den sande 
Virkelighed, er dermed ingenlunde givet. I 
Kraft af denne Fornuftkritik mente Kant at 
have gjort Ende paa al Troslære, og i det 
hele paa Læren om det guddommelige (Theo-
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logien). Men naar han saaledes havde revet 
ned paa det overleverede, mente han at kunne 
bygge op igjen paa en anden Grund. I os 
selv har vi Mennesker Bevidstheden om, hvad 
vi skal gjøre. Kant bruger om denne Be
vidsthed Udtrykket „det kategoriske Impera
tiv“, det ubetinget bydende Ord. Dette Magt
bud, som andre Mennesker vilde kalde Sam
vittighedens Stemme, lyder efter Kant saaledes; 
„Handl efter saadanne Maksimer, som du kan 
ønske, der skulde gjælde som Lov for alle.“ 
Vi skal handle efter alméngyldige ’ Regler, 
efter saadanne Grundsætninger, om hvilke 
ingen uden Selvmodsigelse kan ville, at de 
ikke skal følges af alle — en Grundlov, hvis 
Gyldighed for sine Handlinger enhver tvinges 
til at indrømme, ligesom han tvinges til at 
indrømme Gyldigheden af Modsigelsens Grund
sætning for sin Tænkning. Saa sikkert som 
det nu er, at der inden i os er et saadant 
Morallovens Bud, saa vist er det ogsaa — saa 
vist maa, efter Kants Udtryksmaade, den 
praktiske Fornuft „postulere“ eller kræve —, 
at vi har fri Vilje, og videre, at Sjælen er 
udødelig, og endelig, at der er en Gud, som 
hinsides Graven gjengjælder godt og ondt. 
Den praktiske Fornuft kræver nemlig, at 
Lyksaligheden skal følge Dyden (Dyd er 
Lydighed under Morallovens Bud); men i 
denne Verden følges Lyksaligheden og Dyden
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ikke; derfor maa der ”ære et andet Liv, hvor 
„det højeste Gode“ paa denne Maade kan 
virkeliggjøres; Sjælen maa være adødelig. 
Overensstemmelsen mellem Lykken, som er 
noget udvortes, og Dyden, som er noget ind
vortes, kan kun bringes til Veje, naar der 
er en fælles Aarsag til den naturlige og den sæde
lige Verden, og denne Aarsag er Gud.

Hvor alvorligt Kant tog det med Moral
lovens Bud, kan man bedst faa et Indtryk af 
ved at se nogle af hans egne Ytringer: 
„Pligt! du ophøjede og store Navn, som ikke 
indeslutter noget, der har almindelig Yndest 
eller vil indsmigre sig hos os, men kræver 
Underkastelse; dog heller ikke vil bevæge 
Viljen ved Tvang* og Trusler, der fremkalder 
Afsky; men som kun opstiller en Lov, der af 
sig selv finder Indgang i Sindet, og endogsåa 
mod vor Vilje forskaffer sig Agtelse og Ære
frygt (om den end ikke al Tid forskaffer sig 
Lydighed); for hvilken alle Tilbøjeligheder 
forstummer, om de end hemmelig modvirker 
den — hvilket er det Udspring, som er dig 
værdigt, og hvor finder man Roden til din 
høje Herkomst? Det kan ikke være noget 
ringere end det, der opløfter Mennesket over 
sig selv (nemlig som Del af Sanseverdenen) 
og knytter ham til en Tingenes Orden, som 
kun Forstanden kan tænke. Det kan kun være 
Personligheden, det er Friheden, Uafhængig-
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heden af hele Naturens Mekanisme.“ Naar 
han kommer ind paa Spørgsmaalet om Poli
tiken, skjælner han mellem moralske Politikere 
og politiske Moralister. De første er de, der 
bringer deres Politik i Samklang med Mo
ralen. De sidste, de politiske Moralister, er 
de, der selv smedder sig en Moral, som den 
mest er stemmende med Statsmandens For
del. De moralske Politikere finder, at den po
litiske Regel: „Værer snilde som Slanger“, kan 
og skal bringes i Samklang med det Krav: 
„Værer uden Svig som Duer.“ De vedkjender 
sig vel ikke den Sætning, at Ærlighed er den 
bedste Politik, men derimod den over al Mod
sigelse ophøjede Sætning, at Ærlighed er 
bedre end al Folitik og en uomgængelig Be
tingelse for denne, fordi Politiken ved at for
lade Pligtens og Ærlighedens Vej stiller sig 
ind under den blinde Skæbnes, under det for 
den menneskelige Fornuft uberegnelige Ud
falds Herredømme med alle de dunkle Frem
tidsnødvendigheder, som dette har i Følge 
med sig. Ogsaa den moralske Politiker an
vender Klogskab for at naa det Maal, der for 
ham staar som det retfærdige. Men ikke Ud
faldet, kun Pligten er ham det højeste, og i 
det han gjør sin Pligt, lægger han Udfaldet i 
den guddommelige Verdensstyrelses Haand. 
De politiske Moralister derimod sætter det til
sigtede Udfald som det højeste, for hvilket
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alt andet maa ofres. Disse Politikere er efter 
Kant en Hovedhindring for den evige Fred 
mellem Staterne, dette Ideal, der vedvarende 
haves for Øje, men aldrig naas. „Den sande 
Politik kan ikke gjøre et eneste Skridt uden 
først at have hyldet Moralen, og skjønt Poli- 
tiken i og for sig er en Kunst, er dog dens 
Forening med Moralen slet ingen Kunst. 
Thi saa snart de kommer i Strid med hinanden, 
overhugger Moralen den Knude, som Poli- 
tiken ikke kan løse.“ — Løgn, siger Kant, er 
Synd imod mit ideale Jeg, mod Menneskeheden 
i mig. Løgneren maa foragte sig selv: thi 
ved at lyve nedsætter jeg mig til et blot 
Fænomen, til en Maske, gjør Afkald paa at 
være mig selv, begaar et partielt Selvmord 
mod mit sande Menneske, lader et fingeret 
Menneske træde i Stedet. — Pligten, mente 
Kant, skulde gjøres for dens egen Skyld; 
ethvert Hensyn til Lykke og udvortes Lyk
salighed skulde her tilsidesættes; det skulde 
være mig nok at have den indre Selvtilfreds
hed i den Bevidsthed, at jeg som Menneske 
havde gjort min Pligt. — Efter alt dette 
maa man vel indrømme, det ikke er uden 
Grund, naar Martensen skriver, at Kant til 
alle Tider vil staa som det store Vidne om 
Idealverdenens Realitet mod Aandsfomægt- 
elsen, og at han al Tid er en sikker Vejleder, 
naar der spørges, om man skal blive i Pligtens
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Lydighed, eller om der dog ikke gives Til
fælde, hvor det er tilstedeligt at gaa uden om.

Naar Kants Sandhedsiver kan agtes for 
hans Fædrenearv, saa er mulig hans Ærbødig
hed for Kravet paa Hellighed som Menneskets 
Maal en Arv fra hans Moder. Men fordi han 
gjorde Alvor af dette Krav, derfor kjendte 
han ogsaa sig selv og Menneskene i det hele 
som egenkjærlige Væsener. Men ligesom han 
ombyttede „Samvittigheden“ med det af ham 
selv opfundne Udtryk „det kategoriske Impe
rativ“, saaledes ombyttede han Ordet „Arve
synden“ med „det radikale Onde“, (det Onde, 
som er Roden til alle de onde Gjerninger). 
Fra denne Erkjendelse skulde man synes, det 
for en alvorlig Mand maatte ligge nær at gaa 
videre til den, at der af Gud maatte indplantes 
Mennesket en ny hellig Livskraft, for at det 
onde kunde overvindes; men man leder for- 
gjæves i Kants Bøger om Vidnesbyrd i den 
Retning. Rigtignok skriver han, at dersom 
en god Vilje skal fremkomme i os, da kan 
dette ikke ske ved en stykkevis Forbedring, 
ikke ved nogen som helst Reform, men kun 
ved en Revolution, en total Omvæltning i vort 
Indre, der kan lignes med en ny Skabelse, og 
dermed stillede han sig, mener Martensen, ved 
Kristendommens Port, uden dog at gaa ind 
ad den. Det følgerigtige af Kants Lære vilde 
være Naaden og den Bøn: „Skab du, o Gud,
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i mig et rent Hjærte.“ Men Kant vil i dets 
Sted, at Mennesket trods det radikale Onde 
skal hjælpe sig selv. En Religion har kun 
Betydning for ham i samme Grad, som den har 
et moralsk Indhold, og Kristendommen bærer 
kun Prisen, fordi den har mere sædeligt Ind
hold end andre Religioner. Jesus var ham et 
sædeligt Ideal, som Massen af Menneskene 
trængte til at se op til. Det kirkelige Sam
fund var ham en god Indretning, fordi der- 
igjennem den Lære blev gjort Mængden til
gængelig, som den vise øser af Fornuften. 
Han satte stor Pris paa Forestillingen om et 
Guds Rige paa Jorden; thi det var Forestil
lingen om en sædelig Forening af Mennesker 
til Opnaaelsen af de højeste sædelige Formaal; 
men han mente, at man omhyggelig maatte 
adskille Præste væsenet, og hvad han kaldte „det 
statariske“ i Religionen, fra Religionens Væsen; 
det „statariske“ er da, hvad der udvortes træder 
frem i Kirketjenesten.

Da Frederik den anden af Preussen var 
død, blev han efterfulgt af sin Brodersøn 
Frederik Vilhelm den anden (1786 — 97), og 
denne, der forøvrigt selv levede et usædeligt 
Liv, lod sig af den pietistiske Minister Wøllner 
bevæge til 1788 at udstede et Religionsedikt, 
hvori det hedder: „Efter at vi allerede længe 
før vor Tronbestigelse har indset og bemærket, 
hvor nødvendigt det turde blive efter vore høj-
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salige Forfædres og især efter vor i Gud hvilende 
Bedstefader (Fr. Vilh.s I.s) Eksempel at sørge 
for, at den protestantiske Kirkes kristelige 
Religion i de preussiske Lande blev bevaret 
og for en Del gjenoprettet i sin oprindelige 
Renhed og Ægthed ... vil vi nu ikke tøve 
med at tænke alvorligt paa denne vor Regent
pligt . . . Med Bedrøvelse har vi bemærket, 
at mange gejstlige i den protestantiske Kirke 
tillader sig tøjlesløse Friheder med Hensyn til 
deres Konfessions Lærebegreb, fornægter flere 
væsentlige Stykker og Grundsandheder i den 
protestantiske Kirkelære og overhovedet i den 
kristelige Religion og paa deres Vis antager 
en Modetone, der staar i Strid med Kristen
dommens Aand og tilsidst vil rokke ved 
Grundpillerne for de kristnes Tro. Man und
ser sig ikke ved igjen at opvarme Socinianernes, 
Deisternes og andre Sekters elendige forlængst 
gj en drevne Vildfarelser og med stor Dristighed 
og Uforskammethed udbrede dem blandt 
Folket under det misbrugte Navn Oplysning, 
mere og mere at nedværdige Bibelens An
seelse som Guds aabenbarede Ord og at for
falske, fordreje, ja endog forkaste denne gud
dommelige Kilde til Menneskeslægtens Vel
færd, at gjøre Troen paa den aabenbarede 
Religions Hemmeligheder overhovedet og 
især paa Forsoningens og Forløsningens 
Hemmelighed mistænkelig eller dog over-
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flødig, derved at forvirre Folket og paa 
denne Maade ligesom haane Kristendommen. 
Dette Uvæsen vil vi nu standse i vore 
Lande“

Dette Religionsedikt, som vistnok ikke kan 
siges at give noget falsk Billede af hin Tids 
Præster, men som netop derfor kun kunde 
fremkalde et falskt Skin, dersom det virkelig 
var bleven gjennemført, faldt bort, da Frede
rik Vilhelm den tredje blev Konge (1797 —1840). 
Men imellem dem, som det voldte Fortræde
ligheder, var Immanuel Kant. I Anledning 
af hans Bog om Religionen inden for For
nuftens Grænser blev han beskyldt for , »For
vanskning og Nedværdigelse af mange af den 
hellige Skrifts og Kristendommens Hoved- og 
Grundlærdomme“, og det blev ham paalagt 
at anvende sin Anseelse og sine Talenter til 
bedste for „de landsfaderlige Intentioner“ 
(Hensigter), ligesom det blev forbudet samtlige 
theologiske og filosofiske Lærere ved Univer
sitetet at læse over det nævnte Skrift. Kant 
afgav saa den Erklæring, at da han ikke 
vilde fornægte sin Overbevisning for at imøde
komme hine „Intentioner“, vilde han „som 
tro Undersaat“ tie og for Fremtiden undlade 
at holde Forelæsninger eller udgive Skrifter 
om Religionen.

Hovmoden, skrev Grundtvig 1812, ledte 
Kant ud paa de vilde Veje, siden stred han 
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imod den, men vilde dog ikke omgjøre sit 
første Skridt; derfor maatte han ringeagte 
Bønnen, og uden den kommer ingen til Sand
heds Erkjendelse; men han forhærdede sig 
dog ikke; han vilde vandre med Gud for Øje 
og havde Ærbødighed saavel for hans skjulte 
Raad som for hans usporlige Veje. Besmittet 
af sin Tids Vantro, blev han, endog hvor han 
ikke vilde det, et Redskab i dens Haand, men 
ogsaa et Redskab i Guds. Den Bekymring 
for Sjælens Vel, som er al Gudeligheds og 
Dyds Moder, var i det syttende Aarhundrede 
hartad opslugt af Bekymringen for Legemets 
Vel. Kant kaldte dem, der vilde høre ham, 
tilbage til deres Indvortes, og det med en 
Røst, som gjenlød i hvert Bryst: Samvittig
hedens. Stærkt mindedes de om, at om end 
al udvortes Aabenbaring var falsk, havde de 
dog en Lov skrevet i deres Hjærter, som de 
til Trods for Kjød og Blod skulde følge. 
Uvordne Tider lader sig ej beskrive; men selv 
Anelsen om, hvorledes det nu vilde set ud i 
vor Verdensdel, dersom Aanden i de nordlige 
Lande ej før det franske Uvejr var kommen til 
at sysle alvorligt med sig selv, maa lære os 
at grue, og takke Gud, at han gav os en Kant, 
da en Luther vilde have været os til Dom, 
men ej til Frelse.*)

s) Sammenlign Brøchners Filosofiens Historie, Martensens
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„Ikke Poesi, men Filosofi,, har fra min 
Barndom været mit Fag og Gjenstand for mine 
Bestræbelser“, skrev Baggesen til en af sine 
Sønner i Juni 1811. Det var i en Tid af hans 
Liv, da han atter havde faaet fat paa de filo
sofiske Studier og haabede paa at frembringe 
betydelige Skrifter i den Retning. Han for
tæller i et Brev fra 1810, at han i den An
ledning „gjenn ems tuderede“ Plato, Descartes, 
Spinoza, Locke, Malebranche, Hume, Kant og 
flere Filosofer, indtil han „fuldkommen forstod 
dem, d. e. klart indsaa deres stærke og svage 
Sider . . . Resultatet var Ikke-Tilfredsstillelse 
i det hele uden Undtagelse, men Tilfredsstil
lelse i det enkelte i meget forskjellig Grad.“ 
Kant gjennemstuderede han „tre Gange fra 
Begyndelsen til Enden — den paa en Gang 
haardeste og huleste filosofiske Nød!“ Af 
ham fik han mindst Tilfredsstillelse, og han 
drager stærkt til Felts mod den af ham „saa 
længe grænseløst skattede og elskede Aand, 
som jeg i min uvidende Uskyldighed holdt 
for en anden Messias, bedaaret af den tilsyne
ladende grænseløse Strænghed af hans (som 
jeg nu indsér) fransk-refrub li kanske, d. e. let- 
sindig-grus omme Dydslære“*) Det er til

Ethik, Hagenbachs Kirkehistorie og Grundtvigs Verdens- 
krønnike fra 1812.

*) Arentzen, Baggesen og Øhlenschlæger VI, S. 34, III, S. 209. 
16*
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Reinholdt han skriver saaledes; denne Mand, 
der var Professor i Kiel fra 1794 til sin Død 
1823, var født i Wien 1758 og havde som 
Yngling levet i et Kloster, til den Bevægelse, 
der opkom under Josef II, paavirkede ham 
saa stærkt, at han ikke længer kunde forlige 
sig med Munkelivet, men flygtede tilWeimar, 
hvor han sluttede Venskab med Digteren 
Wieland, blev Medarbejder af et af ham ud
givet Tidsskrift og siden gift med hans Datter. 
Da Kants Fornuftskritik udkom, sluttede han 
sig helt til den og arbejdede for at skaffe den 
Indgang ved at skrive Breve om den. Derpaa 
blev han Professor ijena 1787—94, og her be
søgte Baggesen — hvem Danskerne kaldte 
„den danske Wieland“, som det hedder i den 
tyske Wielands Anbefalingsbrev for ham til hans 
Svigersøn — Filosofen og blev henrevet af 
hans mesterlige Foredrag „om Bestemmelsen 
af Begreberne: Ting og Bevidsthed“. Rein- 
hold og Baggesen gjorde paa én Gang den 
Bemærkning, at der er visse Sjæle, som for
underlig hurtigen bliver ikke alene bekjendte, 
men ogsaa fortrolige med hverandre. Efter at 
Reinhold havde ombyttet Jena med Kiel, 
fjæmede han sig fra Kant. Hvordan hans Ven 
Baggesen saa paa hans senere filosofiske Stade, 
kan skjønnes af en Ytring i et Brev til ham, 
der er skrevet 1810, men noget før end det, 
hvoraf det sidst anførte er taget: „Denne mit Livs
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for Mennesket, Ægtemanden, Faderen, Borgeren, 
Vennen og Digteren Baggesen kvalfuldeste Pe
riode er i mange Henseender den mest dyrebare 
for mig som aandeligt Væsen, thi den har ført mig 
fra mig selv til Gud, fra Kant og Fichte til dig og 
Jacobi, fra Fantasi til Fornuft, fra Poesi til Filosofi.“ 
Lidt efter hedder det: „Paa en ensom Spasere- 
gang, da mit Hjærte blødte, da min Sjæl var fuld 
af Fortvivlelse, og VerdensjFærd kun indgød mig 
Had, blev jeg vår, at jeg dog endnu hang ved 
noget, og det inderligere end nogen Sinde — 
Gud. Denne Opdagelse af en i mit Inderste 
uudslettelig Religion satte mig i en usigelig 
vemodig, men tillige usigelig salig Tilstand. 
Jeg faldt paa mine Knæ, bad højt og længe, 
fandt den gamle Verden om mig forsvunden, 
saa en ny Himmel og en ny Jord gjennem 
strømmende Taarer og svor paa ny Skaberen 
evig Troskab. Jeg var imidlertid endnu saa 
tanke su r af den ga m le Ka nt'ske Su rdejg, a t jeg 
straks derpaa bad Gud om Forladelse for min 
ydre Andagt og lydelige Bon (hvori jeg dog 
ikke havde bedet om andet end moralsk 
Styrke). Hvad der var foregaaet i mig, til
intetgjorde imidlertid ganske en anden gammel 
Kant'sk Grille, som jeg havde tilegnet mig, 
nemlig Grillen om min absolute Frihed. Jeg 
følte dybt, at jeg vel ubetinget vilde, men 
tillige med den inderligste Overbevisning, at 
jeg ikke selv frembragte min Villen. Hvor-
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ledes det saa kunde og maatte tilregnes mig; 
hvorledes det gik til, at jeg kunde blive bedre 
efter en Selvbestemmelse, der ikke var min 
egen, Gud behageligere ikke derved, at jeg 
var gaaet til ham, men draget til ham; hvor
ledes det hang sammen med, at jeg fra Grunden 
af følte mig omvendt uden dog at have om
vendt mig selv; hvorledes en Naades-Akt 
kunde berolige min grænseløs strænge Sam
vittighed — blev mig en Opgave, hvis Løs
ning, næst fortsat Vandring paa religiøs Dyds
vej, syntes mig det vigtigste.“*) Der er ikke 
saa lidt at lære ved at læse den „om
vendte“ Kantianer Baggesens Selvbekjend
elser. Man kan se, hvordan han ved at slutte 
sig til Kant var blevcn ført bort fra Gud. 
Man kan ved at læse, hvordan han kalder 
Kants Dydslære „letsindig-grusom“, forstaa, 
at han og mange andre med ham havde kunnet 
forene Sværmeriet for Rousseau og for den 
franske Revolution. Man kan af Baggesens 
Fortælling om, hvordan den kantske Surdejg 
bragte ham til at bede Gud om Forladelse 
for den ydre Andagt og den lydelige Bøn, 
se, hvad der kom ud af Kants Askillelse 
mellem „det statariske“ i Religionen, som man 
skulde opgive, og selve Religionens Kjærne, 
der skulde bevares. Endelig kan vi lægge

Arentzen III, S. 203 f.
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Mærke til, at han ligefrem havde set paa Kant 
som en anden Messias.

Da han blev forlovet med Sophie Haller, 
kaldte han sig Jean Haller Baggesen. Da 
han gik op i Kants Fornuftkritik, kaldte han 
sig Jean Immanuel Baggesen, og sin første
fødte Søn opkaldte han efter Hertugen 
af Avgustenborg, Schimmelmann og Kant. I 
1792 skrev han til den ovennævnte Reinhold: 
„Alle Yderligheder finder jeg mærkværdige, 
de ynkelige Mellemting finder jeg ligegyldige. 
Kant og Lavater, Syd og Nord, Zenit og Na- 
dir, Himmel og Helved, Oromasdes og Ari- 
man, det er mine Folk.“ Han kunde udbryde 
i Lovprisninger over „den ny, fra den skyfri 
Fornufts Himmel nedhentede Filosofi“ og 
over „Aarhundredets reneste og skarpeste 
Tænker.“*) Men da hans Hustru efter a 
have født ham den nævnte Søn blev farlig 
syg, begyndte Filosofien allerede at vakle 
for ham. „Var jeg et blot fornuftigt Væsen“, 
skrev han til Reinhold i 1792, „saa begriber 
jeg, hvorledes blot Fornuftreligion kunde være 
tilstrækkelig for mig; men jeg er (og-føler, at 
jeg al Tid vil være det) ogsaa et sanseligt 
Væsen og har som saadant Fornødenheder, der 
ikke kan tifredsstilles ved noget blot abstrakt“; 
ja han tænker endog paa ganske at opgive

*) Arentzen, I, S. 94, 75 og 87.



248 Jens Baggesen.

den kolde theoretiske Filsofi, enhver blot Meta
fysik, og, som Barn, hvad han sandsynligvis 
al Tid vil blive, at nøjes med Fantasien, 
Følelsen og højst Troen.“ Den Gang vaklede 
han dog endnu imellem „Fornuft-Filosofi og 
Fantasi-Sværmeri“ og fandt sig som „Herkules 
paa Korsvejen mellem Digtekunsten og Filo
sofien.“ Men i Efteraaret 1795 var han kommen 
til Erkj endelse af, at han foretog sig noget 
naturstridigt, da han besluttede sig til at be
træde den prosaiske Visdomslæres Bane. „En 
Filosof maa ikke have gjennemsværmet en 
Barndom og Ungdom som min, maa ikke have 
gjennemvandret Alperne, maa ikke den forste 
Prairial have været i Paris, maa ikke besidde 
en Hustru som Sophie. Jeg har opgivet at blive 
Filosoj, jeg vil lade mig naje med at være 
~)igter“*} Som det allerede er oplyst, blev 
dette Forsæt ikke fastholdt; men Baggesen 
opnaaede sikkert ikke mere paa den filosofiske 
Bane for sit indre Liv end for sit udvortes 
Udkomme. Det hele var et Fejlgreb.

*) Arentzen, I, 94; 119.



Rousseau og Baggesen.
Det var omtrent paa samme Tid, som 

Baggesen søgte til den kantiske Filosofi for 
at faa mere Indhold i sit Liv, at han ogsaa 
tænkte paa at blive Folkeopdrager. Det er 
sikkert under denne Stemning, at han i „For
fatterens Liv og Levned af hans Fætter“, der 
aabner „Ungdomsarbejderne“ fra 1791, udførligt 
fortæller om sin egen højst uheldige Skole
gang for at slutte med en Lovprisning af 
Hertugen af Avgustenborg, der, som før er 
meldt, havde skaffet ham Titel af Professor 
og vilde bruge ham til Raadgiver i Skole
sager. Om Latinskolen i Slagelse læser vi da 
her saaledes:

Min Fætter . . . 
blev straks ved Skolens Indgang lidt konfus, 
da han for nam, at hver var med ham dus; 
en efter anden til ham -agde saa: 
»du er Notarius!«
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Hans Hjærte skjalv af Glæde ved den Ære, 
som forekom ham ufortjent —.
»Jeg ikke værdig er, men stræbe skal og lære« . . 
begyndte han. . . . »Der er en Styver! hent 
mig straks en Spegesild!« var Svaret — 
»De spøger«. — »Slyngel!« sagde han, 
som rakte Styveren, »nu spøger man 
med slig en Slyngel? er du veJ forvaret 
i Hovedet? gaa straks!« — Men om jeg straks ej gik? — 
Et vældigt Ørefign i samme øjeblik 
led-åget af et Skrald af Strube-Torden 
min arme Fætter lynede til Jorden.

Saa var hans Indtog. Jeg har blot fortalt
den første Hilsen som et kort Eksempel 
paa Høfligheden i de Musers Tempel; 
den i et enkelt Træk os maler alt. 
Af denne Sort der gaves daglig mange; 
men jeg dem ikke her opregne vil — 
vær ikke bange!
Der vilde gaa for mange Gæs dertil.

Aar Syttenhundred og to og firsindstive
han endeligen ud af denne Skole slap 
til Universitetet — —. Hip som Hap, 
der efterlod sig en bestandig Slum, 
hvori han tog . . . Eksamen philosophicum. 
Hvoraf han vaagned op til alskens Kvide; 
nu fik han først til Gavns, hvad Verden var, at vide, 
og blev, af Satan tilskyndt først, 
af Hunger dels, og dels af Tørst, 
af Graad, og stundum selv af Latter, 
men først og sidst af Kjcerlighed — forfatter.

Man af hans Liv og Levned kan 
udpine, hvis man vil, den Lære:
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at et og andet i vort Land 
•er ikke som det burde være, 
mindst det, hvorpaa det evrige beror : 
Opdragelsen. Ak, at jeg denne Tanke 
med Sandheds egen Hammer kunde banke 
i alle HovedIijcerner i vort Nord: 
at den er overalt det vigtigste paa Jorden 
til enkeltens og til det heles Gavn! 
og hellig være hver den ædles Navn 
tre Gang hellig! hellig! hellig være 
den Borgers, Statsmands eller Fyrstes Ære, 
som virksom stræber at afhjælpe dette Savn, 
og dermed skabe Lys og Liv og Lyst i Norden!!!

Men Baggesens Sværmeri for en Forbedring 
af Opdragelsen hænger sammen med, at han 
var stærkt paavirket af Rousseau, hvis Skik
kelse nu skal føres frem for Læserne, efter at 
de først er mindede om, hvad Grundtvig skrev 
om ham 1812, at han var saare mærkelig som 
det sidste Skud i Kalvins Have, som Vol
taires Jævnaldrende og Modstander og som 
Vidne om, hvorledes en ukristen, med dybe 
Længsler i Hjærtet maa færdes, og pines og 
sværme i en fordærvet Alder.

Jean Jaqzies Roztssean er født 1712 i Genève. 
Hans Fader var Urmager, hans Moder døde 
tidlig; men en Faster søgte at raade Bod paa 
Savnet af hende, og Rousseau havde lyse 
Dage, saa længe han var i sit Barndomshjem. 
Men da han var 10 Aar gammel, blev det 
forstyrret. Paa Grund af en Strid med en
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Officer maatte Urmageren forlade Byen. Hans 
Søn blev først sat i Kost hos en Præst i Nær
heden, siden hos en Morbroder i Genéve. Saa 
kom han paa et juridisk Kontor, hvor han 
blev erklæret for udygtig til Skriveriet, der
efter i Lære hos en Gravør, hvor han fandt 
meget slet Selskab. Han søgte Trøst i Læs
ning og i ensomme Vandringer, paa hvilke 
han kunde hengive sig til, hvad der fyldte 
hans Indbildningskraft. Da han en Aften ved 
Hjemkomsten fra en Vandring fandt Byens 
Port lukket, blev han bange for, at hans 
Mester skulde straffe ham, flygtede derfor, 
femten Aar gammel, bort og vandrede nu om 
uden Maal og Med, til en savojisk Præst tog 
sig af ham. Han anbefalede ham til en ung 
Enke, der nylig* var traadt over til Pavekirken. 
J. J. Rousseau kom til at sværme for hende, 
og det blev bestemt, at han skulde sættes i en 
Skole i Turin for at forberedes til ogsaa at gaa 
over til Papismen. Efter faa Dages Ophold paa 
denne Anstalt afsvor han sin reformerte Tros- 
bekjendelse, 21. April 1728, og begyndte nu 
et højst uordentligt Levned. Han var Tjener 
først hos en gammel Dame, fra hvem han 
stjal — og han henledte Mistanken for Tyve
riet paa en uskyldig Pige —, siden hos en 
Greve, der vilde sørge for, at han blev bedre 
oplært, men fik Skam til Tak for sin gode Vilje. 
Saa løb han fra sin Tjeneste og tyede tilbage
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til Enken. Han blev af hende sat i en Præste- 
skole, men erklæret for at være uduelig til 
Præstegj emingen. Saa blev han oplært i 
Musik og begyndte snart at undervise deri. Da 
han stadig var let at lokke til Lediggang og 
andre Udskejelser, søgte Enken at holde ham 
fast, ved at indlade sig i et usædeligt Forhold 
til ham. Men hendes Pengevæsen gik galt. 
Rousseau fandt, at han burde hjælpe paa det, 
men saa ingen Udveje dertil. Det var til a:t 
fortvivle over. Han kom paa de Tanker, at 
han led af en dødelig Sygdom, og tog sig en 
Rejse paa for at raadspørge en Læge. Paa 
Vejen blev han forsinket ved et Elskovsæven- 
tyr, og da han kom tilbage til Enken, fandt 
han sin Plads optaget af en anden Elsker. 
Saa tog han sig paa at være Huslærer i Lyon. 
Men det havde heller ikke Varighed. Han 
mente at have opfunden en ny og bedre Node
skrift og rejste derfor 1741 til Paris for at 
forelægge den for Videnskabernes Selskab; 
men dette fandt, at hans Opfindelse hverken 
var ny eller praktisk. Han kom i stor Nød. 
Men en rig Dame tog sig af ham og skaffede 
ham endog en Plads som Sekretær hos den 
franske Sendeherre i Venezia. — Der blev 
han heller ikke længe. Men da han saa 1745 
atter kom til Paris, lykkedes det ham at 
komme i Forhold til Dzderot, en af Hoved- 
mændene for Udgivelsen af den berømte
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„Encyclopædi“, hvori Fritænkeriet fik sit yp
perste Organ. Rousseau fik det Hverv, at 
skrive de musikalsk Artikler i den viden
skabelige Ordbog, men kom snart til at gjøre 
Opsigt ved et Arbejde af en ganske anden 
Slags.

1749 var Diderot paa Grund af Pressefor
seelser bleven indsat i Statsfængslet i Vincen- 
nes, en halv Mil fra Paris, og da gik Rous
seau hver Dag ud og besøgte ham. Paa 
denne Tid kom han til at se, at et videnskabe
ligt Selskab eller Akademi i Dijon (35 Mile 
fra Paris) havde udsat et Prisspørgsmaal om 
Videnskabens og Kunstens moralske Indflyd
else. „I dette Øjeblik“, fortæller han selv, 
„følte jeg min Sjæl ombølget af tusend Lys- 
straaler, en Mangfoldighed af de livligste 
Ideer paatrængte sig mig i vild Uorden med 
en Magt, som bragte mig i den uudsige
ligste Forvirring; jeg følte mig paa en Gang 
bedøvet og beruset, mit Hjærte bankede, som 
om det skulde sprænge mit Bryst, jeg kunde 
ikke faa Vejret, da jeg vilde til at gaa; jeg 
lagde mig ned under et Træ og tilbragte der 
en halv Time i en saadan Sindsbevægelse, at, 
da jeg rejste mig, fandt jeg* mine Klæder 
vædede af Taarer, uden at jeg havde be
mærket, at jeg græd.“ Der har været Strid 
om Paalideligheden af denne Rousseaus For
tælling, i det Diderot har fortalt, at det var
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ham, der havde lært sin Ven fra Genéve, at 
det gjaldt om at vække Opmærksomhed ved 
en Begyndelse, der lød som en Paradoks eller 
stred imod, hvad alle Mennesker kunne an
tages at være enige om. Men det ligner 
Rousseau, som vi ellers kjender ham, hvad 
han selv har fortalt. Derimod er det vel mu
ligt, at han over for Diderot har ytret Tvivl, 
om han dumdristig skulde lade alt det komme 
frem, som rørte sig i hans Sjæl, og at Diderot 
har opmuntret ham til at vove det*). Rous
seau skrev da en Afhandling med den Titel: 
,.Har Videnskabernes og Kunsternes Gjenfød- 
else virket til at lutre eller iordærve Sæderne ?“ 
Og han paastod, at det sidste var Tilfældet. 
Videnskab og Kunst, er Rousseaus Tanke
gang, har bevirket, at Talentet bliver sat over 
Dyden. Man spørger ikke mere, om et Men
neske har Dyd, men om han har Aand: man 
spørger ikke, om en Bog er nyttig, men om 
den er godt skreven. Skjønaanden bliver 
rigt lønnet, den ærlige Mand maa gaa med 
tomme Hænder. Der er udsat tusend Prisbe
lønninger for skjønne Taler, ikke en eneste 
for skjønne Handlinger. Vi har Naturforskere, 
Landmaalere, Kemikere, Digtere, Musikere og 
Malere; men vi har ingen gode Borgere mere; og 
naar der endnu gives enkelte, saa bor de hist

*) Dette er Hettners og Henry Martins Opfattelse.
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og her i et fjærntliggende Landskab, hvor de 
lever i Trang, Fattigdom og Foragt. Dersom 
vore Efterkommere ikke er endnu taabeligere 
end vi selv, saa vil de strække Hænderne 
mod Himlen og udraabe: „Almægtige Gud! 
befri os fra vore Forfædres Oplysning, før os 
blot tilbage til Enfold, Uskyldighed og Ar
mod, de eneste Goder, som befordrer vor 
Lykke og er dig velbehagelige.“ Det kommer 
altsaa ikke an paa at skaffe Videnskaberne 
almindelig Udbredelse eller falbyde dem paa 
Torvene; men det gjælder om at drage de 
udmærkede Aander over i det virkelige Liv. 
Cicero var Konsul i Rom, Baco af Verulam 
Kansler i England. Gid Kongerne dog vilde 
kalde Videnskabsmændene til deres Raad. Det 
er en Fordom, som kun de stores Hovmod har 
udgrundet, naar man mener, at den Kunst at 
styre Folkene er sværere end den Kunst at 
oplyse Folkene. Saa længe Magten alene 
staar paa den ene Side, og Oplysningen og 
Visdommen alene paa den anden, saa længe 
vil de lærde sjælden tænke store Tanker, 
Fyrsterne sjælden udføre store Handlinger, og 
Folkene vil vedblive at være nedsjunkne i 
Elendighed, fordærvede og ulykkelige. O Dyd! 
du de enfoldige Sjæles ophøjede Videnskab, 
saa megen Møje og Bekostning er nødven
dige for at lære dig at kjende? Er dine 
Lærdomme ikke indgravede i alles Hjærter?“
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Man ser, at Rousseau ikke vil udrydde 
Kunster og Videnskaber. Det gjælder der
imod om at arbejde paa, at Livet og Viden
skaben kunde lutre og gjennemtrænge hin
anden. — Akademiet i Di jon gav ham Prisen, 
vistnok mere paa Grund af den udmærkede 
Stil*) og den ejendommelige Begrundelse af 
Paastanden, end paa Grund af selve denne. 
„Rousseau vandt“, skriver en tysk Literærhi- 
storiker, „ved dette Skrift med et Slag en 
afgjort Berømthed; men i den laa den umætte
lige Ærgjerrigheds Braad skjult, der aldrig 
lod ham i Ro og fra da af holdt den ulykke
lige i en stadig Feberspænding“**). Rousseau 
gjorde paa en ganske egen Maade et Leve
brød ud af den Berømmelse, han havde vundet. 
Han søgte Arbejde som Afskriver af Noder, 
men afjadskede og forsømte, hvad han paa
tog sig. Kunderne vidste lige saa godt som 
Afskriveren, at denne regnede paa sit Navn 
for at lokke dem til sig. De var nysgjerrige 
efter at se Rousseau og hans Hjem. De 
gjorde sig et Ærinde med Noder, som skulde af
skrives. De fik deres Nysgjerrighed tilfreds-

*) Henri Martin beskriver Rousseaus Sprog som en „bred 
og kraftig, majestætisk og stræng Stil, fuld af mandig 
Harmoni, der klang som en Krigssang, men hvis Be
gejstring undertiden lod sig henrive til Deklamation, og 
hvis Højhed ved Overdrivelse blev til Svulst.«

**) Scherrs Literaturhistorie ved Winkel Horn 1, S. 233?
17
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stillet og betalte det med Gaver til Rousseaus 
Frille og hendes Moder. — Akademiet i Dijon 
fremsatte nogle Aar efter et nyt Prisspørgs- 
maal: „Hvad er Oprindelsen til Uligheden 
blandt Menneskene, og har den hjemme i 
den naturlige Lov?“ Rousseau havde maaske 
selv fremkaldt det. I hvert Fald besvarede 
han det, i det han gik løs paa alle Samfundets 
Indretninger og særlig paa Ludvig den 15.s 
kraftløse Kongedømme. Han udtrykte den 
Overbevisning, at en Vildmand, en Karaib, 
som arbejdede paa at give sine Børns Hoveder 
en vanskabt Form for at gjøre dem dummere, 
var visere og lykkeligere end hans franske 
Landsmænd, der var stolte af deres Oplysning. 
Han vilde have Mennesket bort fra Samfundet 
og fra Aandslivet, som gjorde alt for megen 
Forskjel mellem Mennesket og det umælende 
Dyr. „Ved at læse Deres Skrift faar jeg 
ordentlig Lyst til at gaa paa fire“, skrev Vol- 
taire til ham.

1754 rejste Rousseau til Genève, gik atter 
over til det kalvinske Kirkesamfund og fik en 
glimrende Modtagelse af sine Landsmænd. I 
de følgende Aar, da der snart var en, snart 
en anden af de fine franske Kredse, som 
aabnede sig for ham, der kun vilde hedde 
„Borger fra Genève“, skrev han sine Hoved
værker.

1756 tog Rousseau Bolig i et lille Have-
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hus i Skoven ved Montmorency, to Mil nord 
for Paris. Han havde en Gang sagt, at der
som han naaede at faa et sikkert Udkomme, 
vilde han vælge dette Hus (Eremitagen) til 
Bolig. Nu fik han et Tilbud om en Plads 
som Bestyrer af Staden Genéves Bogsamling. 
Men hans Venner i Frankrigs Hovedstad saa 
nødigt, at han forlod deres Kreds. Madame 
d’Epinay, som ejede Eremitagen, tilbød ham 
den til Bolig, og efter nogen Vægring gik 
han ind paa Forslaget. Madame d’Epinay 
hørte til de Pariser-Damer, som gjærne vilde 
samle „Filosoferne“ i sit Hus, som delte deres 
Tankegang, og som levede derefter. Blandt 
disse Mennesker var en Elsker lige som et 
Stykke Bohave; man maatte have et lille An
strøg af Skandale, om. man end ikke fandt 
mindste Smag deri; det forhøjede Anseelsen 
ligesom Skjønhedspletter fremhævede Hud
farven.*) Madame d’Epinay havde til Elsker 
Fr. M. Gnmm (1723 — 1807), som er født og 
død i Tyskland, men som fra 1748 til 1790 
levede i Paris og i den meste af denne Tid 
nærede sig ved at skrive Breve om* literære 
Forhold og Personer til Hertuginden af Gotha,

♦) Bungener i den historiske Roman: „Fra Ludvig den 
femtendes Tid“. 2. Del, 50—56 Kapitel, hvor der er 
givet en Skildring af Marquise du Deffants „Salon** 
paa den Tid, da Rousseau levede i Montmorency- 
Skoven!
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Frederik den anden af Preussen, Katharina 
den anden af Rusland, Dronningen af S verig, 
Kongen af Polen og flere fyrstelige Personer, 
der regnede Grimms Breve fra den i. og 15. 
i hver Maaned til deres bedste Læsning. At 
han ogsaa gav det berlinske og det peders- 
borgske Hof politiske Meddelelser, bevarede 
han som en dyb Hemmelighed for den Kreds 
af franske Forfattere, der havde optaget ham 
som fast Medlem og behandlede ham som for
trolig Ven. Mad. d’Epinay havde en Søster, 
Mad. d’Houdetot, der heller ikke var lykkelig 
i sit Ægtskab. Hun havde til sin Elsker 
valgt en Digter, Saint-Lambert; men han var 
paa denne Tid paa Rejser. Saa talte hun 
til Rousseau om sin Sorg og om sin Længel 
efter den fraværende Elsker. Men Rousseau 
fik snart en brændende Lyst til at ombytte 
den fortrolige Vens med Elskerens Stilling. 
I Dydens Navn formanede han Mad. d’Houde
tot til at opgive Forholdet til Saint-Lambert; 
men selv ønskede han at optage dennes Plads. 
Han blev fuldstændig skuffet i disse Forvent
ninger. Og hele denne ulykkelige Elskovs- 
Historie bidrog mere end noget andet til at 
fjærne ham fra Mad. d’Epinay og Grimm, der 
hidtil havde hørt til hans nærmeste Venner, 
og til at bryde Forholdet mellem ham og 
Diderot. Han forlod Eremitagen, men beboede 
1758—62 et andet Hus i den samme Skov-
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egn. Frugten af hans Forelskelse i Mad. 
d’Epinays Søster blev Romanen: „Den ny 
Heloise“ (1759).

Denne Bog var et veltalende Opraab til 
Følelsen om at rejse sig imod det unaturlige 
og kunstlede i Samfundsforholdene. Men 
Bogens Heltinde „gransker sine egne Følelser, 
iagttager ethvert af Lidenskabens Fremskridt, 
kj ender det Indtryk, hun fremkalder og selv 
modtager.“ Den, som ligner hende, har tabt 
„alt det, som giver Kvinden Ynde.“*) Rous- 
seaus Roman bestaar af to Halvdele. Den 
første „er en simpel Historie om to elskende, 
som aabent bekjender deres Følelser og For- 
haabninger, deres Lidenskab og Længsel for 
hinanden; men den er skreven med en saadan 
Friskhed og Dybde i Følelsen og i et saa 
glødende og fortryllende Sprog, som det 
endnu aldrig var hørt i Frankrig. . . . Menne
sket vender fra den larmende Yderverden 
atter tilbage til sit eget Indre, til sin Haaben 
og Ængstelse, til sin Glæde og Sorg; og med 
sit eget Hjærtes Følelse har det tillige gjen- 
vundet den længe tabte Følelse for Naturen 
og ser i de opadstræbende Bjærge og i Dalenes 
og Skovenes stille Ensomhed de tavse Spejl
billeder af sit indre Liv.“ Saaledes skriver 
Hettner og gjør opmærksom paa, at man hos

*) Cantu 6, S. 351.
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de tyske i den følgende Menneske-Slægt kan 
spore en Paavirkning af Rousseau i denne 
Retning. Han tænker da frem for alt paa 
Goethes Werther, hvori „det dybe Hjærteliv 
med dets hele henrivende Ynde“*) brød igjen- 
nem med en Magt, saa at kun faa D igtninger 
har grebet deres Samtid saa stærkt. Men det 
er vel ogsaa det bedste ved Rousseaus Bog, 
at den fremkaldte Goethes. Selv ender dens 
første Halvdel stygt. Julie, Elskerinden, falder; 
og hun falder ikke i et ubevogtet Øjeblik, 
hvor Lidenskaben blusser op; hun falder med 
Overlæg og Beregning, af fræk, sanselig Lyst. 
Derved smittes Bogens inderste Kjæme. Hvor 
bittert havde ikke Rousseau ivret mod de 
moderne slibrige Romaner; og nu havde han 
selv, næsten mod sit Vidende og Vilje, skrevet 
en slibrig Roman. Nu var det hans Opgave, 
om muligt at gjøre denne Fejl god igjen. I 
„den ny Heloise“s anden Halvdel finder vi „den 
tendentiøse Belæren og Moraliseren, under 
hvis Tryk Hjærtets friske Naturtoner, som 
udmærkede den første Halvdel, fuldstændig 
forstummer. Julie bliver tvungen af sin Fader 
til at forlade sin Elsker. Efter en lan g Kamp gaar 
hun ind paa at gifte sig med en Mand, som 
hun agter, men ikke elsker. Hun bliver en 
fortræffelig Ægtefælle og bevarer endog sin

Helvegs Kirkehist. efter Ref., 2. Udg., II. S. 202.
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Troskab og Dyd, da hendes Ungdoms elskede 
efter lang Omflakken træder ind i hendes 
Hus paa hendes Mands Foranledning. I Sam
menligning med den første Del ligger derfor 
Digtningens Tyngdepunkt nu et ganske andet 
Sted. Alle Træk forener sig i den Grund
tanke, at Ægteskabet under alle Omstændig
heder er ubrødelig helligt.“*)

1762 udkom Rousseaus „Sam funds-Over
enskomst“ og hans „Emil eller Opdragelse“. 
Den første af disse Bøger er bleven kaldt 
„det moderne Demokratis Bibel, og vist er 
det, at Robespierre havde læst den flittigt. 
Rousseau hævder „Folkesuveræniteten“ eller 
Folkets Enevælde. „Der er efter hans Mening 
ikke anden Suverænitet end alles, og den kan 
hverken deles eller fremstilles ved Ombud; 
den kan kun gjøres gjældende paa For
samlinger af hele Folket. Ligesom den har 
hele Magten, har den hele Retfærdighedens 
Udøvelse; den kan ikke tage fejl, og selv om 
den tog fejl, skulde den dog adlydes; dens 
Kj endelser er uigjenkaldelige og fremsættes 
med Lovgivningsmyndighedens Kraft.“**) 
Staven brydes lige saa vel over Rigsdage af

*) Hettner. Frankrigs Literaturhistorie ved H. Schwanen
flügel. S. 500—3. Denne lærerige Bog er ogsaa
ellers brugt i Stykket om Rousseau.

**) Cantu, 6, S. 351.
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folkekaame Mænd som over den kongelige Ene
vælde. „Enhver Lov, der ikke stadfæstes af 
Folket i egen Person, er fuldstændig ugyldig, 
er slet ingen Lov“*). — Med Hensyn til Re
ligionen forlanger Rousseau, at Staten, Re
publikken, skal hylde de Grundsætninger, der 
fremgaar af Menneskets Samvittighed, Guds 
Tilværelse og Sjælens Udødelighed. Uden 
dette Grundlag for den offentlige Moral 
kan en Stat ikke bestaa. For Resten maa 
Folk vedkjende sig, hvad Meninger de ellers 
har om Religionen undtagen den, at der uden 
for Kirken ingen Frelse er, fordi de, som nærer 
denne Tanke, nødvendigvis er tilbøjelige til 
at forgribe sig paa andres Frihed for at paa
tvinge dem deres Trossætninger. Folket har 
Ret til at banlyse disse Mennesker fra Repu
blikken og lige saa dem, der ikke underskriver 
den offentlige Trosbekjendelse om Gud og 
Sjælens Udødelighed. Dødsdom kan fældes 
over enhver, som fornægter denne Bekjend- 
else efter at have underskrevet den. — Henri 
Martin mener, at Rousseau vilde være vegen 
tilbage fra at bringe denne Regel i Anvend
else. Hans Lærling Robespierre veg ikke til
bage derfra. Efter at have gjengivet, hvad 
Rousseau har skrevet om den borgerlige Tros
bekjendelse og om Dødsstraffen for dem, der

*) Scherr i, S. 235.
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sviger deres Ed paa den, tilføjer en anden 
fransk Forfatter: „Naar jeg læser disse Linjer, 
synes jeg i Afstand at se Robespierre fejre 
det højeste Væsens Fest lige over for Guil
lotinen.“*)

„Emil“ er bygget paa den hos Rousseau 
stadigt tilbagevendende Grundtanke, at alt, 
altsaa ogsaa Mennesket, af Naturen er godt, 
og at Mennesket, som Civilisationen har for
dærvet, igjen maa vende tilbage til Naturtil
standen for at blive ædelt og lykkeligt. 
Rousseau hævder Omsorgen for Barnets 
Hjærte saa at sige lige fra Moders Liv af. 
Han advarer imod de Svøb, hvori man brugte 
at indsnøre de smaa Børn, og imod Snørlivene, 
man gav Pigebørnene paa; han anbefalede 
Mødrene selv at amme deres Børn. Børnenes 
første Taarer er Bønner; men tager man sig 
ikke i Agt, bliver de snart til Befalinger; man 
skal lade dem skrige og saaledes vænne dem 
til ikke at ville befale. Børnene skal lære at 
udholde mindre Lidelser for senere at bære 
de store; man skal lade dem støde sig, skære 
sig o. s. v. og i det hele overlade dem til 
selv at gjøre Erfaringer i Steden for at være 
til Rede med evindelige Formaninger. Man 
maa vogte sig for at overanstrænge Børn.

*) Pressensés „Kirken og Revolutionen“, ved M. T. Lange, 
S. 22.
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Man maa ikke lade dem lære uden ad. Bøger 
og Læsning er Barndommens Plager. Hen- 
imod tolv Aars Alderen skal Barnet næppe 
vide, hvad en Bog er. „Jeg hader Bøger; de 
lærer os kun at tale om det, vi ikke forstaar.“ 
Som allerede fortalt priste Rousseau dog 
„Robinson Krusoe“, der kunde tjene til Grund
lag for Barnets Opfattelse af Naturen. Hvert 
Barn skulde, selv om det havde Formue, lære 
et Haand værk og være i Stand til at ernære 
sig selv. „Det er umuligt for eder“, skriver 
han, „at afværge den Revolution, som maaske 
venter eders Børn. Vi nærmer os en afgjør- 
ende Krisis og Revolutionernes Aarhundrede. 
Jeg ansér det for umuligt, at Evropas store 
Monarkier endnu har en lang Levetid for 
sig.“ Der er mange sunde Tanker i Bogen. 
Men paa samme Tid er den fuld af Skjæv- 
heder. Han lader stadig Opdragelsen foregaa 
ved Hjælp af kunstig fremkaldte Hændelser, der 
skal bringe Barnet selv til at opdage, hvordan 
det forholder sig med Tingene omkring det. 
I det han paastaar, at ethvert Barn gjenskaber 
Civilisationen fra ny af og opfinder af sig selv 
det, han kan lære, stiller han Mennesket paa 
samme Trin som Dyrene, som ikke lader det, 
de selv har lært, gaa i Arv til deres Afkom.*)

*) Cantu, 6, S. 351. Heegaard: Om Opdragelse, I. Udg., 
S. 603—15.
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En Del af Bogen indeholder Rousseaus 
Troslære. Den kaldes: „En savojisk Vikars 
Bekj endelse“. Lige over for Materialist
erne, der fornægter Aandens Verden, lader 
Rousseau Vikaren paa det varmeste forsvare 
Troen paa Menneskets aandelige Natur, paa 
dets højere Bestemmelse og paa et guddom
meligt Forsyn. Han sammenligner den van
tro med en døv, der kun ser Strængens 
Svingninger, men ikke har nogen x\nelse om 
de fortryllende Toner, som udgaar af disse 
Svingninger. Mennesket er et frit Væsen og 
ansvarlig for sine Handlinger. „Gud, den evig 
gode, kan kun ville det gode. Du, Menneske, 
vær retfærdig, og du vil være lykkelig. Be- 
gjær ingen Løn for dit Arbejde, Gud skylder 
dig intet. I en anden Verden vil alt udjævnes.‘‘ 
Sjælen er i et Fængsel, som den skal udfries 
fra; da først vil den indaande den ægte him
melske Luft, naar den er frigjort fra Legemets 
Lænke og har svunget sig op til Aandens 
Hjem. Om det tilkommende Livs Beskaffen
hed kan vi intet vide. Den højeste Lykke, 
som en fornuftig* Sjæl kan ønske, ér i Stedet 
for al Løn, at den erkjender Gud og lever i 
Overensstemmelse med sin Natur. I øvrigt 
bærer vi allerede her Dommen over vore 
Handlinger i os. Samvittigheden, Naturens 
Lov, som Gud ikke har nægtet de vildeste 
Folkeslag, ja som ofte hos dem er langt mere
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ufordærvet end os de dannede og hos de over
dannede, er den himmelske Stemme, den sikre 
Fører, som vi skal følge paa vor mørke Livs
bane. Ved Samvittigheden hæver vi os op 
til Gud og bliver Gud lige. Men rigtignok 
kjender ikke alle denne Stemme, ikke alle vil 
kjende den; thi det er en sagte og fin Stemme, 
der let lader sig overdøve. Men den gjør sig 
bestandig gjældende paa ny og opfordrer til 
Kamp, uden hvilken der ingen Dyd gives. Og 
netop denne Kamp er en Forrettighed, som 
Mennesket har, hvilken selv de uskyldige 
Engle maa misunde det. Efter at Vikaren 
paa denne Maade har foredraget den natur
lige Religions Trossætninger, kommer han til 
at tale om Aabenbaringen. Han sammen
ligner Kristus med Sokrates; men „hvilken 
Afstand“, siger han, „er der ikke imellem 
Sophroniskos og Marias Søn! Sokrates dør, 
hædret i Kredsen af sine Lærlinger, under 
rolige Samtaler, den blideste Død, man kan 
onske sig; Jesus dør under Kvaler, vanæret, 
bespottet, som en forbandet Misdæder, den 
skrækkeligste Død, man kan tænke sig. So
krates velsigner ved Giftbægerets Modtagelse 
den, der under Taarer rækker ham det; Jesus 
beder midt under de skrækkeligste Pinsler 
for sine Bødler. Ja, naar Sokrates’Liv og Død 
er en Vismands Liv og Død, saa levede og 
døde Jesus som en Gud“ Om disse Tings
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historiske Virkelighed er Rousseau paa det 
inderligste overbevist. ..Noget saadant“. siger 
han, ..kan ikke opfindes. Det vilde være langt 
ubegribeligere, hvorledes flere Mennesker 
kunde være komne overens om at opfinde en 
saadan Bog (som det ny Testamente), end at 
en virkelig ved sit Liv har givet Stoffet til 
den. Aldrig kunde jødiske Skribenter have 
opfundet denne Tone, denne Moral. Evangeliet 
har saa store, saa slaaende Sandhedstræk, der 
er saa fuldkomment uforlignelige, at Historiens 
Opfinder vilde være et større Under end dens 
Helt.“ Men trods alt dette bestrider Rousseau 
Nødvendigheden, ja endogsaa Muligheden af, 
hvadTheologeme kalder Aabenbaring. De enk
elte Religioner betragter han som lige saa mange 
Frelsesanstalter for Menneskene, der er af
passede efter de forskjellige Himmelegne og efter 
de forskjellige Dannelsestrin, som de forskjellige 
Folk har. Derom gjælder det, at enhver handler 
efter sin Religion og efter sin Samvittighed.*)

Bogen „Emil“ skaffede Rousseau baade de 
orthodokse Papister og Protestanter og Fri
tænkerne paa Halsen. Pariserparlamentet lod 
den brænde, og Forfatteren maatte flygte- 
Han tyede til Genève; men ogsaa der blev 
„Emil“ brændt og Rousseau idømt Fængselsstraf

•*) Hagenbach, den nyeste Tids Kirkehistorie I, S. 224—8. 
Smign. Scherr 1, S. 237.
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Heller ikke Kanton Bern vilde tage imod 
ham. En Tid fik han Fred i en afsides By i 
Neufchatel, og der skrev han imod Ærkebi
skoppen af Paris, Beaumont, som ved et 
Hyrdebrev havde voldet ham Forfølgelsen fra 
Domstolen i Frankrigs Hovedstad; han kaldte 
Ærkebispen en Bagvasker, som han kunde 
sætte under Tiltale, dersom han havde været 
en Privatmand; nu overgav han ham til den 
offentlige Foragt. Imod Regeringen i G-enéve 
skrev han sine „Breve fra Bjærget“, hvor han 
ivrede imod „Superstitionen“ eller Overtroen, 
der gjør Menneskene dumme og sinker Dan
nelsens Gang; til denne Overtro regnede han 
aabenbart de særegne kristelige Troslærdomme. 
Om Underne skrev han, at naar andre troede 
Evangeliet for Undernes Skyld, saa troede 
han det trods Underne, som paa vort nær
værende Dannelsestrin snarere var en Hind
ring for Troen end et Middel til at fremme 
den. Evangeliets sædelige Fortrin, dets rene 
Moral fremhævede han derpaa atter med 
Varme. — Begge disse Skrifter blev ogsaa 
offentlig brændte i Paris 1765.*) I dette Aar 
maatte Rousseau atter flygte, da Præsten i 
Byen havde opægget Folkemængden imod 
ham. Nu opholdt han sig en Tid paa Peders- 
øen i Bielersøen. Da han blev foijaget der

’) Hagenbach, den nyeste Tids Kirkehistorie, I, S. 230.
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fra af Bernerne, tyede han til Straszburg og 
derpaa til England; men da han ikke i Læng
den kunde trives der, vendte han 1767 til
bage til Frankrig, hvor man lod ham i Fred 
paa det Vilkaar, at han ikke mere maatte 
skrive imod den bestaaende Religion og Re
gering. I mange Aar nærede han sig nu 
møjsommeligt ved at skrive Noder, søgte Ad
spredelse ved at lægge sig efter Plantelære og 
ægtede 1769 Therese Levasseur, der oprindelig 
var enOpvartningspigefraOrleans,som han havde 
lært at kjende paa et Spisekvarter i Paris og 
taget til sin Frille allerede 1745; hun havde født 
ham flere Børn; — dem lod han Hittebørns
huset tage sig af. Hun var saa indskrænket, 
at hun aldrig lærte Navnene paa de tolv 
Maaneder, ikke kjendte et eneste Taltegn eller 
nogen Sinde kunde fatte de enkelte Mønt
sorters V ærdi. Hun førte sine lidet hyggelige 
Forældre med sig i Rousseaus Hus. I „Emil“ 
gav han det Raad, at en Mand aldrig skulde 
gifte sig med en Kvinde, som ikke tænkte, 
„thi det er det haardeste for den, som befinder 
sig vel inden Døre, der at maatte indeslutte 
sig i sig selv og ikke kunne gjøre sig forstaaelig 
for nogen.“ Men han plejede at trøste sig 
med, at en simpel og kraftig opdragen Pige 
i hvert Tilfælde er bedre end en, der vil være 
Skjønaand og forvandler sit Hus til en lite
rær Domstol. — Han troede sig forfulgt og blev
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bestandig mere og mere sygelig mistænksom. 
1778 tog han imod en Adelsmands Tilbud om 
at bo paa dennes Landsted „Ermenonville“, og 
der døde han nogle Uger efter. Der er ytret 
den Formodning, at han har taget sig selv af 
Dage. Efter hans Død udkom de „Bekjend- 
elscr“, hvoraf vi har faaet Kundskab om hans 
Ungdoms forvildede Liv, og hvor uhyggeligt 
det end er at dvæle ved Enkelthederne deri, 
er det alligevel det, som giver os Nøglen til 
Forstaaelsen af, hvordan han i sin korte, men 
følgerige Forfatter virksomhed — fra 1749 til 
1765 — kom til at bekæmpe sin Tids Dan
nelse og med Hensyn til Stat, Kirke og Skole 
udføre den Tanke, at Menneskene skulde „vende 
tilbage til Naturen“.

Vil vi nu kjende Baggesens Sværmeri for 
Rousseau, som han kaldte „Aarhundredets men
neskeligste Menneske“, da maa vi følge hans 
„Digtervandring“ til Øen „St. Pierre“ (Peders- 
øen) i Bielersøen:

„Vi stege i Land. Mine Knæ sitrede. Det 
var mig om Hjærtet som en frygtsom Elsker, 
der første Gang nærmer sig den elskede for 
at forklare hende sine Længsler.

Jeg sank egentlig mere end steg paa 
Land; thi paa den første Sten knælede jeg 
uvilkaarlig og kyste Jorden.

Jeg blev undselig over mig selv og skjulte 
disse Bevægelser for Folkene, som ikke for-
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stod dem, og selv for Moltke, ladende, som 
om jeg ledte efter noget; thi Fonuften, om 
den end billiger det rørte Hjærtes Følelser, 
rødm er over deres Udtryk. Vi gik op igjen- 
nem en lille, af Naturen dannet Allé med en 
Vinhave paa den ene og en spejlklar Kanal 
gjennem Engen paa den anden Side til Mejer- 
gaarden, det eneste Hus paa Øen, der ud
vendig saå meget simpelt og fuldkomment 
landligt ud. Her traf vi Oppebørselsmanden 
eller Forvalteren over dette Paradis. Vi 
spurgte ham, om vi kunde blive Natten over 
paa Øen..............Den gode Mand gav endelig
efter for vore indstændige Bønner. Vort 
næste Spørgsmaal var efter Rousseaus Værelse. 
Han førte os derop. Vi gik fra Gaarden op 
ad en temmelig lang Stentrappe til en Gang, 
hvor fra vi ved Enden kom tre Trin ned 
igjennem et Køkken til Rousseaus Kammer, 
det mindste og uanseeligste i hele det vidt
løftige Hus, men som han just for dets Simpel- 
heds og afsides Beliggenheds Skyld havde 
valgt sig.

Jeg véd ikke, om hans Skygge virkelig 
kom mig i Møde, eller det syntes mig kun 
saa; men det var mig aldeles umuligt at løbe 
lige ind i et Spring. Det forekom mig, som 
om noget spurgte mig: Er du Menneske? 
eller stræber du i det mindste kräftigen at 
vorde det? Jeg blev staaende nogle Sekunder 

18
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paa Trappetrinet — indtil jeg endelig med et 
Slags voldsom Anstrængelse tog Mod til mig 
og gik ind. Næppe var jeg kommen inden 
for Dørtærskelen og bleven hans lille Gibs- 
billede vår, som stod paa Ovnen, for Taarerne 
styrtede mig saa vældigen af Øjnene, som 
om Blodet strømte deri fra mit Hjærte. Jeg 
nærmede mig ham — det var mig ikke længer 
et Billede; det var ham selv. — „Din Aand 
hvile over mine Bestræbelser!“ var omtrent 
Indholdet af min Bøn, Summen af mine 
Følelser.

Le over mit Sværmeri, hvo der kan og 
vil — en eneste frittrillende eller hæmmet 
Taare af „Emzls“ Forfatters Ven eller Ven
inde godtgjør mit Hjærte overflødigen denne 
Haan! Jeg skammer mig ikke over disse 
Udbrud af en Følelse, som uskyldige Hjærter 
kunne dele med mig, og mit Hoved foragter 
lige saa meget den kolde Visdom: intet at 
beundre, som den hede Daarskab: at be
undre alt.

Den Mand, som Frankrigs Filosofi skylder 
sin første Moral, som det franske Sprog har at 
takke for sin stærkest udviklede Kraft og mest 
hjærterørende Ynde, hvis „Emil“ Evropas Op
dragelse, og hvis Social-Contract (Samfunds- 
Overenskomst) Politiken skylder sin alminde
lige Revolution — den Mand, som i sine Be- 
kjendelser og sin Heloise første Gang har
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givet Verden et fuldstændigt Maleri af et 
Menneske, som det er, og som derved alene 
har bidraget mere til den vigtigste af alle 
Kundskaber end hundrede andre berømte 
Forfattere tilsammen tagne — den Mand, som 
trods alle sine virkelige og paadigtede Para
dokser, i sine Skrifter har lært Frankrig mere 
sundt og sandt end alle dens øvrige Filosofer, 
som først forsøgte at indsætte Naturen, der 
undertryktes af Kunsten — Moralen, der 
undertryktes af Dogmatiken — og Folke
retten, der undertryktes af Statsbestyrelsen, i 
sine gamle Rettigheder — den Mand endelig, 
hvis henrivende Veltalenhed opflammer i alle 
Hjærter inderlig Lyst til Frihed, Dyd og 
uskyldig Nydelse — og hvis langsomme 
Hæder derfor allerede stiger og uophørlig vil 
stige — ligesom den i Hast forgudede Vol
tair e mer og mere falder — denne Mand 
tilbragte her i Aaret 1765, efter at lidenskabe
lig Menneskekjærlighed, bestandig gjengjældt 
med Had, Foragt og Forfølgelse, havde gjort 
ham menneskesky — i rosom Afsondring fra 
den øvrige Verden, sit Livs tvende lyksaligste 
Maaneder.

Der stod hans Seng med de samme af- 
blegede blea og hvide Gardiner om, han havde 
trukket for sig, naar han lagde sit Hoved til 
Hvile; dette Hoved, som stedse arbejdede til 
Jordens Nytte; nogle Stole, han alle havde 

18*
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siddet paa, et lille Bord for Vinduet, han 
havde skrevet ved, og et brunt Skab, hvori 
hans lille Garderobe havde hængt. — — Jeg 
besaa det alt med den Andagt og Hen
rykkelse, hvormed en god Katholik betragter 
de sjældneste Relikvier. Sandelig, det var dog 
mere værd end alle Stykker af Jakobs Himmel
stige og fesses Stub til sammen tagne!

Da jeg omtrent en halv Time havde be
skuet, berørt og omfavnet alle disse Hellig
domme, . . . bad jeg om Pen og Blæk for at 
skrive nogle Linjer i disse mine helligste Øje
blikke til de mig helligste Hjærter i mit Føde
land. Men jeg følte forhæftigt, for at skrive, 
og for meget, for at udtrykke det. Vinduet, 
hvorved jeg sad, stod aabent. .. Øjet neddaler 
fra dette Vindue (det eneste i Stuen) over en 
Blomsterhave, gjennem Frugttræer paa Søen, 
for derfra at hæve sig til den fjærne Horisont
mur af Walliser-Bjærgenes glimrende Spidser. 
Jeg saa paa disses Rødmen, at Solen var i 
Begreb med at dale, og ilede ned, for at se 
dens Nedgang. . .

Det var den skjønneste Aften. Himmelen 
badede sig i Søen og Juras Toppe i Skyerne. 
Jeg tog Rousscaus Drømmerier op af Lommen 
og læste hans henrivende Beskrivelse over 
dette Elysium og hans Levemaade her med 
en Deltagelse, som man let kan forestille sig. 
... Jeg bukkede mig ned for at tage en lille,
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grøn Plante, der frempippede mellem Mosset, 
og gjemme den. Dens Blad var beskadiget, 
og da jeg mærkede dette, slængte jeg den 
fra mig for at tage en friskere — men jeg 
fortrød det pludselig — og saa fine vare mit 
Hjærtes Følelser i dette Øjeblik, saa ikke blot 
menneskeblid, men plante venlig var min Sjæl, 
at jeg alvorligen bebrejdede mig med inder
lig Fortrydelse denne Haardhed. Jeg følte, at 
ikke den mindste Plante i Skabningen burde 
haanligen bortslcenges af mig, fordi den var 
lidt ormstukken, lidt syg, lidt udtæret? — 
Hvad om man vilde bortslænge dig, tænkte 
jeg, fordi du er syg, ormstukken og uansélig, 
som denne Plante? Nej, jeg maatte lede efter 
den, for, saa at sige, at bede den om Forlad
else; hvor fornøjet blev jeg, da jeg fandt den! 
O, du er min yngre Broder, tænkte jeg, vi 
have samme Fader, hele Forskjellen bestaar 
deri, at du bedre opfylder din Bestemmelse! 
Jeg var i dette Øjeblik blot Skabning; og 
som det er skjønt for Oldingen stundum at 
være Yngling, for Ynglingen stundum at være 
Barn — saa var det mig behageligt at være 
Plante. Jeg var det virkelig og følte mig i 
broderligt Forhold til den — det mindedes 
mig dunkelt, at jeg selv en Gang har været 
Plante, at jeg endnu i mange Øjeblikke ikke 
er mere — og den hellige Regel: handle mod 
andre, som du vil, at andre skulle handle imod
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dig! lød jeg her uden Tvang, som den lydes 
af højere Væsener. Aldrig har jeg saa inder
lig følt dens Guddom, min Sjæl svømmede 
i dens himmelrene Sanser. Det er et Sekunds 
Indhold, jeg her udstykker; men Sekundet 
gjemmer undertiden Aars Kraft og Aars 
Fortryllelse . . .

Denne Tilstand varede kun et Øjeblik; 
men dette Øjeblik var et af de saligste i mit 
Liv; jeg var uskyldigere i dette Nu end et 
Barn, uskyldig som en Plante, og den fine, 
stille, hemmelige Følelse heraf var Følelsen 
af den første Vaagnen til Tilværelse. Hvor 
maatte du hade og foragte dig selv, udraabte 
jeg, hvis du fra dette Øjeblik af kunde hade 
eller foragte noget Menneske. Er det ring
este af disse ikke titusende Gange mere værd 
end alle Jordens Roser og Liljer! Hvilken 
Afstand fra den ypperste Plante til den elend
igste Neger — større end den fra Støvgrannet til 
Stjæmehimmelen! — Jeg vil gjemme denne 
Plante — for at se den, hver Gang den mindste, 
uvenlige Følelse mod min ægte Broder op- 
staar i mit Hjterte — og skamme mig! Jeg 
forlod dette hellige Sted, hvor Øens Helgen 
uden Tvivl ofte gjennem Sten-Bøgenes Grene 
har stirret over den lille Sø til Juras blaan- 
ende Fjældmure . . . .“

Man vil ventelig gjennem disse Baggesens 
„Bekj endelser“ om, hvad han følte paa Rous-
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seaus 0, faa et levende Indtryk af, hvilken 
Indflydelse Genferborgeren med sine føl
somme Betragtninger kom til at øve paa 
Samtiden.

Hvordan det endte med Baggesens Længs
ler efter i Rousseaus Spor at virke forFolke- 
opdragelsen, vil der blive Lejlighed til at se, 
naar vi følger hans Historie lidt videre.



Jens Baggesens Levned i det sidste 
Tiaar af forrige Hundredaar.

Til de fremmede Forfattere, som særligt 

tiltalte Baggesen, hørte ogsaa Schiller; men 
da det næppe kan spores i hans Digtnig, at 
han har været stærkt paavirket af ham, skal 
det kun her berøres, hvordan han kom til at 
gjøre den fem Aar ældre tyske Digter en 
stor Tjeneste. Schiller levede under meget 
knappe Kaar. Et historisk Arbejde om Neder
landenes Rejsning imod Spanien havde vel 
1789 skaffet ham en Ansættelse som over
ordentlig Professor i Historie ved Univer
sitetet ijena; men dermed fuldte endnu ingen 
fast Løn. Og da han endelig fik en sikker 
aarlig Indtægt af 200 Daler, giftede han sig, 
men havde saa mere Besvær end før ved at 
faa Udgiften til at svare til Indtægten. 
Baggesen besøgte ham 1790. „Den høje, 
blege Mand, med det gule,. ufriserede Haar
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og det gjennemborende Blik i det næsten 
stirrende Øje, havde en frygtelig Tandpine og* 
ophovnede Kinder. Han var meget venlig. 
Men al den paatagne Munterhed kunde ikke 
skjule hans dybe Kummer. Reinhold fortalte 
Baggesen, at Schiller brugte seks Gange saa 
meget, som han havde i Løn, og derfor 
maatte arbejde fra Morgen til Aften, for at 
tjene noget med sin Pen. Til at holde Fore
læsninger manglede han baade Gaver og 
Taalmodighed. Han var afhængig af For
læggere, der ikke undte ham Tid til at arbejde, 
som han vilde, og han kom dybere og dybere 
i Gjæld. Næringssorger paadrog ham da en 
haard Sygdom, og det Rygte naaede i Som
meren 1791 Danmark, at han var død. Paa 
Hellebæk, nord for Helsingør, blev der holdt 
en Mindefest for den ædle tyske Digter. 
Grev Schimmelmann, som ejede Hellebæk, 
og hans Hustru havde Besog af dennes 
Broder Schubart, som var dansk Sendeherre i 
Haag (Sædet for Nederlandenes Regéring), og 
hans Hustru; men Baggesen og hans Hustru 
var der ogsaa, og den danske Digter har na
turligvis været Ordføreren ved Festen. Snart 
efter fik Baggesen at vide, at det var et falskt 
Rygte, at Schiller skulde være død, medens 
det derimod var vist, at han led Nød, og saa 
gik han straks til Hertugen af Avgustenborg 
for at bede ham hjælpe den tyske Digter.
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Følgen blev, at Hertugen og Grev Schimmel
mann i Forening tilbød Schiller 1000 Daler 
aarlig i tre Aar, og det med en Skrivelse, der 
nødvendig maatte bevæge Digterens Hjærte 
lige saa stærkt som det højsindede Tilbud: 
„De har kun Mennesker, Deres Brødre, for 
Dem, ikke forfængelige store, der ved en saa- 
dan Brug af deres Rigdomme kun træller for 
en noget ædlere Art Stolthed.“

Det var en mærkelig Kreds af Mennesker, 
hvori Baggesen færdedes; Greverne Schimmel
mann, C. D. F. og L. Reventlow og A. P. 
Bernstorff hørte i Forening med Hertugen af 
Avgustenborg til Hovedpersonerne i den, for 
saa vidt deres Hustruer ikke var det. Men 
der var ogsaa mere borgerlige Medlemmer af 
den i det hele tyske Kreds, hvortil han havde 
sluttet sig, og naturligvis særlig inderligt, 
siden han havde hjemført sin tyske Hustru. 
Har han besøgt Hertugen paa Als og Grev
erne paa deres Godser i Holsten, paa Fyen, 
Lolland og Sjælland, har han tilbragt mange 
Timer paa Grev Schimmelmanns Landsted 
Sølyst ved Strandvejen, saa har han ikke 
mindre været hjemme paa Sophienholm ved 
Bagsvær Sø, som tilhørte Agent Brun og 
hans livlige Hustru, Friederike Münter.

Om dette Ægtepar skal her endnu ind
flettes en Bemærkning af Øhlenschlæger: 
„Konstantin Brun ytrede ved alle Lejligheder
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sin Spot og sin Misfornøjelse med sin Kones 
poetiske Galskaber, som han kaldte dem. Jeg 
stod en Gang ved Siden af ham paa Sophien- 
holm ved Frederiksdal. „Er det nu ikke et 
dejligt, herligt Sted?“ — spurgte han mig paa 
tysk; thi han talte aldrig dansk og dog vil 
hun ud af Landet igjen; det er til at blive 
gal over.“ Men det morsomste var, at uagtet 
al den Støj, han gjorde, lod han hende dog 
gjøre, hvad hun vilde, og uagtet al den Klage 
over de mange Udgifter, smigrede det dog 
hans Forfængelighed at vide, at han gjorde 
det smukkeste og behageligste Hus i Kjøben- 
havn, hvortil han gav Penge og hans Kone 
Aand, Gratie og Ynde.“*) Fru Brun, som i 
den strænge Vinter 1788—89 var ble ven døv, 
og derved som oftest undgik at høre, hvor 
galt hendes Mand kunde skjænde, havde god 
Brug for de Penge, han samlede, og det var 
særligt hendes Lyst at komme i Forhold til 
alle Skjønaander i Danmark og uden Lands.

Da Jens Baggesen havde „haft den Lykke 
at behage Grevinde Baudissin og hendes 
Søster, de to Gratier, hvorom hele den Schim- 
melmann-Re ventlo w-Bernstorff-Stolbergske F a- 
milie drejede sig, var han allerede dermed 
anbefalet til Fru Friederike Brun, og hun 
sluttede sig saa nøje til ham, at hun endog

:) Erindringer IV, S. 149 ff.
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for hans Skyld indlod sig paa en Pennefejde. 
P. A. Heibergs „Holger Tyske“ bragte Fru 
Brun til at udgive et lille tysk Skrift til For
svar for „Holger Danskes“ Forfatter og for 
Professor Cramer i Kiel, som havde oversat 
Operaen paa tysk. Da Baggesen i Maj 1789 
begyndte sin store Udenlandsrejse, var baade 
denne Professor Cramer og Fru Brun med 
paa Skibet til Kiel, og Fru Brun havde faaet 
Baggesens ældste Søster til at være sin Led
sagerinde paa en Baderejse. Konstantin Brun 
forstrakte Baggesen med Penge, naar han var 
i Forlegenhed.*)

I Vaaren 1792 blev Baggesens første Søn 
født — han, der blev opkaldt efter Prinsen af 
Av gustenborg, Grev Schimm elmann og Kant* 
— Men kort efter viste det sig, at Drengens 
Moder var alvorlig' syg. Hun trængte til at 
komme bort fra Kjøbenhavn. Grev Schim- 
melmann tilbød Baggesen „et helt Slot“ til 
Sommeropholdsted; men et Slot var ham for 
stort. Fru Brun havde indbudt ham til at bo 
paa Sophienholm, og denne Indbydelse modtog 
han. Sophie og hendes Barn blev plejet, som 
de havde været i hendes Hjem, og Baggesens 
Haab opli vedes nu igjen om at se hende rask. 
Det viste sig imidlertid snart, at et Ophold 
paa Sophienholm ikke var tilstrækkeligt, og da

s) Smlgn. Otto Borchsenius: Literære Feuilletoner.
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Søluften særligt maatte antages at være gavn
ligt for Sophie Hallers Helbred, foreslog Her
tugen af Avgustenborg og Grev Schimmel
mann, at han skulde rejse med hende til Søs 
til Marseille. „Men“, skrev Baggesen i Sep
tember 1792 til sin Ven, Filosofen Reinhold, 
„min Delikatesse oprørtes ved at modtage den 
dertil nødvendige Understøttelse som Gave 
for min private Nytte. Jeg betingede mig en 
eller anden Forretning, et alménere, højere 
Øjemed, for at forene mit Fædrelands og 
mine Velgjøreres Interesse med min egen. 
Prinsen billigede min Idé, min Plan fandt 
hans Bifald, og han lovede at gjøre mig 
Rejsen mulig i to til tre Aar. Kun paa denne 
Maade blev den mig moralsk mulig, i ’det det 
højere Øjemed gjorde mig det til Pligt, som 
ellers kun var mig i højeste Grad behageligt.“ 
„Med en vis frydefuld Vemod“, skrev han 
noget senere, „forlader jeg anden Gang mit 
elskede Fødeland, for at gjøre mig saa skikket 
som muligt i det Fag, jeg har valgt mig, til 
at tjene det. Lig Bien forlod og forlader jeg 
den kjære Kube, forrige Gang som Yngling 
mere for at indsuge Sødmen af Blomsterne 
— denne Gang som Mand mere for at bringe 
Honningen tilbage. Opdragelsen, dette vig
tigste Middel til Humanitetens Fremme, og 
Udbredelse, var fra det Øjeblik, da jeg be
gyndte selv at tænke, det Studium, det Ar-
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bejde, jeg fandt den inderligste Lyst til. For 
at indsamle den Kundskab i dette Fag, som 
Bekjendtskabet med de bedste Lærere og de 
bedste Læreanstalter hist og her i Evropa 
alene kan forskaffe, har jeg ønsket, arbejdet 
for og opnaaet denne anden Rejses Mulig- 
gjørelse.“*)

Det var i Vaaren 1793, at Baggesen for
lod Danmark med sin Hustru og sin lille Dreng. 
Rejsen gik over Hamborg til Gotha. Der 
traadte han ind i Frimurersamfundet, og der 
fra gjorde han en Rejse til Schnepfenthal i 
Thüringerwald, hvor Salz mann 1784 havde 
anlagt en Opdragelsesanstalt, som bestaar 
endnu. Fr. Sneedorff havde to Aar i Forvejen 
besøgt’ Schnepfenthal og fornøjet sig over 
Drengenes klædelige Uniform, den røde Jakke 
med sort Krave, den hvide Vest og de hvide 
Bukser; han havde prist dem lykkelige, der 
lærte Naturen at kjende gjennem Salz manns 
fornøjelige Undervisning; han havde set paa 
Drengenes Legemsøvelser og spist Koldskaal, 
Steg og Grønærter med dem om Middagen; 
„ingen dansk Mand“, skrev han, „kan se dette 
Institut uden at ønske, hans Fædreland havde 
Mage dertil.“**) Fra Thüringen drog Bagge
sen til Schwejz. I sit Hjem i Bern fødte

*) Kr. Arentzen, I, S. 95 f.
**) Fr. Nygaard: Det schouboeske Institut. S. 12 f.
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Sophie Haller sin anden Søn, som senere fik en 
Præstegjeming der; men omtrent paa samme 
Tid døde den førstefødte. Som rejsende 
Pædagog gjæstede Baggesen den navnkundige 
Pestalozzi, der 1780 havde maattet ophøre 
med den Opdragelsesanstalt for fattige Børn, 
som han en Tid havde haft paa Neuhaus ved 
Zürich, men kort efter havde vundet Navn
kundighed ved sin berømte Folkebog: Lien
hard og Gertrud. Han havde ikke faaet 
nogen ny Skole i Gang og sad i meget fat
tige Kaar, da Baggesen besøgte ham.*) 1794 var 
vor Digter i Wien, Venezia, Firenze og Milano; 
men om han ved at gjæste disse Steder søgte 
Udbytte for sin pædagogiske Indsigt, kan jeg 
ikke oplyse. 1795 brød han op fra Bern med 
sin Hustru, men standsede paa Hjemrejsen i 
Weimar. Der lod han Hustru og Barn blive 
i „Fader Wielands“ Hus, medens han foretog 
sig en Rejse til Paris, og det sikkert alene, 
fordi den store Histories Skueplads øvede en 
dragende Magt over ham. Rædselstiden var 
endt med Robespierres Fald d. 27. Juli 1794 
eller „den 9. Thermidor“, som det hed i Re
volutionens Almanak. Men der fulgte stærke 
Dønninger efter det forfærdelige Uvejr. Det 
var den af Robespierre styrtede Dantons 
Venner, som havde hævnet deres Høvding.

*) Heegaard: Om Opdragelse, 1. Udg, S. 626 f.
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Dantonisterne og Thermidorianerne var de 
samme Personer, og det var kun i Sammen
ligning med Robespierre, at de kunde kaldes 
maadeholdne. Kun lidt efter lidt lykkedes 
det virkelig besindige Mærid som Sieyes, der 
havde holdt sig tilbage i de foregaaende Aar, 
at vinde nogen Indflydelse. Og de vilde Be
vægelser i Paris brød af og til frem paa ny. 
Dyrtid og ligefrem Brødmangel nærede den 
ulmende Forbitrelse. Det Medlem afNational- 
Konventet, som ledede Foranstaltningerne til 
Paris’ Forsyning, Boissy d’Anglas, kunde med 
al sin Iver og Dygtighed ikke skaffe det 
fornødne Brod og fik derfor Øgenavnet Sulte- 
Boissy. Levningerne af Robespierres gamle 
Parti, Jakobinerne, prøvede da at nytte den 
gjærende Misfornøjelse til et Forsøg paa 
endnu en Gang at vinde Magten. Om Morg
enen tidlig den 20. Maj 1795 (den første 
Prairial) begyndte Stormklokkerne og Trom
merne at kalde Oprørerne sammen. Da Kon
ventets Møde aabnedes, var Tilhørerpladsen 
besat med støjende Kvinder, som idelig raabte: 
„Brød! Brød!“ Disse blev vel drevne væk 
med Piskeslag af nogle unge Mennesker; 
men imidlertid trængte store Pobelskarer ind 
i Salen. De Afdelinger af Nationalgarden, 
som var kaldte til Hjælp, blev overvældede; 
et Koventsmedlem, Ferraud, som vilde 
dække Formanden, Boissy d’Anglas, blev
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myrdet, og hans blodige Hoved blev 
løftet op paa et Spyd foran Boissy. 
Denne bøjede sig med Ærbødighed for 
det, men vedblev fast og rolig at nægte 
den af Oprørerne forlangte Afstemning over 
deres Fordringer. En raabte paa de fængslede 
Jakobineres Frigivelse, en anden gjentog ide
lig: „Skurkenes og Forrædernes Fængsling!“ 
Alt var opløst i en vild Forvirring, og tilsidst 
maatte Formanden forlade sin Plads og trække 
sig tilbage med de fleste Konventsmedlemmer. 
Nogle Medlemmer af „Bjærget“, som sam
stemte med Oprørerne, lod foretage en Af
stemning og udnævnte et Regerings-Udvalg, 
som skulde fængsle de hidtilværende styrende 
Udvalg. Men imidlertid var det lykkedes 
disse at samle nogle Afdelinger af National
garden; i Spidsen for dem trængte flere Ther- 
midorianere ind i Salen, og der opstod en 
Kamp, som endte med Oprøremes Flugt. 13 
Medlemmer af „Bjærget“, som havde sluttet 
sig til dem, blev fængslede. „Ingen Dag 
under Revolutionen havde ydet et saa skræk
keligt Skuespil. Var endog den 31. Maj 1793 
(da Girondinerne faldt) og den 9. Thermidor 
(da Robespierre faldt) Kanonerne rettede mod 
Konventet, saa blev dog dets Forsamlingssal 
ikke indtagen med Storm, ikke bestænket 
med de kæmpendes Blod, ikke gjennem- 
strogen med Kugler, ikke besudlet med en

19
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Folkerepræsentants Mord.“*). Men paa denne 
frygtelige Dag stod Jens Baggesen paa et Galleri 
i Konventsalen; han oplevede, hvordan den 
30,000 Mand stærke Pobelhob stormede løs 
paa den; den myrdede Feraud var en person
lig bekjendt af ham. Desuagtet opgav han 
ikke sine Forventninger om, at Revolutionen 
vilde have gode Følger.

Baggesen havde været en Maaned i Paris. 
Paa Vejen dertil havde han gjort Bekjendt- 
skab med General Pichegru, der kun var 23 
Aar gammel, men desuagtet kommanderede 
den franske Rhin-Armé; i Paris havde han 
været sammen medSieyes. Han kom tilbage 
til Weimar og rejste derpaa med Hustru og 
Barn over Kiel til Augustenborg, hvor Sophie 
Haller i Avgust 1795 fødte sin tredje Søn, den 
senere danske General Avgust Baggesen. Fra 
Als gjorde Baggesen et Besøg paa et Par 
Uger i Kjøbenhavn, men blev saa forøvrigt 
hos Hertugen om Efteraaret. Har han saa 
afgivet Beretning om, hvor vidt han var kom
men med sine Studier over Opdragelseskunsten? 
Han havde aabenbart ikke meget at berette. 
Den 15. Februar 1795 havde han skrevet i 
sin Kalender: „Jeg saa ud som en Skærsliber 
og sang gjennem Gaderne min Skærsliber-

*) Thrige: Den franske Revolutions Historie. S. 193 f. 
Thiers: Revolutions Historie, 43. Kapitel.
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sang.“ Det var allerede 1793, at han havde 
digtet sin tyske Skærslibersang, som han skal 
have foredraget paa en mageløs fornøjelig 
Maade. Vist er det, at hans Rejsefærd havde 
nærmet sig stærkt til at ligne „det fri, bevæge
lige, uafhængige, sikre, syngende Skærsliber- 
liv“, som han samme Aar, han skrev 
Visen, betegnede som sit „Ideal af jordisk 
Lyksalighed“. Det havde han nærmet sig til, 
mest vel i Sommeren 1794, da han gjorde sin 
Alpevandring med sin Sophie, med en Veninde 
af hende og med Wielands Datter. Men 
ellers var jo netop hans Stilling som Forsørger 
af en svagelig Hustru, hvad der gjorde ham 
det umuligt at blive ved paa l enne Maade. 
Rejse-Understøttelsen var brugt; men Maalet, 
hvorfor han havde faaet den, var ikke naaet. Han 
tænkte ikke mere paa at lede Folkeopdragelsen. 
Han havde nu ogsaa opgivet at være Filosof efter 
hans alt en Gang anførte Ytring: „En Filosof 
maa ikke have gjennemsværmet en Barndom og 
Ungdom som min, maa ikke have gjennem- 
vandret Alperne, maa ikke den første Prairial 
have været i Paris, maa ikke besidde en Hustru 
som Sophie. Jeg har opgivet at være Filosof, 
jeg vil lade mig nøje med at være Digter.“ 
Men kunde han saa leve som Digter? Kunde 
Skærsliberlivet i Længden være lige saa „sik
kert“, som det kunde være frit? Nej, hvad 
skulde han da gribe til? Nogle Aar i For- 

19*
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vejen havde han prøvet paa at blive Præst i 
Schwejz; nu søgte han et Landsby præstekald 
paa Als.*) Baggesen Præst! Det har dog 
Hertugen fundet upassende.

Vinteren 1795—96 tilbragte Baggesen i 
Kiel, og næste Sommer vendte han tilbage 
til Kjøbenhavn, hvor han ved Hertugen af 
Avgustenborgs Hjælp var bleven Vice-Provst 
paa Regensen. „Jeg begriber meget godt“, 
skrev Schimmelmann til ham, „at De med et 
Slags Skræk paatager Dem Posten som Vice- 
Provst; thi et højere, bedre Ideal for Deres 
Virksomhed foresvæver Dem. Det behager 
bedre Deres frie Aand at være det for Dem selv 
og andre, hvad De formaar at være, uden at 
bære noget Slags Lænker. Men naar tillader, 
naar begjærer Menneskene vel, at man er 
dem ganske det, som man af ganske Hjærte 
vilde være dem? Og det synes mig bedre 
at være afhængig af en vis Form end af af
vekslende Luner.“ At være Vice-Provst paa 
Regensen er ingen byrdefuld Bestilling; men 
Baggesen maa have haft særlig Ævne til at 
opdage alle Besværlighederne ved den. Han 
skrev nemlig saaledes om sit Embede til Fi- 
losofen Reinhold: „Den evindelige Tagen 
fejl mellem 35 mig i et Knippe overgivne 
Nøgler o. s. v. o. s. v. har lært mig at kjende

*) Arentsen I, S, 114 ff.. 120.
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en splinterny Tilværelse, som er intet mindre 
end behagelig. Hertugen har paa en Gang 
gjort mig til Provst, Reparationsopsynsmand, 
Dørvogter, Husvært, Natvægter, Gaardskarl, 
Universitetsbud, og hvad véd jeg alt.“ Det 
er hans Beskrivelse af Stillingen som Med
hjælper ved Tilsynet paa en Fribolig for Stu
denter. Det varede dog ikke længe,, inden 
han mente at kunne afvinde Embedet adskil
lige Lyssider. „Jeg har dog noget fast“, skrev 
han, „og en ordentlig, bestemt Stilling, For
retninger, som snarere behager end mishager 
mig, Tid til overs for mig selv, Lejlighed til 
at udsaa megen god Sæd og opelske mangen 
smuk Plante, saa megen Uafhængighed, som 
kan forenes med et Embede, en taalelig Bolig 
og Udsigt til Forbedring af mine Omstændig
heder.“*) Han paatog sig at undervise i Dansk 
og Æsthetik i den tyske Hofpræst Christianis 
Drenge-Institut paa Vesterbro. Denne Pen
sionsanstalt var oprettet 1795: Drengene var 
uniformerede (som i Schnepfenthal); der blev 
holdt Rideheste til dem og Loge i Teatret, — 
og Undervisningen blev ledet paa tysk. Det 
er rimeligt nok, at den særlig var Hjemme- 
tyskeriets Skole.**) At Baggesen imidlertid 
havde Sans for andet end det tyske, viste

*) Arentzen, I, S. 131.
**) Fr. Nygaard: Det schouboeske Institut. S. 28.
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han ved at tage Del i Stiftelsen af „det skan
dinaviske Literaturselskab“, og det fremgik 
vel aller klarest af Digtet:

Til mit Fædreneland.
Gjensyn og Tilbageblik.

1796.
Du Plet af Jord, hvor første Gang mit Øje 
fra Vemods Favn opstirred til det høje 
og i et Smil og Skyens Purpurbrud, 
fortryllet saa de ferste Glimt af Gud!

Plet, hvor jeg vaagned op af intets Slummer, 
fremkaldt af Almagts underfulde „bliv!“ 
til Livets korte Fryd og lange Kummer, 
men og, algode Gud! til evigt Liv!

O, elskte Plet, hvor første Gang mit Øre 
henrykkedes af Vaarens Harpers Klang, 
hvor Himlens Harmoni jeg troede høre 
i Skovens Gjenlyd og min Moders Sang —

hvor første Gang min spæde Læbe stammed 
med kjælen Følelse det ømme Navn, 
hvor første Gang mit tændte lljærte flammed 
i Kjærlighed; og Venskabs hulde Favn!

O, Fødeland! hvor fandt en Plet min Leden, 
saa vidt vor Klode Støvets Slægt bebor, 
saa blid, saa lystelig, saa fuldt et Eden 
som du for den. hvis bedste Fryd her neden 
er Mindet af hans første Fryd som Noer!

Ak! ingen Steds er Roserne saa rede, 
ak! ingen Steds er Tornene sai smaa, 
og ingen Sted, er Dunene saa bied: 
som de, vor fordums Uskyld hvilte faa.
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Forgjæves gød i mindre brudte Straaler, 
ud over fremmed Egn den milde Sol 
Velsignelsernes Væld i større Skaaler 
end over Bæltet om vor kolde Pol.

Forgjæves hæver langt bag Himlens Hegne 
sig højere mod Himlen Jordens Bryst.
O, hvad var Himlen selv, hvi; ingen Vegne 
vort Hjærte der fandt Spor af svunden Lyst!

Rejs Kloden om og smelt i kjælne Lunde 
og gys i hellig Lyst paa Fjældes Is, 
sku tusenddobbelt Liv, og hør at tusend Munde 
Naturens, Glædens og dens Skabers Pris, 
bemærk hvert Fortrin der, hvor rene Sæder 
i Ligheds Hegn betrygge Friheds Glæder —

dog savner overalt, vemodig-glad, 
din Aand et saligt sodt jeg véd ej hvad.

Ak! thi Hyrdinders Dans til Hyrders Kvad 
ved Arnos Bred er tvungen mod de Lege, 
hvori for Høgen vore Duer vege;
thi Heloises Lund ser tornet ud
mod Krattet, hvor, omsnært af Brombærranken, 
du favnede som Barn din første Brud;
og Skrækhorns Himmelspids er dog ej høj som Banken, 
hvorpaa jeg efter Maanen greb, og Tanken, 
den ferste Tanke tabte sig i Gud!

Nej her, kun her i den afsides Have, 
som Fredrik vogter, Fredens Engel lig, 
hvor mine Brødres Slægter favne sig 
i fælles Held fra Sarpen ned til Trave*) —

*) Man ser, det er ikke Modersmaalet, som afgjør, hvor 
Baggesen har sit Fædreland. De, der har levet med 
ham under de samme Love og den samme Konge, er
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kun her, o Danmark! i dit stille Skjod 
fandt det i fremmed Lyst beruste Hjærte 
den hele Fryd, det længselsfuldt begjærte, 
den Ro, som langt fra dig det aldrig nød!

Her kalder jeg i Mindet fro tilbage 
min vilde Vandrings underfulde Dage 
og skuer dobbelt skjøn og elskelig 
hver svunden Engel blandt den fjærne Vrimmel, 
hver Stjærne paa min gjennemfløjne Himmel, 
min Frvd-Havns stille Havblik! spejlt i dig.

Fra November 1796 grebes Jens Baggesen 
atter af Dødsangst over Hustruen. Lægen er
klærede, at der ingen egentlig Redning var 
at haabe. For at fordrive de mørke Skygger 
maatte Digteren paatage sig et særligt an- 
strængende Arbejde, og han gav sig da til at 
oversætte Homer, skjønt han kun daarlig var 
hjemme i det græske. Dermed gik Vinteren. 
Men om Vaaren 1797 havde han faaet Til
ladelse til atter at rejse syd paa med sin Fa
milie, medens R. Nyerup paatog sig at be
styre hans Embede. Sophies Sygdom stands
ede dem imidlertid paa et Værtshus i Kiel, 
hvor det kostede dem 3 Rdl. om Dagen at 
lide, som han den 11. April skrev til Nyerup. 
Sophie var Dag for Dag ble ven svagere; 
begge de smaa Drenge var ogsaa bievne syge,

hans Landsmænd, — Landene, hvor de bygger, hans 
Fædreland.
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og Barnepigen. Selv følte Baggesen sig kjed 
af Livet, død for alle dets Interesser og alle 
dets Glæder „med udpint Hjærte, udmattet 
Sjæl og Gud ved hvor snart udtæret Legeme;“ 
han lølte dybt, at Salighed i Livet maatte 
kjøbes eller betales med det pinefuldeste Hel
vede. En Uge efter skrev han igjen, da var 
hans Hustru noget bedre, og derfor kunde 
han udtrykke sin Glæde over den korsørske 
Kapellan Birchners „fritrykte Bog om Trykke
friheden“. „Korsør“, skriver han, „begynder 
virkelig at blive det danske Betlehem. Hvo 
skulde tro det, -naar man ser dets halv' af 
Havet opslugte Stræder og dets Høslyde af 
Kirke, og dets en Gang for omtr. 1000 Rdl. 
kjøbte Slot, at derfra skulde udgaa saa her
lige Frihedsapostler, hvis Portrætter Lahde 
maa stikke, og hvis Sundhed glade maa 
drikke?“ Kobberstikkeren Lahde var i Færd 
med at stikke et Portræt af Baggesen til den 
af ham og Nyerup paatænkte „Samling af 
fortjente danske Mænds Portrætter med bio
grafiske Efterretninger“, og Baggesen har da 
ment, atBirchner maatte tages med i Værket. 
’,Dog“, vedbliver han Betragtningen over sin 
Fødeby, det danske Betlehem, „maaske rejser 
sig dets besynderlige Oplysning just af dets 
almindelige Forfald, i det samme er saare skik
ket til at indskyde dets Indvaanere Foragt for 
Stræder, Kirker og Slotte og Respekt for Havet *
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de danskes Vej til Ros og Magt — 

men som de har forsømt, siden de gav dem 
af med Fælleder og Chausseer“*). — Det var kun 
en kort Glæde med Sophies Bedring. Den 
femte Maj døde hun. Hendes Lig blev jordet 
paa den Kirkegaard, hvor Baggesens Støv 
mange Aar efter skulde stædes til Hvile. Den 
ulykkelige Enkemand drog derpaa til Bern 
for at bringe sine to moderløse Smaadrenge 
til deres Mormor. Den gamle Fru v. Haller 
søgte at skaffe dem en ny Moder. Allerede 
i Efteraaret 1797 blev Baggesen forlovet med 
en fransk dannet, schwejzisk Godsejerdatter, 
Laura; men dette Forhold blev snart hævet. 
I Begyndelsen af næste Aar blev han forlovet 
med en Officersdatter, Rosette, der ligeledes 
var fransk Schwejzerinde, og Bryllupsdagen 
var allerede bestemt, da ogsaa denne Udsigt 
til et nyt Ægteskab brast. Imidlertid bevægede 
Baggesen sig paa den Skueplads, Krigsbe
givenhederne nys havde forandret, og under 
de brogede Indtryk, som dermed fulgte. I 
Milano besøgte han en Slægtning af sin af
døde Hustru, som havde fulgt Bonaparte paa 
hans Tog til Italien og nu var bleven Embeds
mand i den cisalpinske Republik. Da han kom 
tilbage til Schwejz, besøgte han den helvetiske

*) S. Birket Smith. Til Belysning af literære Personer og 
Forhold. S. 257—60.
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Republiks Sæde i Aarau. I September 1798 
gav han sig paa Hjemrejsen med sin Sviger
moder og Drengene. De lagde Vejen over 
Paris, og der knyttede da Baggesen endelig 
igjen en Forbindelse, som holdt. Han gjorde 
Bekjendtskab med en tidligere Præst i Genéve, 
Reybaz, der nu var Ministerresident i Paris, 
og blev forlovet med hans 2 4aarige Datter, 
Fan ny, som maaske tog den danske Digter, 
fordi hun nylig var blevet skuffet af en anden, 
som hendes Hu stod til. I November kom 
han til Kjøbenhavn, og nu styrede hans 
Svigermoder hans Husvæsen, indtil han i Juni 
1799 havde hentet sin Brud i Paris; hendes 
Fader kom med de nygifte til Kjøbenhavn i 
September, og saa rejste Fru v. Haller til
bage til Schwejz. Baggesen havde imidlertid 
faaet et nyt Embede, som kunde synes at 
passe noget bedre for ham, og som tilmed 
kunde forenes med det, han allerede havde. 
Regensens Vice-Provst blev tillige Teater
dir c kt or.

„Teateradministratoriade eller en ny og 
sandfærdig Chronica, hvori omstændelig for
tælles, hvad paa den løjerlige Klode, den 
danske Skueplads kaldet, dagligen forefalder 
af Betydenhed for sammes Regent og Be
styrer, den administrerende Direktør, medens 
hvert fjerde Monarki varer; paa Rim udsat i 
Sang og saare lystig at læse for alle andre
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Kloders og Rigers Bestyrere og Monarker, 
især i anarkiske Stater og ny Republiker. 
Begyndt, som alt andet godt, for sildig af den 
sidste Teaterdirektør, Herr Jens“ Dette er den 
lange Titel paa det Skjæmtedigt, som blev 
den vigtigste Frugt af Jens Baggesens Virk
somhed for den danske Skueplads, men som 
tilstrækkelig vidner om, at han heller ikke 
paa denne Maade kunde faa fast Fod paa 
Virkelighedens Grund.

Paa samme Tid kom det snart til at se 
sørgeligt ud i hans Hjem. I December 1799 
skrev han til Fru v. Haller: „Endnu har den 
hulde ikke forladt sit Værelse. Men dette 
hendes Fængsel er, til Trods for Rcgensens 
mørke Ydre, et lille Trylleslot. De elegante 
Møbler ere komne fra Paris. Sofa og Stole ere 
malede hvide og overtrukne med himmelblaat 
Atlask, hvori hvide Blomster. De trende 
Vinduesfag dækkes af blaa Silkegardiner, der 
hænge ned til Gulvet. I hvert Hjørne staar 
en Gudinde eller Nymfe, paa Ovnen en smuk 
Vase, ved Siden af det store, smukke Forte
piano den himmelske gyldne Harpe, paa den 
skjønne Kommode et herligt Taffelur med 
Grupper af Biscuit fra Sevres*), og i de tvende 
store Spejle gjenskinner den smuktformede 
Krystallampe, som hænger under det smagfuldt

*; En berømt fransk Porselænsfabuk.
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gipsede Luft. Paa Sofaen sidder ved Siden 
af et lille overordentlig fint indlagt Bord med 
en rund Marmorplade den hulde Fanny og 
skriver til Paris. Ikke langt fra hende ved et 
andet lille Bord staar Karl og Avgust og viser 
hinanden Kobberstik, medens jeg sidder ved 
et tredje forat beskrive alt. Frag —ionyder 
Fanny sin Chokolade, og jeg har en Øvelses
time paa min Fløjte. Kl. 10 kommer Børnene 
og hilser God Morgen, hvorpaa de sædvanlig 
forbliver hos Fanny, medens jeg gaar ud til 
mine Forretninger. Naar jeg kommer hjem, 
og Fanny allerede er oppe — hvilket dog 
kun er sjældent — finder jeg hende enten ved 
hendes Klaver eller Flarpe eller beskjæftiget 
med Syning- .... Kl. g1 2 forsamler Papa, 
Fanny og jeg os ved vort Aftensmaaltid. Sæd
vanligvis sove vi alle, forinden Natvægteren 
raaber 3. Men i dette Punkt ville vi søge at 
gjøre den store Forandring, at ingen gaar i Seng 
efter Midnat .... Jeg maa arbejde som en 
Lastdrager for at kunne leve og betale min 
Gjæld.“ I Januar 1800 skriver han atter til 
Sophie Hallers Moder: „Vi have egentlig ingen 
Omgang; og Fanny, som endnu ikke har for
ladt sit Værelse og siden nogen Tid ej heller 
sin Seng, kjender endnu ikke en eneste kjøben- 
havnsk Familie.“ I Slutningen af Maj 1800 fødte 
Fanny en Datter, som fik Navnet Emma. Bag
gesen skrev kort efter paa Tysk i sin Dagbog:
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„I Sandhed, den søde Datter er dyrekjøbt! Der 
ligger Moderen, efter alt forhen at have lidt i ni 
Maaneder, i sin Barselseng siden fem Dage 
bestandig paa en Pinebænk. Der sidder jeg 
i fem Dage og Nætter, efter tusende foregaa- 
ende Ængstelser, Sorger, Bryderier og Kvaler, 
i Hjørnet af det kvalmfulde, endnu ikke ud
luftede Værelse, foran en næsten ganske lukket 
Vinduesskodde bag den spanske Væg og varmer 
Havresuppe og blander Krydderte og begynder 
forgjæves paa Breve, fordi mit Hoved brænder, 
og mit Hjærte sønderrives af hendes Hoste. 
Der er ikke at tænke paa noget Arbejde for 
mig. Sygestuen, Emma, Ammen, Kjøkkenet 
— kort alle de Forretninger, som i et ordentlig 
Hus paaligger en Kone, og som min Fanny 
formedelst Sproget aldrig kan besørge, 
sluger min Tid.“*) Det er ikke saa under
ligt, at Baggesen besluttede sig til at bryde 
op paa ny fra sit Fædreland og gaa til 
Paris. Om Sommeren fik han Rejse-Tilladelse 
for et Par Aar med Bibeholdelse af sin Løn. 
I det Hertugen af Avgustenborg meddelte 
ham dette, sluttede han sit Brev med det 
Raad: ..Søg at kunne blive i Paris!“

Da Baggesen forlod sit Fædreland i en af 
det attende Hundredaars sidste Maaneder for 
ikke at gjense det igjen, inden der var frem-

s) Arentzen, I, S. 159 og 168 f.
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brudt en ny Tid, var der næppe mange, som 
var uenige med hans høje Beskytter i, at han 
i Grunden intet havde at gjøre her hjemme. 
De betydeligste Digtninger han i den sidste Tid 
havde syslet med, var forfattede paa det tyske 
Sprog, og foruden en Operatekst, „Erik Ejegod“, 
var det kuri Smaadigte, man havde set fra 
hans Haand paa dansk i. en Aarræfcke. Havde 
han virkelig mere nogen Opgave at løse her 
hjemme? Tiden liar vist, at han atter skulde 
frem i vor Bogverden, men mindre for at fremme 
det rette, end for at holde igjen mod det skjæve, 
og denne Virksomhed behøvedes ikke for det 
første. Baggesen var ble ven en Talsmand for 
den franske Skole inden for Poesien, og han 
havde sinStyrke i den lette Form. Men hvad 
der nu skulde frem i Norden som i Tyskland, 
stod i Modsætning til det franske og lagde 
Vægten paa det dybe Indhold. Baggesen var 
bleven en Verdensborger; men nu skulde det 
folkelige frem i Modsætning til det verdens
borgelige. Derfor var det i sin gode Orden, 
at han for en Tid forlod Danmark. Det kan 
vi se bag efter. Hvorfor det saaledes historisk 
var det rette, at han tog Bolig i Paris, kunde 
Hertugen af Avgustenborg naturligvis ikke se; 
han har vel navnlig set paa, at Baggesens 
Stilling her hjemme var bleven uholdbar, siden 
han havde faaet en Hustru, der aldeles ikke 
vilde indlade sig hverken med det danske eller
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med det tyske. Men det er ikke sjælden, at 
den Tanke, der knytter sig til en umiddelbar 
Følelse, kan favne videre. Baggesen har ogsaa 
ført en Tanke frem, som man kan undres over 
Oprindelsen til og Betydningen af; men vist 
er det, at det ser ud som en Spaadom, hvad 
han 1795 skrev til Rahbek, efter åt have frem
sat en skarp Dom over, hvad der i den sidste 
Tid var kommen frem af danske Bøger. „Med 
alt dette er jeg dog ikke af den Mening, at 
vor Literaturs Guld- og Sølvalder er forbi; jeg 
tror tvært imod, at dens egentlige Guldalder 
endnu ikke er kommen. Sang er Nordens 
Sønner egen, og vort Sprog er langt fra sin 
Dannelses non plus ultra [d. e. Højdepunkt]. 
Jeg haaber meget af det nittende Aarhundrede, 
naar det politiske Kaos en Gang bliver ordnet, 
og de nærværende Revolutionsstorme har lagt 
sig — især haaber jeg i alle Henseender 
meget for det saa at sige i Guds Haand faldne 
Danmark“*}

----

* Arentzen, S. 123.
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Det har været min Tanke igjennem en 

Række Billeder, som nærmest knytter sig til 
Johannes Evald og Jens Baggesen, til deres 
Læremestre og deres Velyndere, paa en fyldig 
Maade at oplyse den aandelige Bevægelse, 
som i den sidste Menneskealder af forrige 
Hundredaar, men især i Syvtierne og Ottierne 
kan spores over en stor Del af Evropa, og 
ikke mindst i vort Fæderneland, hvor den 
har baaren en rigere Frugt end maaske i 
noget andet Land.

Indtrykket af denne aandelige Bevægelse 
vil jeg til Slutning søge at samle ved nogle 
Fingerpeg paa, hvad der afløste den.

Den 4. Juli 1776 vedtog Ombudene fra de 
brittiske Kolonier i Amerika deres Uaf
hængighed af Moderlandet og indledte den 
med en Erklæring om Menneskerettighederne: 
„Alle Mennesker er skabte under samme

20
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Lighedsbetingelser. Skaberen har udstyret 
dem med uafhændelige Rettigheder: Retten 
til Livet, til Friheden og til Stræben efter 
Lyksalighed. Til Sikring af disse Rettigheder 
er der indsat Regeringer, som henter deres 
Fuldmagt fra de regeredes Vilje. Saafremt 
en Regeringsform viser sig fordærvelig for 
hine Øjemed, har Folket Ret til at ændre og 
afskaffe den og at indføre en ny Regering, 
som hviler paa et saadant Grundlag.“ De 
amerikanske Britters Frihedskrig var vokset 
ud af deres Forvisning om, at Regeringen 
skulde hente sin Fuldmagt af de regeredes 
Vilje, at det var Uret, naar Parlamentet i 
Gammel-England vilde paalægge dem selv 
den aller ubetydeligste Skat uden samtidig at 
optage deres Ombud i sin Midte, saa at de 
selv kunde faa Stemmeret i, hvordan Skatten 
skulde bruges. For dem var det ikke nok, 
at Regeringen gjorde sit bedste for Folket; 
den skulde gjore det ved Folket. Det af Bag- 
gesen oversatte Brev til Frederik den anden 
af Preussen viser, hvordan endnu Voltaire 
havde Forhaabninger om, at der kunde ud
rettes meget til Folkegavn af oplyste De
spoter; „Patriarken i Ferney“ havde ikke helt 
opgivet Tilliden til, hvad der kunde udrettes 
af patriarkalske Regeringer. Men i Amerika 
var denne Tillid bristet. Da den bourbonske 
Regering i Frankrig støttede de brittiske
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Amerikanere i deres Uafhængighedskrig, slog 
den med det samme Bro over Atlanterhavet 
for den Folkebevægelse, som skulde føre den 
selv til Undergang. Der var for det fine 
franske Hof noget pirrende ved at forhandle 
med Bogtrykkeren Benjamin Franklin og de 
jævne Borgere, der var kommen med ham 
til Paris. Det virkede ogsaa pirrende paa hin 
Tids overdannede Mennesker, naar de læste 
Genferborgeren Rousseaus manende Raab: 
„Lad os vende tilbage til Naturen.“ Mange 
var der, som ikke forstod det, at han var en 
lige saa bestemt Modstander af „den patriar
kalske Idyl“, som han var en Talsmand for 
Barnelivets Idyl.

Hvad det egentlig var, Amerikanerne 
havde kæmpet for, og Rousseau havde skrevet 
om som Forbilledet for Samfunds-Ordningen, 
at Folket selv skulde afgive sin Stemme om 
de Love, hvorefter det skulde styres, opdagede 
man først, da den franske Statsomvæltning 
kom frem i sin hele Vælde, og da de uøvede 
franske frivillige med Held tog Kampen op 
med Frederik den andens højtpriste Soldater. 
Den 20. September 1792 stod Slaget ved 
Valmy. Det var ikke nogen blodig Kamp. 
Man har kaldt det „Kanonaden ved Valmy“ 
for at udtrykke, hvor lidt det gik paa Livet 
løs. Men Følgen blev, at den preussiske 
Hærfører trak sig tilbage. Goethe havde i

204
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sin Landsherres Selskab overværet Slaget. 
Om Aftenen sagde han til en Flok Befalings- 
mænd: „Mine Herrer! De har oplevet et stort 
Øjeblik! Paa dette Sted og denne Dag be
gynder et nyt Tidsrum af Verdenshistorien!“ 

Da det led mod Enden af de Krige, hvor
til den lille Kanonade gav Signalet, skrev 
Historikeren B. G. Niebuhr til Boghandler 
Frederik Perthes i Anledning af hans Sviger
faders, M. Claudius’, Død (21. Januar 1815): 
„Skjønt jeg kun lidet har kjendt Deres salig 
Svigerfader, kan jeg dog ikke indrømme mange 
Fordring paa en ømmere Kjærlighed til hans 
Værker, der er ham selv. Han var efter 
virkeligt Værd én af de allerførste iblandt hin 
Klasse af inderlige, stille, dybt glødende og 
skuende, der tilhørte den Generation, der gik 
forud for vor. Den vil ikke blive erstattet og 
dør efterhaanden ud. Vort Kald er mere 
stormfuldt, og Digternes Tidsalder er for os 
forbi.“*) Den sidste Sætning om, at det skulde 
være forbi med Digternes Tid kan jeg ikke 
indrømme Rigtigheden af; Digtere behøves i 
Storm som i Stille, og paa Digtere har det 
da heller ikke manglet i dette Hundredaar. 
Men ellers ramiLv. Niebuhrs Ord, hvad der 
ogsaa er min Opfattelse. I hin Tid blev de 
bedste „kaldede“ til et Liv, som var stille

R. Petersen: Matthias Claudius, S. 388.
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i Sammenligning med det, hvortil vi bliver 
manede. Det er, siden den franske Re
volution „hæved’ sig paa V erdens-Skuepladsen“, 
at Stormvinden gaar over Jorden; det er 
siden den Tid, det mer og mer kjendes i 
Hytten som paa Borgen, at det er svært at 
føre et hyggeligt Stilleliv. Vort lille Fædre
land (eller maaske Norden i det hele) har 
Grundtvig en Gang betegnet som „Verdens 
Rolighed“, og Matthias Claudius har 1807, 
da Englænderne kom til Kjøbenhavn for at 
tage Flaaden, stemplet denne Færd som en 
Skjændselsdaad, netop fordi „Danmark under 
alle de ved Krigen foraarsagede Forandringer 
og Udvidelser kun plejede sin egen Arne, tro 
og aaben mod sine Naboer vandrede sin egen Vej 
og ikke vilde eller begjærede andet end at blive 
ladt i Ro.“*) Men selv vort lille Land, som 
maaske mange flere af de paa de foregaaende 
Blade nævnte Tyskere ligesom Claudius netop 
af den Grund elskede saa højt, fordi det søgte 
at leve det idylliske Stilleliv i det store, som 
de gjennemførte i det smaa, selv det skulde 
blive draget med ind i de Storme, der fulgte 
med Revolutionen, og det gjælder lige saa 
fuldt den Slægt, vi tilhører, som den, der ved 
Claudius’ Død 1815 anstillede Betragtninger 
over Forskjellen mellem hans jævnaldrende

*) R. Petersen, S. 394.
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og deres Efterfølgere, at Stormen blæser om
kring os. Den kunstige Dæmning, „den hellige 
Alliance“ vilde rejse derimod er forlængst blæst 
omkuld. Spørgsmaalene om Folkenes Ret over 
for hverandre og om Folkefriheden inden for 
de enkelte Rigers Omraade kan ikke kues 
ned. For hver Gang det forsøges at hæmme 
Folkelighedens eller Frihedens Bølge, vinder 
den kun forøget Styrke til et nyt Angreb 
paa Bolværkerne, man opforer af det gamle 
ormstukne Tommer. Hver Gang trænger Be
vægelsen kun længere og længere ned i alle 
Samfundets Lag og ind i flere og flere Hjem. 
Hvordan maner ikke den preussiske Regering 
hvert Hjem i Sønderjylland til at være med i 
Kampen for Modersmaalets Sag? — Der er en 
Forskjel imellem Tiden omkring 1770 og 1780 
og saa det nittende Hundredaar som imellem 
Stille og Storm. Men til denne Forskjel svarer 
den imellem det smaa og det store. Det var 
hine Mænds Styrke, at de kunde glæde sig 
over „det lille“; men det var deres Svaghed, 
at de kun alt for tit standsede ved det 
smaalige og det snævre som Menneskelivets 
Maal.

Smaalig man i Kabinetter 
syslede med Spindel-Væve, 
ypped, jævned Berne-Traetter, 
plukked Gæs og spilled Ræve, 
kaldte Skaktavls-Leg Idrætter, 
hvorved Bjærge maatte bæve;
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som i Sal, var glemt paa Vale 
det gigantisk-kolossale.

Saaledes har Grundtvig sunget om Tiden før 
Revolutionen uden at glemme den liflige 
danske „Sommerdag i Efterhøst“, som Dan
mark havde i de samme Dage, eller „Høst
gildets Skjald“ Thomas Thaarup.*) Men han 
har ogsaa med Flid fremævet, at det er „Kvid

der1' mere end Sang, som hører til Høstens Tid« 
Det maa vel ogsaa siges om de fleste af de 
Digtere, jeg nu har fortalt om, at deres Skjald
skab mere gav sig til Kjende i Kvidder end 
i egentlig Sang. Ganske vist tog Klopstock 
Tilløb til en virkelig Højsang; men han for
løftede sig paa Opgaven. Johannes Evald var 
vel den af hans Skole, som havde bedst Ævne 
til at synge baade om det høje og det dybe; 
men han fandt ikke i sin Samtid Øre for det, 
der var ham givet at synge ud. Claudius, 
Voss og — sikkert ogsaa — Fr. Leop. Stol- 
berg tiltalte langt mere de bedste i hin Tid, 
og deres „Idyller“ var en liflig Kvidren. Var 
Baggesens ypperste Sange mere?

Stormen afbrød Stilheden, det gigantisk
kolossale steg op af Graven og gjorde Ende 
paa det smaalige, Sansen vaktes for en Høj
sang og for en Lovsang af en langt større

*) Sammenlign Fr. Nygaards Afhandling om Thomas Thaa
rup i „Nordisk Maanedsskrift“, 1875, I«
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Styrke end den, der havde lydt i de stilles 
snævre Kredse i Syvtierne og Ottieme. Og 
hvad Sansen var vaagnet for, kom ogsaa. Det 
var ikke blot Storm, der afbrød Stilheden, 
der vaagnede ogsaa et mægtigt Aandsliv. Det 
gaar vistnok ikke an at skille alt for skarpt 
mellem Aandsliv og Hjærteliv; thi ,.Aande
fuglen bygger Rede kun i Hjærtets Rosen
skud.“ Men er det end saa, at Aand og 
Hjærte begge hører med til et virkeligt Men
neskeliv, saa kan aabenbart det ene være 
stærkere til Stede end det andet. Naar det 
gaar rigtigt til, da skal Manden være mest i 
Aande, og Kvinden være den hjærteligste af 
de to. En Tid kan udmærke sig ved at rumme 
en Skare af særligt hjærtelige Mennesker, en 
anden ved, at store aandelige Syner i den 
bryder frem. I forrige Hundredaar taltes der 
vistnok mere end i dette om „de stille i Landet.“ 
Goethe brugte denne Benævnelse om en Ven
inde af hans Moder, som var stærkt kristelig 
bevæget, og som øvede stor Indflydelse paa 
ham i en Tid af hans Ungdom, — og han 
brugte den om Regeringspræsident von Moser. 
Nu om Dage vil der mere blivie talt om „de 
aandelig vakte.“ Det er vel ogsaa betegnende 
nok, at man for hen imod hundrede Aar 
siden kaldte den Kreds i Münster, hvori Fyrst
inde Gallitzin var Sjælen „den hellig-e Familie“ 
(familia sacra). _ I vor Tid vilde man vel snarere
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have kaldt et saadant Samfund af fromme 
Mennesker en Menighed eller Menighedskreds. 
Det var det hjærtelige Foreningsbaand, som 
man den Gang lagde Vægten paa; nu er det 
mere det samlende Aands-Ord, hvorpaa man 
lægger Vægt, og vi er den ene Gang efter 
den anden alvorligt advarede imod Faren ved 
Forsamlinger, i hvilke man ikke kan gaa frit 
ind og ud. Naturligvis kan der langt inde i 
det nittende Hundredaar findes Efternølere fra 
det attende; men det er ikke disse, der be
tegner Tidens virkelige Ejendommelighed. 
Fordi der er dem, som ikke har lyttet til de 
stærke Aandsrøster i vor Tid, bliver det dog 
lige vist, at de har lydt; trods Syvsoverne er 
„den signede Dag“ oprunden. — Fæstegodsernes 
Idyl og Sogne-Idyllen, der i Grunden hører 
nøje sammen, kan ikke kaldes tilbage saa lidt 
som de patriarkalske Regeringers Idyl. Med 
Gaardenes Overgang fra Fæste til fri Ejendom 
folger jævnlig Udstykning og Handel med 
Jord-Ejendommene. Sognepræsten kan lige 
saa lidt paa Landet som i de store Stæder være 
kjendt med Beboerne af hvert Hus i Sognet. 
Han maa staa som en Missionær mellem den 
store Del af Befolkningen, der er mere eller 
mindre paa Vandring, og være glad ved, om 
han kan finde en lille trofast Kreds, som frit 
har samlet sig om Ordet, det blev ham givet 
at prædike. Den storartede Udvandring til



Slutning.

Amerika, som hører til vor Tids ganske særegne 
Ejendommeligheder, har gjort, at Befolkningen 
i et Land snart er i en lignende urolig Bevæg
else som inden for et Sogn. Og den, som rejser 
til Amerika, tænker ikke paa sammen med en 
Kreds af ligestemte gode Venner at danne et 
nyt Paradis paa Jorden, som de havde i Sinde, 
der holdt Raad om med hverandre at gaa til 
Otaheiti. Udvandrerne véd det godt, at der 
skal kæmpes haardt for at faa Brødet i det 
fjæme Vesten. Men de foretrækker Kamp
pladsen der ovre fremfor den i den gamle 
Verden. Og strammer de styrende i et evropæisk 
Land Baandene for stærkt, saa betragtes Nord- 
Amerika som den sikre Udvej fra, hvad der 
piner. Under saadanne Forhold kan de pa
triarkalske Regeringsformer ikke trives. Kravet 
lyder alle Vegne paa Selvstyre. Men hvad 
der derunder tiltrænges, det er stærke Aands
røster, som kan virke saaledes paa Folket, at 
det styrer imod de lyse og ædle Maal.

Men brister den ene Idyl efter den anden, 
saa er der cn Idyl, som ikke maa briste, fordi 
dens Undergang vil medføre ubodelig Skade. 
Det er Hjemmets Idyl, hvori Kræfterne skal 
samles og styrkes til at udrette den historiske 
Gjerning, Tiden kræver, — Hjemlivet, som 
skal mildne den i vore Dage uundgaaelige 
Strid, saa Mennesker ikke ødelægger hverandre 
som Vilddyr, — „de tusende Hjem“, som skal
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sikre Menneskelivet for at gaa til Grunde „i 
Travlheden“, i- den fri Konkurrences store 
Trædemølle. Naar alle Baand brister og 
„Broder er Broders Bane“, da kommer Ragnarok, 
sagde vore hedenske Fædre, og det vil falde 
haardt paa os, om vi glemmer det.

Men netop fordi der er en Idyl, som er 
Vilkaaret for, at Menneskelivet kan fortsættes 
imod sit høje Maal, vil vi al Tid have Trang 
til at dvæle ved Minderne om de stille Menne
skers Færd, og de, der med størst Dygtighed 
tager fat paa den mangfoldige historiske 
Gjeming, vort Hundredaar kræver, vil være 
mest villige til at erkjende Herligheden ved 
deres Liv og Gjern in g, som udviklede Hjem
livets Idyl i deres eget Liv og søgte at fremme 
den hos andre. Saa lidt som Aser kan und
være Fællesskabet med Vaner, saa lidt kan 
den historiske Gjerning undvære det idylliske 
Hjemliv ved sin Side.

Hvordan de kan støtte hinanden, vil man 
paa en fornøjelig Maade kunne se paa Matthias 
Claudius’ Datter Karoline, som blev Boghandler 
Perthes’ Brud. Hun slægtede ganske sin Fader 
paa. Men Frederik Perthes var ikke blot en 
ualmindelig virksom Forretningsmand, men tog 
levende Del i sit tyske Fædrelands og Staden 
Hamborgs Forsøg paa at afkaste det franske 
Aag. Baadehanog hans Hustru maatte gjen- 
nemgaa svare Trængsler paa Grund af hans
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modige Færd. Men da der af Franskmændene 
var udstedt Pardon til alle Hamborgerne paa 
ti nær, og Fr. Perthes var imellem disse ti, 
som ikke havde faaet Tilgivelse, men var dømt 
til Døden, skrev hans ædle Hustru til ham: 
„Jeg takker dig af Hjærtens Grund, min kjære 
Perthes, at dit Navn staar blandt Navnene paa 
den vældiges ti Fjender; det skal være os en 
Ære og Glæde, saa længe vi lever.“*) Saaledes 
kan Idyllen støtte Historien.

*) Perthes Leben, 6. Oplag, I, S. 235.
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